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У статті поставлена проблема невідповідності темпів розвитку окремих дослідницьких напрямів сучасної економічної безпекології. Абсолютна
більшість досліджень присвячена розробці інструментально-методичного базису, але теоретико-методологічна складова безпекології досліджується критично недостатньо, що призводить до протиріч у результатах прикладних досліджень. Автором встановлено, що об’єктом
пізнання у безпекології бездоказово виступає категорія безпеки, що призводить до невірного тлумачення предмета пізнання. Проте справжнім
об’єктом пізнання є небезпека, яка є об’єктивно реальною та вимірюваною. Предметом пізнання може виступати лише цілісне утворення, що
здатне існувати у світі небезпек, наприклад, безпека підприємства. Дискусійною є роль системності та поняття системи у забезпеченні безпеки. Основними напрямами вирішення накопичених онтологічних протиріч автором визначено: штучне спрямування нових наукових досліджень
на вдосконалення методологічного базису економічної безпекології шляхом докорінної переробки паспортів наукових спеціальностей, широке використання прийому наукової інтервенції з метою залучення результатів вирішених наукових проблем, суміжних із сучасною безпекологією.
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Овчаренко Е. И. Современная наука об экономической безопасности:
основные онтологические противоречия и направления их решения
В статье поставлена проблема несоответствия темпов развития
отдельных исследовательских направлений современной науки об экономической безопасности. Абсолютное большинство исследований
посвящено разработке инструментально-методического базиса, но
теоретико-методологическая составляющая исследуется критически недостаточно, что приводит к противоречивости результатов
прикладных исследований. Автором установлено, что в качестве объекта познания этой науки бездоказательно выступает категория
безопасности, которая приводит к неверному толкованию предмета
познания. Но настоящим объектом познания является опасность,
которая объективно реальна и измеряема. В качестве предмета познания может выступать лишь целостное образование, которое
способно существовать в мире опасностей, например, безопасность
предприятия. Дискуссионной является роль системности и понятия
системы в обеспечении безопасности. Основными направлениями разрешения накопленных онтологических противоречий автором определены: искусственная направленность новых научных исследований
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учасні обсяги та інтенсивність науково-прак
тичних досліджень у царині економічної безпеки
дозволяють вважати цей напрям одним з найбільш досліджуваних. За дуже приблизними оцінками в
Україні щорічно захищається майже п’ятдесят дисертацій, пов’язаних з економічною безпекою. Якщо вважати,
що в середньому шлейф авторських публікацій за темою
дисертації складає навіть десять найменувань, то щоріч-
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object of knowledge of this science appears the category of security, which
leads to misinterpretation of the subject of knowledge. But the real object of
knowledge is the risk that is objectively real and measurable. As a subject of
knowledge can appear only a holistic development that can exist in a world
of dangers, and such is security of enterprise. Role of systematicity and of
the concept of system in providing security is open to discussion. The basic
directions of solving the accumulated ontological controversies have been
identified as follows: artificial focus of new research towards improving the
methodological basis of the science of economic security through fundamental revision of passports of scientific specialties, wide use of the maneuver of
scientific intervention with a view to integrating the results of the solved scientific problems related with the contemporary science of economic security.
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но за тематикою публікується мінімум п’ятсот наукових
праць. З точки зору кількості – це чимало, але з точки
зору приросту реальних наукових результатів – ситуація дещо гірша, ніж може здаватися на перший погляд.
Якщо нами вважається, що наука – це людська діяльність, спрямована на виробіток об’єктивних знань
щодо оточуючої дійсності, і при цьому розвиток науки
відбувається за рахунок оновлення знань, коли ранішні
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учасні дослідження в царині економічної безпеки мають певні організаційні особливості.
Вітчизняні наукові школи формуються здебільшого або навколо спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій відповідних спеціальностей: «Економічна безпека держави» та «Економічна безпека суб’єктів
господарської діяльності», або навколо магістратур
специфічних категорій із спеціальності «Управління
фінансово-економічною безпекою». Але, навіть незважаючи на це, випадки, коли у межах певної наукової або
освітньої установи збирається колектив докторів наук
за вказаними спеціальностями хоч б у кількості 4-5 осіб,
є поодинокими. Ще рідшими є випадки, коли такі спіль-
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дослідженнях, пов’язаних з економічною безпекологією, має місце слабка пізнавальна активність,
орієнтована на вичленовування та пояснення цих
складових наукового дослідження, що, у кінцевому підсумку, може привести до нового знання. Своєю чергою,
це значно утруднює рефлексивний етап дослідницької
діяльності, яким є перехід зі стану, коли ми не розуміли
чогось, до стану, коли ми це зрозуміли. Простіше кажучи, складається враження, що сучасні безпекологічні дослідження не мають на меті повного та непротирічного
поєднання онтологічних витоків поняття «економічна
безпека« та гносеологічних засад пізнання процесів забезпечення економічної безпеки. На думку автора, саме
такі дослідження конче потрібні на сьогодні, оскільки
просте кількісне нагромадження наукових публікацій
зумовлює значним чином псевдорозвиток науки про
економічну безпеку. Особливо актуальним є уточнення
складових методологічного базису науки.
Наукових праць, які були б безпосередньо присвячені розгляду питань визначення онтологічної сутності
суб’єкта, об’єкта та предмета пізнання у економічній
безпекології, автору допоки майже не зустрічалося. Найбільш близькими до розкриття подібної проблематики
є дослідження російського вченого Атаманова Г. А. та
дослідження представників наукової школи професора
Рача В. А., зокрема Россошанської О. В.
Але ці дослідження мають дві спільні особливості.
По-перше, вони є нечисленними та не являють собою
довгі цикли публікацій, де поступово розглядаються
певні аспекти проблеми. По-друге, у цих дослідженнях
виказуються досить песимістичні висновки щодо стану
методології економічної безпекології. Зокрема, Г. А. Атаманов у статті «Методологія безпеки« відзначає: «… в
сучасній науці склалася парадоксальна ситуація: наука
виступає не піонером в дослідженні реальної дійсності,
а апологетом методологічно неспроможної концепції.
Причому методологічно невірними є не окремі положення концепції, вона неспроможна повністю, в усіх
компонентах без виключення. Так, об'єктами безпеки в
ній вказані навіть не особа, суспільство, держава, а їх інтереси. Виходить, що головне – це інтереси, а не їх носії«
[1]. Стосовно наукового рівня досліджень Г. А. Атаманов зазначає: «Більшість дослідників феномена безпеки
не розрізняють ні рівні пізнання, ні джерела знання, ні
способи їх отримання, не бачать різниці між знанням і
відношенням суб'єкта до цього знання. З уваги випускається і той факт, що деякі поняття можуть мати номінат
(найменування, позначення), але не мати денотата (реальної основи). Саме це явище досить часто спостері-

гається в роботах, присвячених дослідженню феномена
безпеки: більшість так званих «небезпек – безпек« не
мають під собою реальних онтологічних підстав і є, за
суттю, вигадкою, фантазією дослідників« [1].
З іншого боку, О. В. Россошанська у статті «Сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання як
сфери економічної науки« характеризує ситуацію, що
склалася у понятійному апараті безпекології, як «когнітивні дисбаланси« і резюмує, що «питанням теорії та
методології економічної безпеки та теорії систем економічної безпеки приділено дуже мало уваги. Графічне
представлення паспорту спеціальності підтверджує, що
в ньому закладено так званий натуралістичний погляд
на безпеку суб’єкта господарювання як об’єктивну характеристику середовища його життя і діяльності. Це
деякою мірою стримує дослідження, які базуються на
інших поглядах, наприклад на діяльнісному та компетентнісному підходах« [2].
Незважаючи на те, що вказаним дослідженням вже
близько п’яти років, ситуацію не можна вважати такою,
що змінилася на краще. Згодом Г. А. Атаманов майже
припинив публікації за цією тематикою, О. В. Россошанська змінила вектор власних наукових досліджень. Що
стосується загальної картини, то, наприклад, за запитом
«економічна безпека підприємства« в наукометричній
базі «Google Академія« на першому місті за кількістю цитувань розташовується монографія «Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення« під
авторством Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьова, О. М. Ляшенко, 2003 р. [3], яка цитується 457 разів. При цьому,
266 цитувань датовано періодом з 2012 по 2015 рр., тобто
пік середньорічної кількості цитувань настав через 10 років після виходу монографії. Безсумнівно, що ця наукова
праця свого часу мала неабияку наукову новизну, але ж
минуло багато років, а більш новітніх суперників за популярністю допоки не вбачається. У цілому, це не є свідченням того, що нові дослідження відсутні самі по собі.
Проблема полягає в тому, що основна маса результатів
безпекологічних досліджень є повторною інтерпретацією висновків декількох відомих авторів-першопрохідців,
що значно утруднює позитивне сприйняття певної нової
думки, яка суперечить усталеним позиціям.
Метою статті є абстрактний доемпіричний аналіз
основних онтологічних протиріч у сучасному понятійному апараті безпекології та визначення напрямів зняття цих протиріч.

ЕКОНОМІКА

уявлення стають складовими нових, більш об’ємних теорій та концепцій, то сучасна економічна безпекологія
в цьому сенсі потерпає від недостатності уваги до становлення й розвитку методології цієї науки. Будь-яке наукове дослідження на шляху від експлейнарного рівня до
практичного повинне принципово визначитися з такими
складовими, як суб’єкт, об’єкт і предмет пізнання. Лише
чітке розуміння, що являє собою зміст пізнавального
протиставлення дає можливість спрямовувати наукові
дослідження в напрямку приросту та оновлення знань.
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ноти докторів наук працюють у межах єдиної наукової
концепції. Частіше відбувається так, що доктори наук,
які захистили дисертації за безпекологічними спеціальностями, стають доволі затребуваними як офіційні
опоненти і тому змушені зміщувати акцент власних публікацій у бік популярних напрямів, що культивуються
здобувачами. Через це констатувати наявність певного
мейнстриму у вітчизняній економічній безпекології не
представляється можливим.
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озглянемо декілька опорних категорій, на дослідженні яких базується безпекологія в цілому, не
лише економічна, та які є найбільш дискусійними.
У випадку з цими категоріями, радше, слід констатувати
критично недостатню увагу з боку дослідників, ніж розпорошеність та протирічність позицій.
По-перше, це категорія безпеки, яка уособлює
собою об’єкт пізнання безпекології. У загальному розумінні об’єкт пізнання – це фрагмент реальності, на
який спрямована пізнавальна активність суб’єкта. Дуже
важливо в цьому сенсі розуміти, що об’єкти пізнання
повинні бути все-таки фрагментами об’єктивної реальності, незважаючи на те, що вони мають емпіричну або
теоретичну форму вираження. Натомість у безпекології
ігнорується факт об’єктивності реальності, тобто незалежності від свідомості суб’єкта пізнання, і об’єктом пізнання призначається категорія безпеки. Це, природно,
тягне за собою невірне тлумачення предмета пізнання –
яким стають детермінанти безпеки – стани, рівні, загрози, функції тощо. Все це в цілому зумовлює критично
важливе онтологічне протиріччя, яке згодом направляє
безпекологічні дослідження у невірному напрямі. Розглянемо докладніше ці тези.
Безпека не є фрагментом об’єктивної реальності
і не може ним бути. Безпека, як детермінований стан,
є лише абстракцією. У навколишньому світі немає і не
може бути станів безпеки. Безпека – по-перше, реально недосяжна, а, по-друге, гранично суб’єктивна. Ігнорування першого призводить до невірного визначення
об’єкта пізнання, ігнорування другого – до невірного визначення предмета пізнання. Стану безпеки не існує, натомість небезпек – безліч навколо, і вони реальні, осяжні
та досить легко детерміновані. Стан абсолютної безпеки
є недосяжним навіть теоретично, натомість прояви небезпек відчуваються реально і можуть бути оціненими.
Тобто фрагментом оточуючої об’єктивної реальності є
саме небезпека, і саме вона повинна бути покладена в
основу тлумачення об’єкта пізнання у безпекології.
Значна частина дослідників визнає необхідність
поєднання та взаємозв'язку понять «безпека» та «небезпека» в межах одного пізнавального процесу. На тлі
цього з’явився та інтенсивно культивується в науковій
літературі вираз «дихотомія «безпека-небезпека», але
домінуючим змістом цього виразу є саме взаємозв’язок
безпеки та небезпеки, а не залежність тлумачення безпеки від попереднього тлумачення небезпеки. Навіть сама
по собі дихотомія, у абсолютній більшості випадків,
формулюється як «безпека-небезпека», а не «небезпекабезпека», що є більш виправданим з епістеміологічної
точки зору.
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З іншого боку, є проблема суб’єктивності сприйняття безпеки та її станів. Якщо небезпека, як об’єкт
пізнання, є об’єктивною реальністю, а суб’єкт пізнання
формує суб’єктивну реальність, то неминучим є перехід
від об’єктивного існування до суб’єктивного усвідомлення небезпек і визначення, на основі цього, характеристик
станів безпеки. Для здійснення цього переходу потрібен
певний інструмент, яким, на думку автора, може виступити категорія «загроза«. Використання загрози, як певного прагматичного фільтру реальності, дозволяє наділити небезпеку певними суб’єктивними атрибутами, якими
оперує і які є зрозумілими для певного суб’єкта пізнання.
Тобто загроза – це суб’єктивізований (суб’єктивно детермінований) фактор настання або створення небезпечної
ситуації [4, с. 233]. При цьому автор пропонує використовувати поняття «небезпечної ситуації» як абстрактного
місця, де небезпека наділяється суб’єктивними атрибутами та стає придатною для усвідомлення.

О

тже, безпека може бути осягнута лише через
протиставлення небезпеці, при цьому дихотомія
повинна бути перетворена на тріаду: «небезпеказагроза-безпека«. Процес пізнання повинен рухатися
саме за такою послідовністю. З огляду на це, будь-які
концепції тлумачення та забезпечення безпеки, зокрема
економічної, крім тих, що ґрунтуються на використанні
категорії «загроза«, є методологічно неспроможними.
Тому, на думку автора, на сьогодні єдиною, більш-менш
методологічно обґрунтованою, є захисна концепція. Усі
інші, за виразом кібернетиків, знаходяться у «безкінечному циклі« дослідження самих себе без найменшого
шансу набути певного прагматичного значення.
На тлі вищезазначеного предмет пізнання у безпекології не може бути ніяким іншим, ніж суб’єкти
візованим. У цьому контексті автор абсолютно і беззаперечно погоджується з позицією Г. А. Атаманова, що
«… нема і не може бути безпеки взагалі. Може бути
лише безпека когось або чогось. Тобто, обов’язково повинен називатися предмет, безпека якого досліджується
(забезпечується)…» [5]. Предмет пізнання в безпекології повинен бути саме таким – пов’язаним з носієм функцій або властивостей, що піддаються впливу небезпек.
У загальному розумінні, предмет пізнання – це визначений певним чином окремий аспект, частина «існування«
об’єкта пізнання в якомусь «світі речей«, за рахунок чого
за масштабами предмет може бути значно ширшим від
об’єкта – зміст та форми відносин з цим «світом речей«
можуть бути значно масштабнішими і складнішими, ніж
устрій самого об’єкта пізнання. Отже, окремі, самі по
собі, детермінанти станів безпеки не можуть виступати
предметом пізнання з огляду на їх безвідносність щодо
реальних об’єктів, які «потерпають« від небезпек. Натомість, дійсним предметом пізнання може виступати
щось, що постійно знаходиться у світі небезпек, змушене враховувати їх, захищатися від них і, в кінцевому
підсумку, співіснувати з ними. Для цього, це «щось« повинне бути цілісним утворенням аби бути спроможним
вибудовувати відносини з зовнішнім «світом речей«.
З урахуванням цього прикладами предмета пізнання у
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аступним після об’єкта та предмета пізнання,
дуже дискусійним моментом у безпекології,
є роль системності та поняття системи в забезпеченні безпеки. З одного боку, прихильниками забезпечення безпеки, зокрема економічної, на засадах системності є незначна кількість дослідників, але, з іншого
боку, більшість з них схильна до копіювання одних і тих
самих наукових аргументів. Зокрема це стосується двох
основних аспектів: тлумачення поняття «система« та залежного від цього розуміння ієрархії систем. У сучасній
безпекології розповсюджена думка, що денотат системи
у складі поняття «система безпеки» повинен тлумачитися з точки зору механістичного підходу у системології.
Квінтесенцію цього може виступити наукова позиція
В. А. Рача, на думку якого «...онтологічною основою розуміння системи та системності є цілісність, що представляє та уособлює собою внутрішнє різноманіття систем… Під системою розумітимемо структуровану частину середовища цілого, поява і прояв якої обумовлений
зовнішньою затребуваністю результату його діяльності,
отриманого у процесі взаємосодії компонентів цієї частини» [6]. Отже, принцип цілісності став домінуючим
при дослідженні систем безпеки. Механістичне ж тлумачення ієрархії систем виходить з того, що структура,
ціль та завдання системи визначаються за межами самої системи, тобто система може бути створена лише в
межах іншої надсистеми, та, своєю чергою, – у межах ще
більшої надсистеми, і так – до безкінечності. У випадку
із системами безпеки це призвело до широкого розповсюдження помилкового в цілому тлумачення ієрархії
рівнів безпеки, та, як слідство, ієрархії систем безпеки.
Багато років з одного дослідження в інше копіюється,
з незначними варіаціями, ієрархія системотворних видів безпеки, що представляє собою ланцюг: безпека
особистості, безпека колективу, безпека регіону, національна безпека, міжнародна безпека, глобальна безпека.
Безліч дослідників-безпекологів наводить цей ланцюг,
не маючи на меті піддати його щонайменшій критиці.
У результаті, системи безпеки вибудовуються на основі
уявних загальних принципів та правил, що нібито існують у ієрархії систем безпеки. Але насправді нічого загального в такій ієрархії немає, оскільки сама ієрархія є
абсолютно абстрактною.
Інші думки зустрічаються поодиноко, такі як,
наприклад: «Система економічної безпеки підприємства розглядається як підсистема відкритої складної
системи-підприємства« [7, с. 81–86]. Але саме вони
відкривають шлях до значно більш продуктивного тлумачення системи безпеки. Потрібно змінити підхід до
визначення системи з механістичного на біологічний,
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а інструментальному рівні забезпечення певного виду безпеки вказана проблема поглиб
люється. Зокрема просто жахливою виглядає
ситуація з методиками та процедурами оцінки стану
певного об’єкта щодо певного виду безпеки. У випадку
з економічною безпекою слід констатувати, що вже не
залишилося жодного типу економічних, та не лише, показників, які не були б задіяні в оцінці рівня економічної
безпеки підприємства. У різноманітних дослідженнях
використані і фінансові, і техніко-економічні, і операційні показники; і показники рівня витрат, і показники
ефекту, і показники ефективності. Використано показники, залучені зі стратегічного управління, маркетингу, управління конкурентоспроможністю, управління
ресурсами та витратами тощо. Використано показники
точкові, комплексні, інтегральні, системи показників.
Використано відомі показники та запропоновано безліч
нових, щойно придуманих у тих чи інших дослідженнях
з атрибутом «вперше«. Але наукова проблема не вирішена і стоїть майже в тій точці, з якої все починалося.
Увесь цей шлейф проблем пов’язаний з одним –
недбалим ставленням до методологічного базису нау
кових досліджень, перш за все, необґрунтованим тлумачення об’єкта та предмета пізнання в безпекології.
Наприклад, вищезазначені дослідження щодо оцінки
рівня економічної безпеки підприємства приречені на

безкінечність з тієї простої причини, що оцінювати потрібно не рівень безпеки, а рівень небезпеки, причому у
комплексі усіх видів небезпек, актуальних для конкретного підприємства. Оцінити «рівень безпеки» так само
неможливо, як і оцінити «рівень Божої благодаті». Тобто
встановлений будь-яким чином рівень або стан безпеки
певного об’єкта апріорі буде невідповідним критерію
К. Поппера – оцінку рівня безпеки неможливо жодним
чином верифікувати.

ЕКОНОМІКА

безпекології можуть бути безпека особи, суб’єкта господарювання, підприємства, регіону, держави.
Такий підхід до трактування предмета пізнання
дозволяє провести більш чітку межу між тим, що може
бути таким предметом, а що – не може. Своєю чергою,
це спрощує розуміння, що може бути самостійною дослідницькою одиницею в безпекології, а що – ні. І перш
за все, окремою дослідницькою одиницею не може бути
певна властивість, функція чи вид діяльності реального
цілісного об’єкта. Лише сам реальний цілісний об’єкт.
На практиці це може зупинити лавиноподібне, бурхливе
і неконтрольоване розмноження видів безпеки. На сьогодні налічується декілька десятків видів та різновидів
безпеки, і дуже багато дослідників вважають своїм науковим обов’язком вичленовувати все нові й нові види.
Будь-яка складова діяльності підприємства чи складова
прояву суспільних відносин неодмінно зумовлює формування певного виду безпеки. У результаті, такі види
безпеки як економічна, інформаційна, кадрова тощо
стають нібито самостійними галузями безпекологічних
досліджень, де визначаються їхні власні атрибути. Тобто припускається, що, наприклад, економічна безпека та
кадрова безпека одного й того ж підприємства – це різні
речі. Допускається за можливе в межах одного й того ж
підприємства (чи іншого реального об’єкта) застосування різних концепцій тлумачення поняття безпеки, різних підходів до оцінки рівня безпеки, різних стратегій
забезпечення безпеки окремо до економічної безпеки,
окремо для кадрової. При цьому, фахівці, що опікуються
проблематикою забезпечення економічної безпеки конкретного підприємства, можуть навіть не здогадуватися,
що інші фахівці займаються кадровою безпекою цього ж
підприємства. Дуже складно зрозуміти цей феномен.
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відповідно до якого система безпеки є типовою функціональною системою. Це означає, що система безпеки
є ситуаційним об’єднанням компонентів для виконання
певних функцій або ж вирішення певного типу задач.
Функціональні системи не можуть мати власну ієрархію, вони є складовими систем, які умовно можна назвати материнськими. Система безпеки підприємства
є підсистемою підприємства – організаційної системи,
функціонує самостійно з метою забезпечення безпеки
материнської системи і не має зв’язків з іншими системами безпеки, окрім тих, що забезпечуються самим підприємством. Тобто, немає ніякої ієрархії систем безпеки і не може бути. Простий умовний приклад – нервова
система окремої людини не є підсистемою, наприклад,
нервової системи сім’ї. Також нервова система людини
не має підсистем у повному розумінні – у людському
організмі немає, наприклад, нервової системи ноги. Насправді нервова система є підсистемою організму в цілому і має у ньому статус функціональної системи.

ЕКОНОМІКА
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тже, у відповідності до вищенаведених міркувань, у ієрархічну структуру можуть поєднуватися реальні цілісні об’єкти, які потребують
реалізації функції забезпечення безпеки, причому кожен по-своєму. Але системи безпеки певних об’єктів
формуються і функціонують на основі загальних правил і принципів функціонування конкретного об’єкта,
при зміні яких неодмінно зміниться і система безпеки.
Іншої основи існування системи безпеки не може бути.
Тому система безпеки, наприклад, підприємства повин
на розумітися як комплексна система, включати у себе
всі види безпеки, актуальні для цього підприємства,
мати однакові підходи до планування заходів та оцінки
результативності безпекозабезпечувальної діяльності з
усіх видів безпеки. Окремими компонентами системи
безпеки можуть бути: економічний, інформаційний, кадровий, силовий тощо, залежно від затребуваності.
Насамкінець, необхідно торкнутися проблематики
поведінки людини в системі безпеки. Цей аспект узагалі
майже не досліджений. Проблема є в тому, що людина
відіграє в системі безпеки унікальну роль, яка не схожа
на жодну іншу роль у інших організаційних системах.
Людина в системі безпеки є не лише компонентом, що
забезпечує взаємодію, отримує та реалізовує управлінський вплив, – вона є рецептором системи та основним
елементом її процесора. Пов’язано це з тим, що безпека є
суб’єктивно усвідомленою категорією. Цей аспект докладно досліджувався автором окремо і викладений у [4].
Зокрема, зазначається: «Екзістенціально безпека
не існує сама по собі, вона є продуктом людського мислення, зароджується та існує у свідомості людини та
може бути осягнута лише у межах дихотомії «небезпекабезпека». З цього витікає, що носієм спочатку відчуття,
а потім і знання про безпеку є виключно людина. Відчуття безпеки у людини, своєю чергою, базується на невідповідності дії на свідомість і психіку людини факторів
небезпеки та регулятивних і адаптаційних можливостей
особистості. Ступінь, характер і конкретні прояви такої
невідповідності залежать від особистісних та вольових
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характеристик людини, прагнення та здатності протистояти негативним впливам оточення тощо» [4, с. 228].
Тут має місце дуже проста аналогія – так як відчуття фізичної небезпеки формує інстинкт самозбереження людини і визначає інструментальні основи
уникнення цієї небезпеки, так само відчуття, наприклад,
економічної небезпеки у людини, що знаходиться у системі безпеки, формує спочатку усвідомлене сприйняття,
а потім визначає арсенал безпекозабезпечувальних заходів. «Відчуття безпеки є одним з найголовніших у існуванні організованої істоти, у тому числі людини, тому
свідомість людини спрямовується на розмірковування,
переживання, рефлексію щодо безпеки майже повсякчасно. Безпека – це те, що займає розум, свідомість людини значно частіше, ніж інші предмети концентрації
уваги. Концентрація уваги людини на аспектах безпеки
є постійною і безперервною» [4, с. 225].

Н

атомість сучасні уявлення щодо ролі та функцій
людини в системі безпеки у більшості виходять
з тлумачень, у цілому ґрунтованих на позиціях
науки «Організаційна поведінка». Предметом цієї науки в цілому є взаємовідносини людини та організації,
у межах якої вона знаходиться, та взаємовідносини між
людьми у організації, а головним завданням – приведення у відповідність потреб, очікувань та цілей окремої
людини у організації з потребами та цілями організації в
цілому [8, с. 27]. Імперативом організаційної поведінки є
те, що поведінкові реакції людини є залежними від внутрішньоорганізаційних впливів та стимулів, при цьому
поведінкові реакції людини завжди сприймаються як
наслідки цих впливів та стимулів. Відповідно досліджуються реакції на індивідуальні, групові та загальноорганізаційні впливи. Такий підхід у цілому, можливо,
є справедливим для багатьох типів організаційних систем, але не для системи безпеки. Це зумовлюється кількома факторами.
По-перше, безпека є не об’єктивним, а суб’єктивно
усвідомленим станом, залежним від певного набору актуальних небезпек для людини. Тому немає і не може
бути окремих цілей у системи безпеки, що не належать
ні одному із суб’єктів у цій системі. Не може бути «нічиїх« цілей. Загал цілей у системі безпеки складається з
власних цілей окремих суб’єктів у системі. Отже, у відповідність потрібно приводити цілі окремих людей у
межах однієї системи безпеки. Сформований таким чином пул цілей, завжди узгоджений лише відносно, частково, стає цілями організації.
По-друге, зміст поведінкових реакцій у системі безпеки є значно складнішим, ніж це сприймається «Організаційною поведінкою». Поведінкові реакції в системі
безпеки переважним чином визначаються поведінковим стереотипом людини, на формування якого вплив
організації та внутрішньоорганізаційних цінностей та
стимулів може бути мінімальним, а вплив поведінкових
стереотипів інших людей у цій же системі безпеки – незрівнянно потужнішим. З одного боку, це дещо змінює
розуміння того, що є причиною, а що – наслідком у поведінкових процесах у системі безпеки. А, з іншого боку,
це розвінчує розуміння, що людина може вести себе по-
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тже, слід констатувати, що сучасна економічна
безпекологія пройшла етап первинного становлення. Наразі необхідне критичне осмислення
накопичених онтологічних протиріч і спрямування нових досліджень у напрямах, більш-менш вільних від таких протиріч. 				
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Висновки
Будь-яка наукова концепція, у кінцевому підсумку,
повинна мати певну прагматичну цінність. Верифікація
практикою є найсправедливішим критерієм результативності наукових досліджень. Сучасна безпекологія,
зокрема економічна, пов’язана з таким надважливим
аспектом діяльності різноманітних реальних об’єктів,
яким є убезпеченість від дії та наслідків загроз економічній діяльності об’єкта. На прагматичному рівні це повинне зумовлювати розуміння того, як реальні об’єкти
повинні поводити себе в заданих ситуаціях, але сучасна
теорія та методологія цієї науки допоки, на жаль, не дає
такого розуміння. Наука здебільшого займається розробкою та просуванням методичної та інструментальної
основи процесів забезпечення економічної безпеки, які є
залежними від конкретних умов та не є універсальними.
Пріоритетними напрямами виходу з ситуації, яка
склалася, можна вважати такі. По-перше, необхідна суттєва активізація наукових досліджень, що стосуються
експлейнарного, теоретичного та методологічного рівнів економічної безпекології. Найкоротшим шляхом до
цього є термінова переробка паспортів наукових спеціальностей «Економічна безпека держави» та «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» з метою забезпечення рівноцінних векторів як теоретикометодологічних, так і прикладних досліджень, що зможе
надати імпульс новим дослідженням. У паспортах необхідно виразити більш тісний та взаємозалежний зв’язок
напрямів наукових досліджень у галузі економічної безпеки та інших видів безпеки, що дасть можливість уникнути змістовних повторів, або ж навпаки – «білих плям»
у дослідженнях. Найбільшої стимуляції потребують дослідження, пов’язані з методологічним базисом науки,
а саме: об’єктом, предметом та суб’єктами пізнання.
По-друге, слід визнати, що забезпечення економічної безпеки є дуже складним різновидом соціальноекономічних відносин як особистісних, так і суспільних.
Тому економічна безпекологія не може існувати як чітко окреслена самостійна наукова галузь, де формуються
наукові результати за сугубо внутрішніми «рецептами».
Економічна безпекологія, як ніяка інша економічна наука,

повинна використовувати дослідницький прийом наукової інтервенції. У багатьох науках розглядається подібна
проблематика, що тим чи іншим чином пов’язана з економічною безпекою. Зокрема, це філософія безпеки, психологія безпеки, теорія функціональних систем П. К. Анохіна, соціологія, стратегічне управління, криміналістика
тощо. Багато питань, що в економічній безпекології мають статус актуальних і недосліджених, насправді є широко дослідженими в інших науках, і сучасні безпекологи
витрачають дуже багато зусиль і часу, по суті, на «винахід велосипеда». У цьому сенсі обов’язковим правилом
дослідників у галузі економічної безпекології має стати
ретельне вивчення суміжних галузей науки та викори
стання здобутків суміжних наук як бази для порівняння
та для пізнавального протиставлення.
По-третє, що найважливіше, потрібно уникати
безумовної та бездумної ретрансляції наукових позицій
як дослідників-першопрохідців, так і сучасних авторитетних і популярних авторів без належної критичної
оцінки, що, перш за все, повинна включати в себе оцінку
онтологічної бази та прагматичної спрямованості досліджень того чи іншого автора цілому. Накопичений науковий досвід обов’язково повинен оцінюватися з точки
зору того, в яких вихідних умовах та з якою дослідницькою метою веде свою діяльність той чи інший дослідник,
чи відповідає це вимогам нового дослідження.

ЕКОНОМІКА

різному в різних системах, де вона є складовим елементом. Тобто, якщо б поведінкові реакції людини залежали
би від впливу організаційних цінностей та стимулів, то ці
б реакції були б різними, наприклад, у системі забезпечення конкурентоспроможності та системі безпеки. Але
насправді такого не відбувається. Поведінкові реакції
людини є досить усталеними і змінюються дуже повільно і, найголовніше, переважно під впливом поведінкових
стереотипів інших людей, а не організаційних стимулів.
Отже, використання здобутків «Організаційної
поведінки», яка транслює в цілому вельми спрощений
підхід, у системі безпеки не вбачається доцільним, де все
набагато складніше. Більш доцільно звертатися до практичної психології, яка здавна оперує такими поняттями,
як «психологія безпеки» та «небезпечна ситуація», має
значно ширші можливості трактування та програмування відповідних поведінкових реакцій.
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ляторної структур. Більше того, усталений і незворотний тренд зростання ролі третинного сектора в економічній системі суспільства став матеріальним базисом
динамічного перерозподілу на його користь виробничих ресурсів, а отже – й системної постіндустріалізації
суспільного відтворення вже у глобальному масштабі.
З другої половини ХХ ст. воно характеризується перетворенням сфери послуг у потужну сервісну індустрію,
що пронизує нині як власне економічну сферу, так і всі
інші форми людського буття. Підтвердженням цього є,
зокрема, той факт, що тільки у період з 1950 р. до 2014 р.
частка сфери послуг у виробництві глобального ВВП
зросла з 43% [2, p. 95] до 71% [3], а в сукупній зайнято
сті економічного активного населення світу упродовж
1870–2014 рр. – з 23,7% [2, p. 95] до 73,3% [3] відповідно.
На відміну від товару, як матеріально-речової субстанції, послуги за своєю іманентною природою репрезентують особливу споживчу вартість процесу праці, що
виражається в корисному ефекті, здатному задовольнити потреби людини, колективу і суспільства в цілому [4].
Як влучно відзначав з цього приводу К. Маркс, послуга є
нічим іншим, як «тією частиною витрат праці, яка не набирає предметної форми, не отримує самостійного буття у вигляді відособленої від виконавця речі і не є складовою частиною вартості товару» [5]. Інакше кажучи,
ключова особливість послуги як ринкового товару (на
відміну від матеріального блага, тобто звичайного товару, втіленого у речі) випливає з її суспільної корисності
як діяльності, а не як речі, що, власне, й обумовлює одночасність процесу її виробництва і споживання.

З

-поміж усього спектра сучасних послуг, спрямованих на задоволення виробничих й індивідуальних
потреб людини, центральне місце, безсумнівно,
посідають медичні послуги, які є економічними благами
особливого типу, оскільки пов’язані з підтримкою і зміцненням фізичного і морального здоров’я людей, а також
забезпеченням їм гідних умов життя та високих його
якісних кондицій. Світовий досвід переконливо засвідчує, що країни з низькими показниками стану здоров’я
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а початку третього тисячоліття системна пост
індустріалізація національних економічних систем, як домінуючий тренд світогосподарського
поступу, набуває свого концентрованого вираження насамперед у докорінній модернізації технологічного базису сучасної ринкової системи та висуванні людського
ресурсу в число пріоритетних факторів конкурентоспроможного розвитку країн і регіонів. За таких умов
ключовим фактором у національних економічних стратегіях держав стає системна девелопментизація людського ресурсу та вдосконалення умов його відтворення
як на основі всебічного розвитку соціальної інфраструктури, так і диверсифікації спектра послуг, зорієнтованих
на задоволення людських потреб. Красномовним підтвердженням цього є, зокрема, той факт, що у період
1920–1980 рр. у розвинутих країнах світу значно зросла
частка національного доходу, що перерозподілялася на
задоволення швидко зростаючих суспільних потреб і
запитів населення.
Достатньо сказати, що тільки за останні півстоліття частка сукупних податків у національних доходах
держав даної групи зросла щонайменше утричі (а у скандинавських країнах – уп’ятеро) (рис. 1). І хоча упродовж
1980–2010 рр. даний показник в усіх країнах-лідерах
певною мірою стабілізувався, однак уже досягнутий на
той час його рівень (30% національного доходу у США,
40% у Великобританії та 45–55% – у більшості країн
європейського континенту (у тому числі в Німеччині –
45%, у Франції – 50%, а у Швеції – 55% відповідно)) [1]
засвідчує колосальне значення, яке приділяють уряди
держав питанням формування суспільних фондів споживання та всебічного задоволення суспільних потреб
і запитів своїх громадян.
Загальновідомо, що сфера послуг, ще на початку
індустріальної епохи виокремившись як самостійний
вид трудової діяльності, упродовж понад двохсотлітнього періоду розвитку людської цивілізації зазнавала постійних якісних і кількісних змін, пов’язаних як
з нарощуванням її капіталізації, так і диверсифікацією
продуктово-видової, суб’єктної, інституційної та регуЧастка, %
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Рис. 1. Частка сукупних податкових надходжень у національному доході вибраних країн у 1870–2010 рр., % [1]
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населення і рівня розвитку національних систем охорони здоров’я зазвичай позбавлені потужних драйверів
макроекономічного зростання і не здатні в довгостроковій перспективі сформувати стійку базу економічного
і технологічного прогресу.
Натомість держави, що здобули значних успіхів у
царині покращення здоров’я населення та боротьби із
захворюваннями, зростання якості та розширення доступності медичних послуг, підвищення якісних кондицій харчування та умов життя, демонструють значно
вищі показники економічного і науково-технічного розвитку. Яскраві приклади цього – промислова революція
в Англії кінця XVIII ст., динамічний розвиток південних штатів США початку ХХ ст. і держав Східної Азії
у 1950–1960-х роках та ін. Не випадково розширення
доступу населення до медичних послуг і поліпшення на
цій основі його здоров’я вже упродовж багатьох десятиліть є одним з вагомих інструментів подолання людської бідності у світі, а інвестиційні капіталовкладення
у сферу охорони здоров’я охоплюють левову частку фінансування великомасштабних програм міжнародних
організацій з подолання бідності, динамізації людського
розвитку та досягнення цілей тисячоліття.
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З

огляду на це, суттєво актуалізується питання еволюції теоретичного арсеналу дослідження ролі
медичних послуг у національних економічних
системах та їх наукового осмислення як багатогранної
суспільної діяльності та особливої споживчої вартості
процесу праці з різними формами, механізмами й інститутами відтворення людського ресурсу. Є всі підстави
стверджувати, що генезис концептуалізації даної проблематики фактично бере свій початок із школи фізіократів. Зокрема, одним з перших на важливість системи
медичних послуг у суспільному розвитку звернув увагу
У. Петті, який у своїй праці «Слово мудрості» ще в далекому 1664 р. чітко ідентифікував економічний ефект
здорових працівників.
Як основоположник трудової теорії вартості, учений оцінював на той час вартість людського життя у 60–
90 англійських ф. ст., наголошуючи, що «загибель 100
тисяч людей від чумної епідемії понад звичайного числа
смертних випадків означає для королівства збиток майже у 7 млн ф. ст., і що економічно вигідним було б витратити 70 тис. ф. ст. на попередження цієї втрати». Заслугою У. Петті є також піонерність його концептуальних
підходів в обґрунтуванні характеру взаємозв’язку між
здоров’ям працівників та ефективністю виробництва,
який випливає, на думку ученого, з наявності прямої залежності між рівнем суспільного багатства та характером занять людей і їх здатністю до праці [6].
З подальшим розвитком капіталістичних відносин основні положення фізіократів щодо пояснення
економічної природи медичних послуг, їх взаємозв’язку
з макроекономічною динамікою та факторів, які обумовлюють їх розвиток, були піддані серйозній ревізії у
класичній політекономії. Саме класики вже у другій половині XVIII ст. впритул наблизилися до сучасного теоретичного уявлення про сутнісний зміст та економічну
природу медичних послуг. Так, представник англійської
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політекономії А. Сміт, досліджуючи фактори економічного прогресу різних держав та зростання на цій основі
добробуту їхніх громадян [7, c. 15], обґрунтував наявність тісного взаємозв’язку між здоров’ям та ефективністю виробництва. При цьому вагоме теоретичне значення, з погляду історичної перспективи, має висновок
ученого про те, що «людина, яка працює, не поспішаючи, … не тільки довше збереже своє здоров’я, але й протягом року виконає більший обсяг роботи» [8].
Досліджуючи фактори, що справляють визначальний вплив на здоров’я населення, А. Сміт акцентував
увагу на найголовніших – географічному середовищі,
якості землі, наголошуючи, що оскільки періоди захворювань і підвищеної смертності людей зазвичай співпадають у часі зі зростанням «дорожнечі» й інфляційного
зльоту цін, то в періоди економічного піднесення окремі
індивіди та суспільство в цілому мають нагромаджувати
запаси з тим, щоб створити своєрідну «амортизаційну
подушку» на несприятливі часи [9, c. 139]. Він підкреслював (як згодом і А. Маршалл), що «відпочинок настільки
ж важливий для розвитку енергійного населення, як і
матеріальні життєві засоби – їжа, одяг тощо. Надмірна ж праця у будь-якій формі знижує життєву енергію,
а тривоги, турботи і надмірне розумове напруження фатально призводять до підриву тілесних сил, скорочення
плодючості й ослаблення життєвої енергії нації» [10].
Своєю чергою, Д. Рікардо у розвиток теоретичних
розробок А. Сміта вказує на пряму залежність стану
здоров’я найманого працівника від рівня його заробітної плати і структури споживчих витрат, зокрема,
з погляду співвідношення витрат на предмети першої
та другої необхідності. Як бачимо, учений поклав в
основу дослідження процесів відтворення людського ресурсу споживчоорієнтований підхід, акцентуючи
основну увагу на необхідності приведення рівня заробітних плат робітників у відповідність з їх соціальними
витратами. Останні, на думку Д. Рікардо, мають включати насамперед витрати на медицину, освіту і навчання,
коли крім «звичайної заробітної плати» працівники в
обов’язковому порядку повинні отримувати і відшкодування витрат на охорону здоров’я. Однак, на відміну від
А. Сміта, Д. Рікардо піддавав нещадній критиці механізми вторинного перерозподілу доходів, вважаючи, що в
основі механізму регулювання рівня заробітної плати
повинен лежати закон попиту і пропозиції [11].

П

ерша половина ХІХ ст. характеризується адаптацією різними авторами ідей класичної політ
економії в царині досліджень медичних послуг
для розв’язання найбільш актуальних теоретичних і
практичних проблем соціально-економічного розвит
ку різних держав. Це знайшло своє концентроване
відображення в теоретичних розробках представників класичної політекономії нової хвилі: Дж. Мілля,
Ж-Б. Сея, Н. Сеніора, Д. Мак-Куллоха, Т. Мальтуса та
багатьох інших. Так, саме в ученні англійського економіста Т. Мальтуса знаходимо подібне до рікардіанського
розуміння проблематики розвитку системи медичних
послуг. Зберігаючи класичну традицію її дослідження та
дотримуючись позиції щодо пріоритетності особистіс-
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накше кажучи, дослідження системи медичних послуг теорією людського капіталу ведеться в більш
широкому концептуальному форматі людського розвитку, економічного зростання та ролі охорони здоров’я
в суспільному відтворенні. Зокрема, ця теорія дозволяє
пояснити такі економічні процеси й явища, як внесок
медичних послуг у макроекономічне зростання країн;
формування попиту на медичні послуги та вплив доходів населення на обсяги їх споживання; медичні умови
формування творчого потенціалу та високих фізичних
кондицій людського ресурсу та ін.
Отже, подібний широкий діапазон концептуального осмислення теорією людського капіталу ролі медичних послуг у суспільному відтворенні дозволив розробити новітні підходи до аналізу національних систем
медичних послуг через призму їх кількісної й якісної
диверсифікації, яка і сьогодні продовжується, постійно
збагачуючи систему медичних послуг новими їх видами.
Представники теорії людського капіталу чітко кваліфікують очікувану віддачу від інвестицій в охорону здоров’я
(як-то вищий рівень заробітку, більше задоволення від
діяльності, вища оцінка неринкових видів діяльності та
ін.) та відносять медичні витрати до прямих витрат у
структурі інвестицій урозвиток людського ресурсу. При
цьому, розвиваючись у руслі неокласичного напряму
західної політичної економії, теорія людського капіталу широко використовує аналітичний інструментарій
у дослідженні системи медичних послуг як неринкової
форми суспільно корисної діяльності, тобто тієї сфери
людської діяльності, яка раніше перебувала за межами
економічного аналізу з погляду кількісної формалізації
її результатів.

економічна теорія

Н

езважаючи на постійну увагу, що її приділяли
науковці проблемам розвитку медичних послуг
та їх ролі в макроекономічному зростанні країн, першою науковою теорією у трактуванні їх природи
став марксизм (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Методологічна цінність марксистського підходу в дослідженні
даної проблематики полягає передусім у його незаперечній діалектичній логічності, внутрішній цілісності
та значному прогностичному потенціалі. Так, К. Маркс
розглядав здоров’я працівників через призму умов праці та виробництва, обґрунтовуючи наявність чітко вираженого причинно-наслідкового зв’язку між тривалістю
робочого часу та рівнем «активності життєвого процесу» працівника.
Більше того, саме марксизм уперше сформулював
один з найважливіших і ніким дотепер не заперечених
законів суспільного розвитку. Його сутність полягає в
тому, що виробництво і відтворення суспільного життя
являють собою цілісний процес органічно пов’язаних
між собою, з одного боку, виробництва і відтворення
матеріального (предметного) життя, а з іншого – виробництва і відтворення соціального і духовного життя
самої людини [13, c. 202]. Тож у процесі суспільного розвитку ці два види відтворення хоча й набувають різного
характеру і реалізуються у відмінних суспільних умовах, однак завжди співвідносяться між собою у певних
пропорціях і безпосередньо впливають один на одного.
З цього випливає головний теоретичний висновок марксизму, сутність якого полягає в тому, що здоров’я людини та здоровий спосіб життя цілого етносу, суспільства
або соціуму за будь-яких умов відіграють вирішальну
роль як у суспільному відтворенні, так і у відтворенні
суспільного життя в цілому. Враховуючи вагомий теоретичний внесок марксизму в проблематику ефективного
використання вільного від роботи часу з метою всебічного розвитку особистості, можемо стверджувати, що
саме він заклав базові основи сучасних концепцій соціа
лізації економіки, котрі лише у другій половині ХХ ст.
почали активно імплементуватися в національні стратегії соціально-економічного розвитку держав – лідерів
світогосподарського прогресу.
Таким чином, позитивна історична роль класичної
політекономії в дослідженні медичних послуг вбачається нами передусім у її універсальності з погляду оцінки їх ролі в суспільному відтворенні та внеску в нарощування продуктивності суспільної праці. Саме це дає
змогу використовувати ключові положення класичної
політекономії для оцінки рівня розвитку будь-яких національних медичних систем. Крім того, базуючись на

кваліфікації людського ресурсу як основного капіталу,
класики політекономії також уперше впритул наблизилися до кількісної оцінки частки витрат на охорону
здоров’я в сукупній вартості робочої сили. Саме ці напрацювання учених вже у ХХ ст. заклали методологічні
основи багатьох сучасних теорій економічного розвит
ку і знайшли широке практичне застосування при оцінюванні національного багатства країн, сукупних су
спільних збитків від війн, захворювань та стихійних лих,
а також при визначенні економічної віддачі від інвестиційних капіталовкладень у розвиток людського ресурсу
та соціальної інфраструктури, що його обслуговує.
На новий теоретичний рівень проблему медичних послуг було піднесено в теорії людського капіталу,
представники якого – Г. Беккер, Т. Шульц, В. Баласа,
Й. Бен-Порет, М. Блауг, С. Боулс, Е. Денісон, Е. Лезер,
Дж. Мінцер та ін. – змістили центр наукових досліджень з проблематики лише використання наявної робочої сили на формування якісно нового контингенту
робочої сили. Йдеться насамперед про кваліфікацію
ученими здоров’я як однієї з найважливіших складових
людського капіталу, яка не тільки цінна сама по собі, але
й детермінує терміни нагромадження й використання
інших форм людського капіталу – освіти і професійного
досвіду. Отже, вважається, що інвестиції у здоров’я нарощують його запаси, а відтак – збільшують тривалість
життя і зайнятості громадян, а також сумарний дохід та
обсяги спожитих ними упродовж життя благ [14].

ЕКОНОМІКА

ного фактора в національному економічному розвитку,
Т. Мальтус у своїй роботі «Досвід закону про народонаселення» наголошував, що здорове населення є запорукою поліпшення суспільного устрою та благодійності.
Крім того, визначаючи бар’єри на шляху безперервного
збільшення кількості населення, одним з найголовніших
учений відзначив «шкідливі для здоров’я заняття, важка і надмірна праця … нездорові життєві умови великих
міст, а також різного роду надмірності, хвороби, епідемії
і голод» [12].
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Так, один з представників теорії людського капіталу, американський учений М. Гроссман, навіть запровадив у 1978 р. у науковий обіг категорію «капітал
здоров’я», зміст якої кваліфікується як товар тривалого
користування (одночасно інвестиційний і споживчий)
(healthstock), необхідний для продукування людського
капіталу. Відзначаючи особливу роль системи охорони здоров’я в нарощуванні продуктивного потенціалу
людського капіталу та сукупної людської здатності до
праці (оскільки первинно успадкований індивідом капітал здоров’я у процесі життя постійно амортизується),
М. Гроссман у рамках неокласичного підходу вперше в
економічній історії розробив теоретичну й емпіричну модель попиту на здоров’я [15]. Обґрунтовуючи наявність
тісного зв’язку між процесами продукування здоров’я,
з одного боку, та тривалістю продуктивного часу, сукупними доходами і вільним часом індивідів, з іншого, дана
модель дає змогу чітко ідентифікувати основні канали
впливу капіталу здоров’я населення тієї чи іншої країни
на її макроекономічну динаміку та загальну економічну
ефективність інвестицій у здоров’я нації.
Висновки
Підбиваючи підсумок, відзначимо, що практично
всі концепції та теорії, що досліджували роль людського
фактора у процесах суспільного відтворення, тією чи іншою мірою включали в поле наукового аналізу медичні
послуги (їх внутрішній зміст і економічну природу), зорієнтовані на задоволення цілого спектра специфічних
людських потреб у підтримці здоров’я та забезпеченні
високих якісних стандартів життя. При цьому основний
дослідницький інтерес був зосереджений переважно на
багатофакторній залежності здоров’я людини від умов її
життєдіяльності, а також взаємозв’язку між здоров’ям
населення і масштабами суспільного багатства. Однак
самій категорії «медичні послуги», як і розкриттю їх
соціально-економічної ролі, з боку науковців не приділялося належної уваги.			
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Мета статті – на основі вивчення формування соціального капіталу обґрунтувати можливі кризи господарської системи. Показано, що важливе
місце в досягненні сталого розвитку національної господарської системи займає соціальний капітал. В умовах криз надзвичайно загострюється необхідність зберегти довіру до економічних, фінансових і державних інституцій через соціальний капітал. Застосовуючи наукові розробки
Д. Асемоглу і Дж. Робінсона, було поглиблено уявлення щодо змісту соціального капіталу на основі аналізу механізму його формування через
економічні та політичні інститути, які, своєю чергою, можуть бути інклюзивними чи екстрактивними. Розглянуто стан соціального капіталу
як передумови різновидів кризових станів господарської системи і шляхів їх подолання. Виокремлено шість типів криз як похідних від структури
соціального капіталу.
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П

ошук шляхів виведення господарської системи на траєкторію сталого розвитку, подолання
кризового стану є проблемою, яка не втрачає
актуальності та перманентно утримує увагу не тільки
вітчизняних, але й зарубіжних науковців і політиків.
Узагальнюються історичні практики подолання
світових криз, традиційно дискутуються межі ефективності державного регулювання. Разом з тим усвідомлення якості суспільних відносин, зниження довіри,
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that the social capital holds an important place in achieving a sustainable
development of the national economy. In conditions of crises, the need to
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трансформації структури соціального капіталу, як вагомого чинника, ще не знайшло відповідного місця в дослідженнях криз господарської системи [4; 6].
Дослідження виконане в межах планової науково-дослідної теми
кафедри економічної теорії та економічних методів управління
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Актуальні траєкторії інформаційної економіки: імператив стійкої
динаміки глобального господарства» (номер державної реєстрації
0114U000125).
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Цель статьи – на основе изучения формирования социального капитала обосновать возможные кризисы хозяйственной системы. Показано, что важное место в достижении устойчивого развития национальной хозяйственной системы занимает социальный капитал.
В условиях кризисов чрезвычайно обостряется необходимость сохранить доверие к экономическим, финансовым и государственным институтам через социальный капитал. Применяя научные разработки
Д. Асемоглу и Дж. Робинсона, было углублено представление о содержании социального капитала на основе анализа механизма его формирования через экономические и политические институты, которые,
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Світова криза та її національні особливості актуалізували проблематику соціального капіталу в науковому середовищі. Так, криза довіри, екологічні проблеми,
всеосяжна бідність, виклики, що стоять перед глобальною спільнотою, які останнім часом все більше загострюються, показали недосконалість вивчення шляхів
подолання кризи, а також чинників її виникнення.
Мета статті – обґрунтувати, що кризи господарської системи є похідними від стану та структури соціального капіталу.

ЕКОНОМІКА

економічна теорія

С

оціальний капітал є об’єктом аналізу вже не перше десятиріччя і вивчається представниками
багатьох суспільних наук. На даний час не існує
остаточно сформованого та єдиного визначення соціального капіталу.
Окремі автори систематизують підходи стосовно
процесів, які трактуються як «соціальний капітал» і виділяють такі.
Перший підхід акцентує увагу на довірі та пов’я
заних з ним феноменах знайомства, визнання, толерантності.
Другий підхід – на соціальних зв’язках, контактах
різного роду.
Третій – на соціальних структурах [3].
Як правило, погляди західних авторів стосовно соціального капіталу поділяють на дві групи. Перша група трактує соціальний капітал у вузькому сенсі слова,
тобто як ті соціальні параметри (це, перш за все, довіра і знайомства в тій чи іншій мережі), які можуть бути
використані для отримання додаткової комерційної (та
іншої) вигоди. Друга група трактує його як феномен, що
описує особливе коло відносин, в яких соціальний капітал виступає як суспільне благо [5].
Соціальний капітал можна поділити на три основ
ні категорії:
 бондінговий – соціальний капітал, заснований
на почутті спільної ідентичності;
 бріджинговий – соціальний капітал, який простягається за межі загального почуття ідентичності;
 об’єднаний – соціальний капітал, що об’єднує
групу людей, які можуть знаходитися нижче по
соціальних сходах [9].
На останньому Всесвітньому Економічному Форумі
було акцентовано увагу на тому, що збільшення соціального капіталу може поліпшити загальне благо. Дискусії
про суспільне благо і людську гідність зосереджуються
головним чином на соціальних відносинах, людському
та інтелектуальному капіталах і включають ключові питання про важливість і природу управління [9; 11].
Міжнародна інтегрована рада з повідомлень визначає соціальний капітал як інститути і відносини всередині та між спільнотами, групами зацікавлених сторін та інших мереж, а також можливість обміну інформацією для
підвищення індивідуального і колективного добробуту.
Соціальний капітал включає в себе:
 загальні норми і загальні цінності поведінки;
 ключові відносини із зацікавленими сторонами, а також довіру і бажання брати участь в організаціях;
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 нематеріальні активи, пов’язані з брендом і репутацією, що організація розробила [7].
Завдяки соціальному капіталу підтримується добробут суспільства і забезпечується сталість розвитку.
На нашу думку, саме через стан соціального капіталу
можна виявити причини та фактори виникнення кризових явищ господарської системи.
Так, Світовий банк визначає соціальний капітал
як інститути, відносини і норми, які формують, якісно і
кількісно, соціальні взаємодії в суспільстві [10].
Поглибити розуміння соціального капіталу можна
через аналіз механізму його формування за допомогою
гіпотези Д. Асемоглу та Дж. Робінсона. У своїй роботі
«Чому країни терплять невдачі: джерела влади, процвітання і бідності» вони відображають взаємозалежність і взаємодію політичних та економічних інститутів.
Політичні інститути через розподіл влади формують
економічні інститути. Ця взаємодія обумовлює функціонування економіки, тобто через співвідношення інститутів виникає синергетичний ефект дії соціального
капіталу (рис. 1).
Функціонування
економіки

Політичні
інститути
Розподіл
влади

Розподіл
ресурсів

Політична влада
реальна

Економічні
інститути
Політичні
інститути

Політична влада
формальна

Рис. 1. Логіка формування соціального капіталу
Джерело: складено за [2].

З

міст соціального капіталу обумовлений якістю взаємовідносин, які виникають в результаті вибору
формальних інститутів, що обумовлює потенціал
розвитку господарської системи, заснований на синергії
балансу формальних і неформальних інститутів у часі та
просторі. Напрямок розвитку господарства будуть задавати політичні інститути через можливість формування
інститутів економічних. Природу економічних і політичних інститутів Д. Асемоглу та Дж. Робінсон визначають станом цих інститутів. Так, на їхню думку, інститути
можуть бути екстрактивними чи інклюзивними.
Екстрактивними інститутами Д. Асемоглу та
Дж. Робінсон називають ті інститути, дія яких спрямована на пригнічення акторів, примус їх до праці неринковими методами, вилучення багатств і ресурсів в основному
на користь владної еліти. Такі інститути мають держави
з авторитарним чи тоталітарним устроєм, загалом вони
властиві диктатурі. Екстрактивними вони є тому, що
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цінка соціального капіталу має важливе значення для його дослідження. Велика частина того,
що пов’язано із соціальним капіталом, існує в
неявній формі, а це позбавляє дослідників можливості
простого вимірювання. Довіра, участь в організаціях
або голосування на виборах дають умовні показники соціального капіталу. Спроби виокремити ключові характеристики того, як люди взаємодіють і ставляться один
до одного, наштовхуються на брак методів і показників
для оцінки цього явища, а також достовірних джерел
даних. Описати стан соціального капіталу на сучасному
етапі досить складно.
Масштабні дослідження соціального капіталу проводяться інститутом Легатіум (Legatium Institute) в розрізі таких індикаторів:
 рівень довіри;
 масштаби пожертвувань;
 ступінь розвитку волонтерства;
 поширення практики допомоги стороннім особам;
 соціальна підтримка близьких;
 розвиток інституту шлюбу;
Політичні
інститути

 релігійність;
 соціальна згуртованість і взаємодія в сім’ї та
громаді [8].
Саме через соціальний капітал підтримуються
взаємовідносини в суспільстві на основі довіри, взаємоповаги, врахування індивідами не тільки приватних, а й
суспільних інтересів [5].
Якість соціального капіталу обумовлює ефективність і стабільність господарської системи.
За механізмом формування можна виділити декілька типів соціального капіталу, який обумовлює характер кризових явищ у господарській системі та логіку
їх подолання (рис. 2).
Структура соціального капіталу продукує кризовий стан господарства різного виду, а зміна структури є
умовою сталого розвитку господарської системи.
За думкою Д. Асемоглу та Дж. Робінсона, саме політичні інститути визначають, за якими правилами та
нормами буде функціонувати господарство. Тобто стан
економіки, за їхньою думкою, залежить від правлячої
еліти. Політична влада має можливість вибору інститутів – екстрактивних чи інклюзивних, а стан соціального капіталу, своєю чергою, залежить від цього рішення.
Високий рівень соціального капіталу буде приводити до
сталого розвитку господарської системи, а низький рівень соціального капіталу призводить до криз [1].

В

заємодія економічних і політичних інститутів мо
же створювати синергетичний ефект. Екстрактивні політичні інститути концентрують владу в руках
еліти і не обмежують її в тому, як і на що ця влада може
використовуватися. Своєю чергою, ця еліта конструює
екстрактивні інститути, які дозволяють їй експлуатувати
решту населення. Таким чином, екстрактивні економічні
інститути природним чином виникають в умовах дії екстрактивних політичних інститутів. Насправді, перші не
можуть вижити без других. Інклюзивні політичні інститути, розподіляючи владу серед широкого кола осіб, будуть неминуче руйнувати основу таких економічних інститутів, які підтримують обмежений доступ до ресурсів
більшості населення, створюють бар’єри для входу нових
гравців на ринок і в цілому обмежують коло бенефіціарів
вузьким колом владних еліт.

Інклюзивні
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створені для вилучення доходів і багатства однієї групи
суспільства на користь іншої.
Інклюзивні інститути, на відміну від екстрактивних, навпаки, сприяють розростанню свобод акторів, ринковому обміну ресурсами. На думку зазначених
авторів, інклюзивні економічні інститути створюють
інклюзивні ринки, які не тільки дають людям економічну свободу, щоб знайти своє покликання в житті, для
найкращого використання своїх талантів, а й забезпечують певний рівень сприятливості середовища, що дає
їм можливість зробити це. Відповідно, при розвитку
інклюзивних інститутів виникає демократія і громадянське суспільство [2].
Інклюзивні економічні інститути сприяють процвітанню, але для своєї стабільності потребують інклюзивних форм політичного устрою, які, своєю чергою,
спираються на інклюзивну економіку. Екстрактивні економічні структури можуть на якийсь час забезпечувати
швидке зростання національного виробництва, однак
не в довготривалій перспективі.

Екстрактивні

Інклюзивні
Рентоорієнтовані
Розвиткоорієнтовані

Екстрактивні

Кризи як творче
руйнування

Відтермінована криза

Періодична криза
перешкод розвитку

Перманентна безнадійна криза

Криза високоімовірних Перманентна криза
низькоймовірних перетворень
перетворень

Рис. 2. Класифікація господарських криз як похідних структур соціального капіталу
Джерело: авторська розробка.

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

ЕКОНОМІКА

Економічні
інститути

21

економічна теорія

ЕКОНОМІКА

При екстрактивних політичних інститутах та екстрактивних ренто орієнтованих економічних інститутах
економіка буде знаходитися у стані стагнації. Країни,
в яких діють екстрактивні економічні інститути, що
спираються на політичні інститути, які гальмують (або
зовсім зупиняють) економічне зростання, рано чи пізно
зазнають краху і гинуть. За екстрактивних розвиткоорієнтованих економічних інститутах криза має характер
низькоймовірних перетворень.
Але при екстрактивних політичних інститутах все
ж таки можуть створюватися інклюзивні економічні інститути. Є два різних механізми, що хоча і доповнюють
один одного, але ведуть до економічного зростання при
екстрактивних інститутах.
По-перше, еліта може направити ресурси у високопродуктивні сектори економіки, які вона контролює.
По-друге, економічне зростання може початися в
тому випадку, якщо інклюзивні інститути, хоча б частково, виникають в умовах екстрактивних політичних
інститутів. Багато країн з екстрактивними політичними
інститутами ніколи не зважаться вибудувати інклюзивні економічні інститути, оскільки еліті загрожує процес творчого руйнування. Однак ступінь зосередження
влади в одних руках змінюється від країни до країни.
У деяких країнах позиції еліти настільки міцні, що вона
може наважитися почати розбудову інклюзивних економічних інститутів, оскільки впевнена, що навіть це не
загрожуватиме її політичній владі. В інших випадках режим з екстрактивними політичними інститутами може
успадкувати інклюзивні економічні інститути від попередника і прийняти рішення не змінювати їх, принаймні
до деякого часу.
Д. Асемоглу звертає увагу на те, що при інклюзивних політичних інститутах економічні інститути стають
також більш інклюзивними. Але все ж таки екстрактивні економічні інститути при співвідношенні з інклюзивними будуть призводити до криз втрачених можливостей. Тобто ці кризи стають не основою позитивних
перетворень, а перешкоджають подальшому розвитку
національного господарства.

Е

кономічне зростання і технологічні інновації створюються в результаті процесу, який економіст
Дж. Шумпетер називав «творчим руйнуванням»
[1]. У ході цього процесу старі технології замінюються
новими; нові сектори економіки залучають ресурси за
рахунок старих; нові компанії витісняють визнаних раніше лідерів. Нові технології роблять старе обладнання
і відповідні професійні навички непотрібними. Таким
чином, інклюзивні інститути та економічне зростання,
який вони підганяють, породжують як переможців, так і
переможених як серед економічних, так і серед політичних гравців. Цей процес можливий лише при інклюзивних політичних та економічних інститутах.
Загалом кризи можуть бути класифіковані на
основі аналізу вибору і співвідношення формальних
екстрактивних та інклюзивних, рентоорієнтованих і
розвиткоорієнтованих інститутів таким чином:
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 відтермінована криза – виникає при екстрактивних політичних інститутах та інклюзивних
економічних.
 перманентна криза-стагнація.
Своєю чергою, ці кризи можуть бути двох типів:
– перманентна безнадійна кризу, при екстрактивних політичних та рентоорієнтованих економічних інститутах
– перманентна криза низькоймовірних перетворень, при якій також діють екстрактивні політичні та
економічні інститути, але економічні інститути тяжіють
до розвиткоорієнтованих.
 криза можливостей, що втрачаються.
Вона також може бути трьох типів:
– криза високоймовірних перетворень з екстрактивними економічними інститутами, які, втім, є роз
виткоорієнтованими;
– періодична криза перешкод розвитку, при якій
діють екстрактивні рентоорієнтовані економічні інститути.
 криза як творче руйнування – виникає при інклюзивних економічних та політичних інститутах.

Т

аким чином, якість структури соціального капіталу, яка визначається співвідношенням екстрактивних та інклюзивних політичних і економічних
інститутів, обумовлює розвиток національної господарської системи. Тобто він залежить від того, чи на власні
національні цінності спираються владні еліти чи ні, якою
мірою це відображає спрямованість на сучасний національний розвиток, а також чи поділяються ці цінності та
цілі іншими соціальними групами і наскільки адекватно
вони закріплюються у формальних інститутах.
Висновки
Соціальний капітал – це складний феномен, що є
недостатньо вивченим. Але за останні роки зростає розуміння, що саме стан соціального капіталу впливає на
майбутній господарський розвиток держави.
Кризи господарської системи і перешкоди її сталого розвитку – похідні від структури соціального капіталу. Класифікація криз має практичне значення, оскільки
обумовлює необхідність проектування господарських
реформ для забезпечення сталого розвитку кожної
господарської системи й обґрунтовує недоцільність копіювання та експорту навіть вдалих реформаторських
практик.					
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Лепейко Т. І., Близнюк Т. П. Теорія поколінь:
ціннісно орієнтований підхід
Метою статті є виявлення, аналіз і порівняння основних цінностей
представників сучасних поколінь Західної Європи та України на основі
ціннісно орієнтованого підходу, який заснований на сприйнятті цінно
стей поколінь як одного з трьох основних шарів цінностей кожної особистості (індивідуальні, поколінські та національні). Проаналізовано
основні цінності та умови їх формування у п’яти сучасних поколінь, представлених у сучасній Західній Європі та Україні: «мовчазні», бебі-бумери,
покоління Х, покоління Y і покоління Z. Результати порівняльного аналізу
основних цінностей представників цих поколінь показали їх майже повну ідентичність, незважаючи на відмінності в умовах їх формування.
Таким чином, ключовим фактором об'єднання груп людей приблизно одного віку в одне покоління є саме наявність ідентичних цінностей.
Ключові слова: цінності, покоління, конфлікт поколінь, шари цінності
особистості, поколінські цінності.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.
Лепейко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор, заві
дувачка кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків,
61166, Україна)
E-mail: lepeyko.tetyana@gmail.com
Близнюк Тетяна Павлівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків,
61166, Україна)
E-mail: blyznyuk.tetyana@gmail.com

O

ne of the main reasons of the economic prosperity of some countries and underdevelopment of
others are their cultural differences. Some cultural
characteristics can obstruct the economic development of
the country, while others can contribute to this process. The
direct and immediate impact of cultural values on the economic situation in the country is not clearly proved. There
are a lot of discussions around this problem [5]. According
to one of the opinions, culture and values have close relationships with economic development of society [2, p. 152].
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Лепейко Т. И., Близнюк Т. П. Теория поколений:
ценностно ориентированный подход
Целью статьи является выявление, анализ и сравнение основных ценностей представителей современных поколений Западной Европы и
Украины на основе ценностно ориентированного подхода, который
основан на восприятии ценностей поколений как одного из трех
основных слоев ценностей каждой личности (индивидуальные, поколенческие и национальные). Проанализированы основные ценности и
условия формирования этих ценностей пяти современных поколений,
представленных в современной Западной Европе и Украине: «молчаливые», беби-бумеры, поколение Х, поколение Y и поколение Z. Результаты сравнительного анализа основных ценностей представителей
этих поколений показали их почти полную идентичность, несмотря
на различия в условиях их формирования. Таким образом, ключевым
фактором объединения групп людей приблизительно одного возраста
в одно поколение является именно наличие идентичных ценностей.
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S. Schwartz [12] in his theory of basic human values
emphasizes that there is a universal organization of human
motivations built upon the nature of values. The structure
of the values is universal, but individuals and groups differ substantially in the relative importance they attribute
to these values.
According to Neil Howe and William Strauss and
their generational theory [10], key factors to define personalities in each generation are generational values. Therefore,
in the process of comparative analysis of generations and
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Individual
values
Generational
values
National
values
Fig. 1. The system of personal values

According to this model, there are three layers of personal values. The formation of the layer of individual values
is a result of family upbringing and influence of the nearest
environment (kindergarten, school). These individual values
make each personality so unique even if personalities have
similar generational and national values.
The layer of generational values is formed under the
influence of events in social, cultural, economic and political environment of the country (region) during the period of
first fourteen years of life. That is why representatives of different generations have different lists of these values. These
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hough in some countries there are very specific moments in time when one generation ends and the new
one starts. This leads to slightly different dates for
each generation in different areas (regions and countries),
but global events of the last century made for a more exact
match of the dates. Each generation usually is about 20±2
years in length, this is the time from the birth of a group of
individuals to the time they become adults and start their
own families.
Neil Howe and William Strauss [10] identified four
main archetypes of generations: prophet, nomad, hero, and
artist. Each archetype has particular characteristics, which
are inherent in every generation of this archetype (each
fourth generation). Prophet generations are born after a
great war or other crisis, during a time of rejuvenated community life and consensus around a new societal order. Nomad generations are born during a cultural renewal, a time
of social ideals and spiritual agendas, when youth-fired attacks break out against the established institutional order.
Hero generations are born after a spiritual awakening, during a time of individual pragmatism, self-reliance, laissezfaire, and national (or sectional or ethnic) chauvinism. Artist generations are born during a great war or other crisis,
a time when worldly perils boil off the complexity of life,
and public consensus, aggressive institutions, and personal
sacrifice prevail [10].
Any society in the world is a combination of generations that coexist at a certain moment in time. In modern
Western Europe there are five generations of inhabitants:
1) the Silent Generation; 2) the Boom Generation; 3) Gene
ration X, 4) Generation Y and 5) Generation Z. Basic charac
teristics of these five generations in Western Europe [7; 8;
10; 11; 13; 14] are systematized, analyzed and presented in
Table 1.
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alues are used to characterize cultural groups, societies, and personalities, to trace their changing over
time and explain the motivational bases of attitudes
and behavior. Personal values are the background for integration of social relations in any country. P. Mondal [8] considers personal values the basis of judgments about what is
desirable, beautiful, proper, correct, important, worthwhile
and good as well as what is undesirable, ugly, incorrect, improper and bad. Unlike needs, personal values are the most
stable part of human internal characteristics.
Formation of the system of personal values is going
up to the age of twelve or fourteen. A child does not evaluate events in terms of “good or bad”, “right or wrong”. He (or
she) just tries to find how to live in these conditions, and this
process of adaptation to the life is the process of forming
personal values.
The list of these values is universal, but for the personality different values have different meaning. Their hierarchy
for the personality is unique [1] but their structure is universal and has particular layers resulting from the features
of their formation. The system of layers of personal values is
presented in Fig. 1.

generational values are deep-seated, unconscious, and not
explicit for the personality, but they determine the formation of the personality, influence on the life, activity and behavior of the personality.
The layer of national values is a result of the influence
of national traditions and history, identity and religion, language and culture. Inhabitants of the same territory, regardless their age, usually have mostly the same national values.
Neil Howe and William Strauss [10] in their generational theory analyze “the conflict of generations” and emphasize
that “generations are formed by the way historical events and
moods shape their members’ lives and by the fact that these
events and moods affect people very differently depending on
the phase of life they occupy at the time”. They found that this
conflict is based not on the difference in age but on the difference in lists of generational values of different age groups.
That means that the key factor of grouping people into the
same generation is similar generational values that exist on
the subconscious level of each personality [10].
So, generation is a group of people born in a certain
period, influenced by the same events and features of environment, and as a result are carriers of the similar system of
generational values that exist on the subconscious level of
representatives of the generation.
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their characteristics the main emphasis should be made on
the basic generational values.
The aim of the article is to identify, analyze and compare modern generations in Western Europe and Ukraine using the value-oriented approach. The object of the research is
the process of forming basic values of each modern generation in Western Europe and Ukraine. The methodology of
the research is based on studying and analyzing foreign scientific literature [5–12; 14] as well as works by domestic scientists [1–4; 13] that focus on the basic aspects of the theory
of basic human values and the generational theory.
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Table 1
Basic characteristics of modern generations in Western Europe: classic approach
Generation

Birth years

Archetype

Life experience
(formation of values)

Basic values

1

2

3

4

5

Artist

Great Depression (1929–1939) World
War II (1939–1945)
Creation of the UN (1945)
Korean War (1950–1953)
until the beginning of 1950s

Adhere to rules
Conservatism
Delayed reward
Discipline and diligence
Duty before pleasure
Family focus
Hard work
Law and order
Loyalty
Patriotism
Patience
Respect for authority
Responsibility
Silence
Stabilizing
Trust in government

Prophet

Post-War boom (1945–1960)
Cold War (1945–1991)
Space Travel (1961)
Vietnam War (1964–1975)
Invasion of Czechoslovakia (1968)
Woodstock (1969)
“Swinging Sixties”
Youth culture
Rock music
Sexual Revolution (1960s)
First plastic surgeries
Creation of contraceptive pills (1960s)
until the beginning of 1970s

Achievement
Anti-war
Anything is possible
Cult of youth and success
Extremely loyal to their
children
Leadership and power
Optimism
Personal gratification
Personal growth
Rationalism
Team oriented
Workaholics

Nomad

Watergate (1972–1974)
Afghan War (1979–1989)
End of Cold War (1991)
AIDS (1981)
Fall of Berlin Wall (1989)
Collapse of the USSR (1991)
Operation Desert Storm (1991)
Drugs
Alternative music
Era of personal computers
Boom of divorces
Energy crisis
MTV
until the beginning of 1990s

Adaptation
Entrepreneurship and
innovation
Family focus
Global thinking
Lifelong learning
Ignore authorities
Independence
Individualism
Flexibility
Freedom
Pragmatism
Self-reliance
Skepticism
Technological literacy

Death of Princess Diana (1997)
Military conflicts Digital Media
9/11 terrorist attacks
SARS
Google Earth
Era of brands
Globalization
until now

Avid consumers
Ability to obey
Civic duty
Confidence
Diversity
Extremely techno savvy
Global community
Immediate reward
Innocence
High morals
Highly tolerant
Hotly competitive
Like personal attention
Optimism
Self-confidence
Sociability still forming

Silent Generation
Forgotten Generation

1925–1945

“Traditionalists”

Baby Boomers
1946–1964
“Winners”
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Generation X
Unknown Generation
Thirteenth Generation

1965–1980

MTV
Generation “Latchkey
kids”
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26

Millennials
Generation Why
Generation Next
Generation Zero
Echo Boomers
“Thumb Generation” “Network kids”

1980–2000

Hero
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End of Table 1
1

2

3

4

Generation Z
Generation I
Internet Generation
Generation M
(multitasking)
“Homelanders”
New Silent Generation

2001 –

Artist

Terrorist attacks
Climate changes
Military conflicts
Globalization
still forming

5
Ambition
Multi-task
Pragmatism
Realism
Technology-reliance
Extremely techno-savvy
Entrepreneurship
still forming
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lapse of Soviet Union. Their basic values formed until the
beginning of 1990s. According to the Howe-Strauss [10]
classification of generational archetypes, they are the Nomad Generation. They were unprotected children, came of
age as the alienated youth in a post-awakening world, mellowed into pragmatic midlife leaders during a crisis, and became tough post-crisis elders [10].
Generation X had an early experience of independent
life, which resulted in their independence but also their
formation as personalities, the ability to rely on their own
strength and experience. They are globalists who do not like
barriers and rules [14]. Generation X consists of the largest
number of immigrants in the XX century. The feature of this
generation is willingness to change and flexibility as a result
of the influence of political and social instability in time of
their formation. This generation has entrepreneurial talent.
Representatives of this generation are already the greatest
entrepreneurial generation in U. S. history [10].
The Generation Y, also known as the Millennials, the
Generation Why, the Generation Next, the Generation Zero,
the Echo Boomers, “Thumb generation” and “Network kids”
(1981–2000, now age 35–16) grew up in the new era of globalization, communicational technologies and wireless connectivity, terrorist attacks, military conflicts and epidemics
(SARS). Their basic values are still forming. According to
Howe – Strauss [10] classification of generational archetypes they are the Hero Generation. The Millennials are the
most protected children in history and the most global generation because they are living in an age of unprecedented
diversity and exposure to other cultures. Their strong family
relationships with their parents and extended families influence their adult lives. The Millennials are characterized
by focusing on quick results and importance of self-realization; looking for comfortable psychological climate, flexible
schedule, informal communicational style and entertainment component in any activity. They prefer quickly achievable goals [10]. Informational and digital technologies have
the main influence on the formation of this generation [11].
Generation Z, also known as Generation I, the Internet Generation, Generation M (multitasking), “Homelanders” and the New Silent Generation (born after 2000, now
age 16 and younger), were born into the period of terrorism, global recessions and climate changes and grown up in
a time of violence, volatility and complexity. Basic values of
this generation are still forming. According to Howe-Strauss
[10] classification of generational archetypes they are sup-
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raditionalists, also known as the Silent Generation
and the Forgotten Generation (1925–1945, now age
91–71), grew up in the period of Great Depression
and World War II. Their basic values were formed until the
beginning of 1950s. This generation is known as “silent”
because they were viewed as an age cohort that never rose
in protest as a unified political entity [8]. According to the
Howe-Strauss [10] classification of generational archetypes
they are the Artist Generation. The Silent Generation started
out as the children of crisis and grew up while older people
were fighting wars and making great sacrifices on their behalf. The Silent Generation brought the strong work ethics
of their parents to the factories of the industrialized society.
They believe that you earn your living through hard work
[10]. The traditionalists value old-time morals, safety, security, and consistency. They favor conventional business models
in the legal workplace and a top-down chain of command as
well as work ethics and reliability are important to them [7].
The Baby Boomers, also known as the Winners
(1946–1964, now age 70–52) grew up as increasingly indulged children, came of age as the narcissistic youth praising a spiritual awakening, cultivated moralistic principles in
their midlives, and emerged as wise elders guiding another
historical crisis [10]. Their basic values formed until the beginning of 1970s. According to the Howe-Strauss [10] classification of generational archetypes they are the Prophet
Generation. The Boomers are the indulged results of postwar optimism, tomorrow land rationalism, and a “Father
Knows Best” family principle. This post-war generation is
all about goal setting and achievement. They enjoy creating
goals for themselves, or even being assigned specific goals
to reach, they are “workaholics”. This concerns both their
personal and professional lives. For the Winners there are
no insurmountable barriers, each new barrier is a personal challenge. The main thing for them is their victory, and
they are not able to stop till they win [10]. This generation
experienced dramatic shifts in educational, economic and
social opportunities. The Boomers are independent and
self-assured. They were raised during a turbulent time in
history, and they were required to take on their fair share of
responsibilities in order to fulfill their roles in society. One
of the Boomers’ strongest characteristics is their sense of
community, ability to unite people [7].
Generation X, also known as the Unknown Generation, the Thirteenth Generation, the MTV Generation and
“Latchkey kids” (1965–1980, now age 51–36), grew up in an
era of crises from Watergate to the energy crisis and the col-
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Source: according to Neil Howe and William Strauss [10].
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posed to be the Artist Generation, but till now it is hard to
assert this. Generation Z became much more impatient and
multi-task than the previous generations because of growing in a technological boom period [11]. They know how
to self-educate and find information. In communications
Generation Z prefer visuals and sounds over text, they communicate through images, icons and symbols using simple,
short and interactive content.

Now in Ukraine like in Western Europe there are five
generations of inhabitants: the Silent Generation; the Baby
Boomers; Generation X, Generation Y and Generation Z.
Key differences in their characteristics in Ukraine and in
Western Europe are their life experience and dates of birth.
Basic characteristics of these five generations in
Ukraine are systematized, analyzed and presented in Table 2
[3; 4; 10; 13].
Table 2

Basic characteristics of modern generations in Ukraine

1

2

3

Famous
representatives**

Population***

4

5

6

Stalinist repressions (the beginning
of 1930s–1953)
Industrialization (the end of 1920s–
1941)
World War II (1941–1945)
Post-war devastation (1945–1953)
Starvation (1946–1947)
Discovery of antibiotics in the USSR
(1942)
Stalin's death (1953)
until 1953

Adhere to rules
Conservatism
Delayed reward
Discipline and diligence
Duty before pleasure
Family focus
Hard work
Honesty
Loyalty
Patriotism
Patience
Respect for authority
Responsibility

Leonid Bykov (1925–1979)
Lina Kostenko (1930)
Miroslav Popovich (1930)
Leonid Kravchuk (1934)
Vyacheslav Chornovil
(1937–1999)
Vasyl Stus (1938–1985)
Leonid Kuchma (1938)
Valery Lobanovsky (1939–
2002)
Bohdan Stupka (1941–
2012)

13%

Post-War boom (1945–1965)
Cold War (1945–1991)
Soviet "Thaw" (the mid. 1950s – the
mid. 1960s)
Soviet Union empire (1960s)
First space flight (1961)
Guarantee of free uniform education
Guarantee of free health care
until 1973

Achievement
Cult of success
Leadership and power
Optimism
Personal gratification
Personal growth
Rationalism
Team oriented
Workaholics

Sofia Rotaru (1947)
Vladimir Ivasjuk (1949–
1979)
Oleg Blokhin (1952)
Viktor Yushchenko (1954)
Yulia Tymoshenko (1960)
Sergey Bubka (1963)

28%

War in Afghanistan (1979–1989)
End of Cold War (1991)
Perestroika (1985–1991)
Chernobyl (1986)
AIDS in Soviet Union (1989)
Drugs
Total deficit (1980–1990s)
Independence of Ukraine (1991)
until 1993

Adaptation
Entrepreneurship and
innovation
Family focus
Global thinking
Lack of patriotism
Lifelong learning Ignore authorities
Independence
Individualism
Flexibility
Freedom
Pragmatism
Self-reliance
Skepticism
Technological literacy

Vitaliy Klichko (1971)
Ruslana Lyzhychko (1973)
Basil Virastjuk (1974)
Arsenіy Yatsenyuk (1974)
Svyatoslav Vakarchuk
(1975)
Vladimir Klichko (1976)
Andrey Shevchenko
(1976)
Oksana Baiul (1977)
Lilia Podkopayeva (1978)
Yana Klochkova (1982)
Jamala (1983)
Anna Bessonova (1984)
Anna Ushenina (1985)

32%

Declining birth rates (until 2005)
Political crises in the Ukraine
(2013–2014)
Terroristic attacks
Military conflicts
SARS
Development of digital technologies

Ability to obey
Civic duty
Extremely tech-comfortable
Global community
Immediate reward Innocence
High morals

Oleksandr Usyk (1987)
Anastasia Kamensky
(1987)
Anastasia Prihodko (1987)
Catherine Lagno (1989)
Svetlana Tarabarova (1990)
Maria Yaremchuk (1993)
Alina Grosu (1995)

17%

1966–1986

Baby Boomers
Generation X
Generation Y
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Basic values

1925–1945

Life experience
(formation of values)*

1946–1965

Birth
years*

Silent Generation

Generation

1987–
2005

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

End of Table 2
2

2006–

Generation Z

1

3

4

Social media
Google Earth
Era of brands
Globalization
Antiterrorist operation (from 2014)
until now

Highly tolerant
Like personal attention
Responsibility
Self-confidence
Sociability
still forming

Terrorist attacks
Climate changes
Military conflicts
Globalization
Antiterrorist operation (from 2014)
still forming

Multi-task
Realism
Technology-reliance
still forming

5

6

–

10%

* Authors’ approach.
** Sources: http://nv.ua/project/istoria-100-vydayushchikhsya-l.html; https://miridei.com/sucess-ideas/successful-stories/50_izvestnyh_ukraintsev
*** Source: http://www.nakanune.ru/articles/18461/
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Conclusions
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Values are used to characterize cultural groups, societies, and personalities. List of these values is universal but
different values for the personality have different meaning.
The structure of personal values is universal and includes
three layers: individual, generational and cultural. The list of
generational values is one of the main layers of personal values. These values are formed under the influence of the most
important events in social, cultural, economic and political
environment of the country (region) during the period of
first fourteen years of the life of the personality. As a result
the list of these values for each generation is different and
even opposite (respect or ignore authority; team orientation
or individualism; delayed or immediate reward). Generation
is a group of people born in a certain period, influenced by
the same events and features of environment, and as a result, are carriers of the similar system of generational values
existing on their subconscious level. These values are implicit and perceived unconsciously, but they determine the
formation of the personality, influence the life, activity and
behavior of the personality. Conflicts of values inherent in
different generations result in “the conflict of generations”.
Based on the results of this research, the authors made
a conclusion that representatives of the same generation in
Ukraine have mostly the similar list of basic values as in
Western Europe and the list of these generational values is
the key factor of grouping personalities in the similar gene
ration regardless their national values.
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Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова
їх взаємної реалізації
© 2016 Довгаль О. А.

УДК 339.92
Довгаль О. А. Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації
Мета статті полягає в дослідженні діалектичної єдності національних і глобальних інтересів, що передбачає можливість їх взаємної реалізації
в умовах глобалізованої економіки. Обґрунтовується, що рівномірний розвиток усіх країн і регіонів світу знаходиться в спектрі їх довгострокових
інтересів. Однак у сучасних умовах, коли ще не склалися достатнє підґрунтя для інституційно організованого вирішення протиріч між глобальними та національними економічними інтересами, більш активними мають бути самостійні зусилля держав щодо забезпечення швидкого
й успішного економічного розвитку. Робиться висновок, що національні та глобальні економічні інтереси знаходяться в стані діалектичного
протиріччя, що передбачає наявність взаємних імпульсів їх реалізації в контексті знаходження інституційного узгодження глобальних принципів
ринку та національної специфіки економічного розвитку окремих країн.
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ступ в нове тисячоліття збігся для людства з
формуванням нового світового політико-еконо
мічного порядку. Глобальні зміни відбуваються в
технічній, інформаційній та економічній сферах. Основ
не геополітичне питання, що постає перед кожною державою на початку XXI ст., – чи виявиться вона в змозі
реалізувати свої конкурентні переваги в глобальному
економічному просторі?
При тому, що в глобалізованій економіці вже склався єдиний тип розвитку за законами товарно-грошових
відносин, вона являє собою складну систему, складовими якої виступають національні господарські частини,
що істотно розрізняються сьогодні не тільки формаційними характеристиками, але й інституційно-модельної
специфікою, яка все більш явно виражається в найріз-
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номанітніших формах. Кожна національна економіка,
при всій загальній схожості ринкового типу її розвитку
з іншими економіками світу, є унікальним організмом,
що відрізняється еволюційної парадигмою, ресурсним
потенціалом, структурою факторів виробництва і формою господарської організації. Першоосновою подібного різноманіття виступають відмінності в людині, її
традиціях і звичаях, перевагах і цінностях, мисленні та
поведінці, виборі цілей і методів їх досягнення.
Разом з тим в силу об’єктивних закономірностей
усе більше зростає необхідність у глобальних зв’язках
для всіх національних економік, центр ваги підприємницьких стратегій переміщується з національного на
глобальний рівень. Цей процес супроводжується лібералізацією їх зовнішньоекономічних зв’язків, зменшен-
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ням або зняттям різного роду бар’єрів між ними для
транскордонного руху товарів, послуг, капіталів, робочої сили і, ще більшою мірою, міжнародного інформаційного обміну. За цих умовах, поряд із різким зростанням ступеня відкритості національних економік, активізується пошук ними оптимальних напрямів і способів
організації міжнародних відносин з точки зору національних економічних інтересів. Таким чином, розвиток
глобальних тенденцій ще більш актуалізує дослідження
проблеми співвідношення національного і наднаціонального (глобального), яка існує ще з часів формування
світового господарства, як такого.
Проблема визначення ролі національної економіки
в глобалізованому світі викликала до життя велике число
досліджень на теми структурної, науково-технічної, інвестиційної та інших аспектів національної економічної
політики в умовах глобалізації як іноземних [1–4], так і
вітчизняних авторів [5–7].На думку більшості фахівців,
глобальна орієнтація національних економік закономірно загострює для них проблему реалізації національних
інтересів в умовах глобальної економічної системи, яка
ігнорує державні кордони. При цьому спостерігається
розбіжність в оцінці можливих варіантів вирішення даного протиріччя. Одні вважають, що в майбутньому це
приведе до повного переходу не тільки економічної, але
й політичної влади до нових геоекономічних інститутів.
Інші – що для економічного розвитку збереже своє значення національно-культурний чинник, який безпосередньо впливає на економічну поведінку людей і діяльність
національних економічних інститутів. Крім того, на їхню
думку, у національно-державних кордонах, як і раніше,
формується основний масив факторів і стимулів, обмежувачів і регуляторів, що впливають на прояв національних особливостей у господарському устрої й визначають
можливості економічного розвитку кожної країни.
Враховуючи вищевикладене, автор зробив спробу
аргументувати положення щодо діалектичної єдності
національних і глобальних інтересів, що передбачає наявність передумов для їх взаємної реалізації в умовах
глобалізованої економіки.

С

учасна глобалізована економіка, як складна, багатофакторна й багатопланова система, постає
як сфера взаємодії національних економічних інтересів. У цій взаємодії поступово складаються глобальні економічні інтереси, значущість яких визначається їх
відповідністю національним економічним інтересам
кожної з країн – суб’єктів глобалізованої економіки і в
даному сенсі їхньою похідністю від національних. За визначенням Ф. Ліста, яке не втрачає свого значення і сьогодні, саме нація, її єдність, підкоряє приватні інтереси
національним, являє собою «істотну проміжну сходинку між індивідом і світом як цілим» [8, с. 152].
Однак у сучасній глобалізованій економіці націо
нальні економічні інтереси стикаються з жорсткою
конкуренцією, яка більш чітко виявляє сильні та слабкі
боки національних економік і водночас диференціює їх
за макроекономічними параметрами розвитку. Виграш
в такому конкурентному середовищі пов’язаний з тим,
на яку частку світового продукту може розраховувати
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кожна країна в ході глобалізованого розвитку. З цієї
точки зору можна говорити про країни-донори і країниреципієнти в глобалізованій економіці. При цьому, переваги національного економічного розвитку в алгоритмі
глобалізації приводять в дію один із ключових мотивів
сучасних інтеграційних процесів: суб’єкти національних
економік (підприємства, фірми, корпорації), включені
до світогосподарських процесів, досягають тим більших
успіхів у міжнародному масштабі, чим більшою мірою
розвинена і в оптимальних параметрах відкрита для
глобальних зв’язків сама національна економіка. У цих
умовах стає необхідним реальне забезпечення механізму взаємодії комплексу чинників: а) цілісного, але не
фрагментарного розвитку економіки; б) оптимальної,
але не абсолютної її відкритості світу; в) конкурентних,
але не кон’юнктурних переваг на світових ринках. У сукупності вони значною мірою збільшують можливості
реалізації національних економічних інтересів у процесі
міжнародної економічної діяльності, сприяють підвищенню міжнародної конкурентоспроможності країни.

У

глобалізованій економіці взаємодіє безліч чинників і умов відтворення. Безумовно, діяльність таких світогосподарських суб’єктів, як міжнародні
економічні організації, транснаціональні корпорації, регіональні інтеграційні об’єднання мають свої специфічні
особливості. При цьому основними суб’єктами глобалізованої системи виступають національні економіки,
структура ресурсів, виробничо-технологічні можливо
сті та потенціал конкурентоспроможності яких істотно
відрізняються. Це призводить до посилення нерівномірності економічного розвитку між країнами, а отже,
до загострення протиріч у самому процесі глобалізації.
Вирішення цієї суперечності в напрямку реалізації
національних економічних інтересів в умовах повноцінного включення до світогосподарських зв’язків для
кожної економіки знаходиться в різних площинах. У тих
країнах, де національні економічні інтереси органічно
вплетені в тканину господарських процесів суверенної
держави, що володіє інституційною системою захисту
національної безпеки і прав громадян, просування щаблями економічного прогресу буде відображати і більш
повну реалізацію цих інтересів. Однак у тих країнах, які
тільки здійснюють принципове внутрішнє реформування з метою досягнення більш високої стадії свого розвитку, національні економічні інтереси відіграють двояку роль. З одного боку, вони підштовхують практично
неминучий рух економіки в ринковому напрямку, альтернативи якому в сучасному глобалізованому світі не
існує. З іншого боку, вони надають цьому рухові характер «дорожньої карти», яка має перспективою не тільки ринкове зростання, але й залучення до хай і напівзабутого, але минулого досвіду, з якого привносяться в
сучасність національні традиції, культура, цінності. Усе
це об’єднує людей так само, як і господарська спільність,
надаючи економічній взаємодії інтегрований, відтворений в матеріальному і соціально-культурному відношенні, ресурс. Таким чином, виникає ієрархічне середовище
внутрішньонаціональної взаємодії, органічно націленої
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снують інститути, які мають загальне призначення
для всієї людської цивілізації. Наприклад, фінансові інститути від закономірностей грошового обігу і
до банківських операцій спостерігаються в тій чи іншій
формі повсюдно, відносини власності, відносини у сфері
формування фундаментальних потреб, відтворювальних
процесів, товарного обміну тощо. Усі ці інститути належать до проявів світового мейнстриму ‒ центральної течії, головного напрямку в ході пристосування людини до
навколишнього середовищі. Разом з тим, безумовно, слід
виділяти і національні напрямки, які обирають способи
пристосування людини до конкретного середовища і
знаходження особливих форм соціально-економічного
розвитку, в яких головну роль грають формальні й неформальні інститути, що характеризують людину як національно ідентифіковану особистість.
У національній інституційній системі інститути
глобальних і національних інтересів виступають в діалектичній єдності. Це приводить до складної модифікації виробничих відносин і, нарешті, до модельних видозмін в економіці окремих країн. Але кожна модель є і самостійною цільовою системою національних економічних інтересів. Їх вбудовування в структуру глобальних
інтересів вимагає дослідження, наприклад, проблеми
ефективного використання природних ресурсів, оскільки суперечності між глобальними та національними
економічними інтересами безпосередньо пов’язані з
фактом суб’єктного прив’язування перших до ТНК,
а других – до вітчизняного бізнесу. Перші більшою мірою представлені в розвинених країнах, а другі – у країнах, що розвиваються, і країнах з трансформованою
економікою. Узгодження цих інтересів ускладнюється
суверенітетом національних економік, що приводить до
того, що у них на першому плані стоять власні інтереси,
які визначають державну політику. Тому, незважаючи
на те, що у глобалізованій економіці є міжнародні організації, які намагаються управляти різними аспектами
її розвитку (ООН, Світовий банк, МВФ, СОТ та інші),
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ерш за все, це механізм міжнародної економічної конкуренції, дія якого може прикриватися
політичними або ідеологічними гаслами. При
цьому незаперечним залишається факт істотних відмінностей у просторових і якісних параметрах національних економік. Наприклад, на частку 2,5 млрд населення світу (40% населення Землі), що живе менше, ніж на
2 дол. на день, припадає лише 5% світового доходу,
а на частку 10% найбагатшого населення – 54% світового доходу. У цьому відображено головне протиріччя
глобальної економічної системи – між інтересами реципієнтів глобалізованої економіки та її донорів. Можливості для узгодження цих інтересів пов’язані як із повсюдним утвердженням формально-ринкових принципів економічного розвитку, так і з їх національної модифікацією, яка відбувається під впливом неформальних
(соціально-культурних) інститутів.
Один з відомих економістів сучасності Е. де Сото
зазначає, що вирішальним фактором прогресу є визнання
специфіки країн, а не перенесення на них шаблонів, використаних іншими. На його думку, треба «навчитися вбирати ті знання і ті практики, які існують в країнах, з тим,
щоб використовувати як їх, так і сучасні технології на благо своїх народів» [9]. Це ж має враховуватися з боку всіх
глобальних акторів, центрів індустріально-технологічного
розвитку, міжнародних економічних організацій.
Зрештою, рівномірний розвиток усіх країн і регіо
нів світу знаходиться в спектрі їх довгострокових інтересів. Однак у сучасних умовах, коли ще не склалися
достатні передумови для інституційно організованого
вирішення протиріч між глобальними та національними економічними інтересами, усе більш активними повинні ставати самостійні зусилля держав щодо забезпечення швидкого й успішного економічного розвитку.
Прикладом для цього можуть бути нові індустріальні
країни (НІК), що займають сьогодні значні позиції у світовій економіці.
По суті, НІК демонструють проривний вихід із,
здавалося б, нерозв’язної суперечливості світогосподарського середовища. Національна модифікація економіки
з одночасним привнесенням інновацій ззовні забезпе-

чила високу прибутковість виробництва і, за сприяння
держави, швидке зростання національного капіталу в
цих країнах. Найтісніша інтегрованість у глобальну економічну систему супроводжувалася збереженням і примноженням потенціалу різноманіття в організації господарського життя, доступного тільки в умовах національної економіки. Це підтверджує тезу про те, що виробничі
або технологічні нововведення можуть бути привнесені
в економіку ззовні, але в прикладному значенні гратимуть роль не загальні параметри їх «прогресивності», а
конкретні умови їх застосування та використання в тому
чи іншому національному економічному середовищі.
Таке середовище, як уже зазначалося, специфічне, перш
за все, інституційно, а, отже, і економічна діяльність в
ньому здійснюється на базі адаптованих норм і правил,
характерних для даної країни. З цієї точки зору кожну
національну економіку можна визначити як інституціональну систему, тією чи іншою мірою відкриту для зовнішніх зв’язків, але таку, що дотримується установок
еволюції, що склалися століттями під впливом економічних, політичних, культурних чинників.

ЕКОНОМіКА

на реалізацію як індивідуальних, так і національних економічних інтересів.
Реалізація індивідуальних інтересів знаходиться у
причинно-наслідковому зв’язку з функціональним благополуччям бізнес-структур (малий і середній бізнес,
партнерства, корпорації). Реалізація інтегрованих інтересів останніх та їх ефективне функціонування, своєю
чергою, залежать від внутрішньої економічної політики,
яка безпосередньо впливає і на реалізацію індивідуальних інтересів домогосподарств. У гармонізації виділених
сфер інтересів і формується національний економічний
інтерес, який, уже консолідований на рівні національної
економіки, вступає до глобалізованого простору, набуваючи завдяки цьому можливість висловлювати спільні інтереси всіх національних суб’єктів. Саме в цьому
просторі починає проявлятися потенціал економічних
можливостей, завдяки яким забезпечується доступ до
механізмів присвоєння світового продукту.
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кожна країна має право ігнорувати або нехтувати рішеннями, прийнятими цими глобальними інститутами. При
цьому неоднозначність наслідків діяльності глобальних
інститутів для різних країн полягає в недостатній увазі
з їх боку до національних (неформальних) факторів економічного розвитку в окремих країнах і регіонах світу.
Подібна «неувага» в інших формулюваннях існувала і раніше. Але якщо в минулі століття вона супроводжувалася колоніальними завоюваннями і політичним
підпорядкуванням ресурсів іншого національного простору, то в сучасних умовах ця мета досягається впровадженням у зовнішнє ресурсне середовище економічними методами. Основним провідником таких методів
виступають ТНК, які вбудовують національні економічні інтереси держав, що їх представляють, у глобальну
економічну систему.

ЕКОНОМІКА

міжнароднІ економічнІ відносини

Т

ому і виникає необхідність в оптимізації зовнішньоекономічних відносин країни в умовах
відкритої економіки з точки зору національних
пріоритетів і перспектив розвитку. Іноді дуже велику
питому вагу зовнішньоекономічних зв’язків в економіці підносять як позитивний ефект, коли говорять про
переваги відкритої економіки. Але відкритість економіки може бути викликана не вибором переважної
сегментації національної господарської системи, а елементарною дезінтегрованістю господарських процесів.
У такому випадку зовнішні зв’язки не тільки не сприяють
розвитку, а й можуть підпорядкувати ресурсний потенціал країни інтересам, що далеко відстають від неї. Під
відкритою економікою розуміється таке господарство,
в якому абсолютний та відносний рівень, а також динаміка зростання зовнішньоторговельного обороту та інших форм зовнішніх зв’язків по відношенню до динаміки
зростання національного доходу і промислової продукції
занадто високі, щоб грати стимулюючу роль в загальному
економічному зростанні, а структура виробництва формується під впливом переважно зовнішніх чинників –
технічних і економічних процесів, що відбуваються у
світовому господарстві. У зв’язку з цим надзвичайно
важливо в економічному розвитку кожної країни визначати послідовність цілей, поставлених національними
економічними інтересами, що передбачає реальну оцінку власних можливостей і вироблення методів найбільш
вигідного представлення і використання на міжнародній
арені конкурентних переваг національної економіки.

Н

а жаль, сучасну Україну не можна віднести до
індустріальних країн, оскільки в переробних галузях зосереджено лише близько 20% її виробничих фондів [10], у її промисловості слабо представлена нова прогресивна технологія і техніка, відповідна
за своїми параметрами світовим стандартам. У зв’язку
з цим Україні необхідно зробити в національному масштабі свого роду промисловий переворот. Ресурси для
вирішення цього завдання в країні є, але задіяні вони
не однаковою мірою й далеко не ефективно. У зв’язку з
цим відзначимо лише два економічні моменти: перший
з них стосується розгорнутого розвитку в країні підприємницького середовища на конкурентних засадах,
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а другий – поширення індустріальних технологій по
всьому периметру національного господарства. При
цьому тільки вітчизняний бізнес може виступити реальною силою, яка за сприяння держави в змозі затвердити
в суспільстві дієві стимули до технічного вдосконалення, прагнення вирватися вперед за рахунок власних зусиль і ризику нововведень.
Національний капітал здатний додати в економічний розвиток дещо таке, що неможливо піддати
механічній калькуляції. Йдеться про специфікацію або
культуру господарської діяльності, яка має безпосередній вплив на вибір видів праці, форм і методів ринкової
діяльності, пріоритети моральних цінностей у міжфірмових взаєминах і в межах виробничих колективів. Їх
вивчення, застосування отриманих висновків у практиці виробничої діяльності стало в усьому світі загальноприйнятою нормою і навіть умовою успіху.

С

вітовий досвід свідчить, що, втративши властивості самоідентифікації, економіка втрачає можливість і самостійного розвитку, і протистояння
спробам її підриву. Економіка, що не враховує свою історію, структуру суспільної свідомості, моральні устої
нації, приречена на відставання і деградацію, незважаючи на будь-які глобальні технократичні схеми. Відбувається це тому, що чим більше в економіці ступінь поєднання сучасних форм і технологій виробництва з національними параметрами особистості та спілкування,
тим вдаліше складається траєкторія входження, а також
вибір оптимальних позицій у глобальних світогосподарських зв’язках. Тільки в такому випадку космополітичний за своєю природою вектор глобалізації прийме для
всіх країн раціональні контури, тобто відобразить в собі
національні економічні інтереси.
Таким чином, національні та глобальні економічні
інтереси знаходяться в стані діалектичного протиріччя,
що передбачає наявність взаємних імпульсів їх реалізації в контексті знаходження інституційного узгодження
глобальних принципів ринку та національної специфіки
економічного розвитку окремих країн. При цьому активну роль покликана відігравати державна політика,
спрямована на втілення в національній моделі економіки формальних і неформальних інститутів, поєднання
внутрішніх факторів економічного розвитку і глобальних науково-технічних досягнень.		
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Жукова Л. Н. Противоречивое влияние процессов экономической
интеграции на институциональный статус государства
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З

а сучасних умов інституційний статус держави в
системі міжнародних економічних відносин є одним з ключових чинників, що визначає умови її
стабільного розвитку. Одним із найголовніших завдань
сучасного розвитку національної економіки є формування позиції України в системі світогосподарських
координат. Сучасному етапу глобалізації та економічної
інтеграції притаманні невизначеність та альтернативність, отже, Україна має розробити та впровадити націо
нальну модель входження в інтеграційні об’єднання за
умови самостійного визначення оптимальних векторів і
пріоритетів міжнародної інтеграції.
Однією з найважливіших властивостей політики
європейської інтеграції будь-якої країни є те, що вона не
обмежується виключно зовнішньополітичними цілями
й механізмами міжнародної взаємодії; останні навіть не
становлять її основного змісту. Інтеграція – це переважно внутрішньополітичний процес, що охоплює значний
обсяг завдань із трансформації багатьох базових структур суспільства, її економіки, соціальної та гуманітарної
сфер, державно-правової системи. І хоча інтеграція є іманентно політичним процесом, скеровуваним державами,
вона може бути успішною виключно в разі розгортання
взаємодії на різних рівнях суспільної організації: на основі принципу багаторівневого управління й навіть більше –
на основі мережевої взаємодії різних соціальних груп.
Це означає, що, на відміну від класичних політологічних підходів, які ґрунтуються на пріоритеті міжурядової взаємодії в міжнародних відносинах, складний за
своєю структурою євроінтеграційний процес залучає до
активної участі багатьох недержавних акторів. Він може
бути ефективним лише за умови достатньої інституційної сумісності країн-учасниць. Отже, політика адаптації
суспільних інститутів є головною передумовою прогресу інтеграційного процесу [1, с. 37].
Дослідження питань економічної інтеграції Украї
ни представляє великий інтерес, оскільки очевидна необхідність подальшого розвитку і розширення інтеграційних процесів. На сучасному етапі економічна ситуація
в Україні ускладнена рядом проблем, сприяти вирішенню яких може тільки поглиблення її інтеграції в систему
світогосподарських зв’язків. Ступінь дослідження даної
проблеми досить багатогранний. Ця тематика знайшла
відображення в трудах зарубіжних вчених: Р. Арона,
Б. Балаши, Н. Крамера, Р. Купера, А. Нарбаль, Ф. Перру,
В. Сандхольц та ін. Вивченню процесів і проблем економічної інтеграції як складової державної політики присвячено багато праць вітчизняних вчених. Видатними
представниками цього напрямку є І. Лукінов (особливості еволюції різних економічних систем під впливом
сучасних глобалізаційних процесів), Є. Бершеда (аналіз
геополітичних зрушень в Європі та світі), Ю. Пахомов
(теорія глобальних макроекономічних регуляторів у
міжнародних економічних відносинах і в конкурентному міжцивілізаційному середовищі), О. Білорус (теорія
глобалізму), В. Савчук (концепція глобальної політичної
економії; ґрунтовний аналіз проблем світогосподарських зв’язків, міжнародного поділу праці, світового
руху капіталів і товарів, умов торгівлі та нееквівалентного обміну), О. Бакаєв (суперечливий вплив інозем-
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ного капіталу на розвиток країн з перехідною економікою), В. Геєць (концепція інтеграції економіки України у
світову економіку на основі структурно-технологічного
оновлення), В. Новицький (інституційні та інформаційні
компоненти міжнародної та європейської економічної
інтеграції), Б. Буркинський (інтеграційні пріоритети відкритої економіки), О. Власюк (передумови ефективно
сті інтеграційних процесів України на пострадянському
просторі), В. Сіденко (дослідження проблем інтеграції
України у світову економіку) та ін. Але, незважаючи на
значну кількість публікацій з означеної проблематики,
процеси економічної інтеграції вимагають продовження
дослідження їхнього суперечливого впливу на інституційний статус держави.
Актуальність даного дослідження зумовлена суперечливим характером розвитку інституційного статусу держави в умовах глобальних викликів. Метою статті
є дослідження суперечливого впливу процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави.

В

ключення України в інтегрований європейський
простір є для нашої держави велінням часу й усвідомлюється як загальна стратегічна мета входження у світову політичну й економічну системи у ролі, відповідній її потенціалу та можливостям. Важливо зрозуміти, що реалізація цієї мети не перешкоджатиме розвитку
рівноправних і динамічних відносин з іншими країнами.
Слід також розуміти, що євроінтеграційний процес – це
не тільки інституційне входження України до ЄС, але це
й процес, який охоплює весь спектр присутності нашої
держави у європейській підсистемі міжнародних відносин, у т. ч. соціально-економічну інтеграцію.
Стратегічний курс України на європейську інтеграцію на сьогодні є імперативом її зовнішньої та внутрішньої політики. Сформовано суспільно-політичний
консенсус щодо євроінтеграційної стратегії держави,
хоча різні політичні сили висловлюють відмінні думки
стосовно характеру й темпів, конкретних кроків і заходів нашого просування цим шляхом. Одні з цих сил не
завжди чітко розуміють реальні умови інтеграційного
процесу, його конкретний практичний складник, інші –
обтяжують цей процес умовами, за яких він може затягтися на невизначений час. Існують також суперечності
між пріоритетами довгострокової стратегії євроінтеграції країни та вузько прагматичними інтересами окремих
політико-бізнесових структур.
Такі внутрішні суперечності є несприятливими
гальмівними чинниками, особливо тепер, коли перед
країною стоїть надзвичайно важливе завдання подолати
упередженість представників Європейського Союзу щодо
включення України до процесу розширення ЄС [2, с. 6].
Одна із закономірностей політико-економічного
розвитку світової економіки і міжнародних зв’язків у цілому за останній період аксіоматично характеризується
як поступальне зростання взаємозалежності держав.
Цей процес визначається як економічна інтеграція.
Економічна інтеграція України – це складова частина інтеграції України у світовий економічний простір,
яка передбачає її чітко визначену проєвропейську позицію. Цей напрям інтеграції забезпечує демократизацію
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тже, економічна інтеграція – це лібералізація і
синхронізоване відкриття ринків ЄС та України, взаємне збалансування торгівлі, сприяння
інвестиціям з ЄС, запровадження спільного правового
поля і єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки виробників, що базується на координації,
співставленні та відповідності прийняття рішень у сфері
економіки.
Досліджуючи економічну інтеграцію як феномен суспільних трансформацій, необхідно вказати на
концепцію ринково-інституціональної школи, яка пропонує розподіл форм інтеграції на інституціональні
та неінституціональні групи. Перша група передбачає
здійснення економічної інтеграції на основі створення
спільних органів, тобто на основі практичної реалізації
принципу взаємодоповнення ринкового і державного
регулятивного механізмів. Інша група включає в себе ті
види економічної інтеграції, які виникають як на основі
реалізації принципу взаємодоповнення, так і на основі виключного пріоритету ринкового механізму, коли
участь держави в цих процесах або зведена до мінімуму,
або ж повністю відсутня.
З погляду інституціонального підходу економічна
інтеграція водночас є процесом і певним станом економіки, що визначається економічною політикою держави. На думку представників ринково-інституціональної
школи (М. Бійє, К. Армстронг, Б. Балаши, Ж. Вейлер,
Г. Кремер, М. Портер), процес економічної інтеграції передбачає проведення системи заходів, спрямованих на
усунення дискримінації у взаємному співробітництві та
відновлення в переважних правах ринкового механізму
регулювання економічних процесів. При цьому залишається мінімальне державне втручання у процеси міжнародної економічної інтеграції [4, с. 378].

З

начення цього теоретичного принципу надзвичайно посилилося в результаті переходу учасників європейської інтеграції з 1990-х рр. від заходів, переважно орієнтованих на ліквідацію бар’єрів для руху товарів, послуг, капіталів та робочої сили, до більш комплексної соціально-економічної взаємодії та узгодження
дій в рамках побудови економічного та валютного союзу, а також політичного союзу держав – членів ЄС.
Це зумовлює дедалі зростаючу роль в інтеграційному
процесі різноманітних економічних та неекономічних
чинників. Вони стають визначальними в процесі ускладнення структури регулювання відносин, коли традиційні міждержавні стосунки доповнюються розгалуженою
мережею відносин недержавних суб’єктів – громадян, їх
професійних і громадських спільнот [5, с. 27].
За цих умов процеси економічної інтеграції та
адаптації до норм ЄС відбуваються здебільшого складно і суперечливо, причому найбільшою проблемою, яка
впливає на інституційний статус держави, є розрив між
формально проголошеними правилами та реально існуючою практикою відносин, здатністю імплементувати
європейські норми.
Тому стратегічні орієнтири національного розвит
ку повинні враховувати реалії сучасного інтеграційного
процесу, неможливість самоізоляції від масштабної та
динамічної інтернаціоналізації. Але для цього необхідно
проаналізувати сьогоднішню ситуацію навколо країни,
її положення у світі, перспективи отримання іноземних
інвестицій в економіку.
Об’єктивною можливістю інтеграції України у світове господарство є вироблення механізму зовнішньо
економічних зв’язків, по-перше, на макрорівні загальнодержавному; по-друге, на мікрорівні підприємств; потретє, на рівні домогосподарств та громадських спільнот. Поєднання об’єктивної необхідності та об’єктивних
можливостей входження України у світове господарство
робить цей процес закономірним та суперечливим.
Реалізація євроінтеграційних прагнень України на
загальнодержавному рівні є невід’ємними реаліями політичного сьогодення, оскільки європейські орієнтири
набули практичного втілення у низці рішень та дій як
української держави, так і офіційних органів Євросоюзу. Процес виконання формальних процедур, які мають
бути виконані, робить стратегію європейської інтеграції негнучкою та фрагментарною, призводить до втрати
послідовності та ефективності, що має суперечливий
вплив на інституційний статус держави. Своєю чергою,
поширення політичних спекуляцій, в основі яких знаходяться необґрунтовані практичні розрахунки та упереджене ставлення до окремих векторів зовнішнього
розвитку, дезорієнтує ключових партнерів України та
стримує розвиток взаємовигідної співпраці.
Економічна інтеграція України на загальнодержавному рівні має сприйматися як інструмент реалізації
стратегічних цілей і завдань національного соціальноекономічного розвитку, оскільки найбільш складні проблеми знаходяться саме в економічній сфері.
Розгортання соціально-економічних перетворень
в Україні, стрімке зростання відкритості її економіки
та посилення конкурентної боротьби на національному
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суспільства через швидке проведення ринкових економічних реформ, економічну інтеграцію та розвиток
торговельних відносин між Україною та ЄС, адаптацію
українського законодавства до законодавства ЄС, адаптацію економічної політики України до стандартів ЄС,
запровадження форм цивілізованої поведінки в міжнародних відносинах тощо.
Економічна інтеграція – це об’єктивний процес
розвитку глибоких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних
господарських комплексів в межах держави. Економічна
інтеграція характеризується планомірною трансформацією структури окремих країн, спільним використанням
науково-дослідного потенціалу, створенням і вдосконаленням міжнародної співпраці, активізацією ролі внутрішньої економічної політики для поглиблення ефективності господарських зв’язків з іншими країнами.
Глобалізація світового господарства, уніфікація
національних економік на засадах ГАТТ/СОТ, економічні тенденції в державах – членах ЄС щодо консолідованого єдиною грошовою одиницею Європейського
Союзу, потенційна взаємовигідність вільної торгівлі є
важливими факторами економічної інтеграції та розвитку торгівлі між Україною та ЄС [3, с. 285].
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та міжнародних ринках створили суперечливі умови, за
яких намагання досягти випереджального зближення з
євростандартами у громадсько-політичній та правовій
сферах досить часто зустрічає значні труднощі щодо їх
повноцінного впровадження, які постають із незавершеності економічних реформ в Україні та несформованості
відповідного економіко-правового середовища, значного відставання в рівні економічного розвитку. Саме це
є фундаментальною причиною недостатньої послідовності та результативності дій, які здійснюються Україною у сфері європейської інтеграції [6, с. 130].
Для сучасних міжнародних економічних відносин,
насамперед торговельних, характерні стрімкі зміни, які
потребують не тільки аналізу їх наслідків, але й адекватного реагування. Євроінтеграційний вектор розвитку
економіки України потребує значних зусиль, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності товарів і
послуг на європейських ринках.
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А

ктуальність проблеми випливає зі значного рівня залежності національної економіки від зовнішньої торгівлі, від кон’юнктури світового
ринку. Саме структура експорту та імпорту можуть забезпечити як швидкий прорив на світові ринки, забезпечивши оптимізацію торговельного балансу, так і значне
скорочення валового внутрішнього продукту, особливо в періоди світових економічних криз [7, с. 12]. Тому
Україна має знайти ті переваги в організації торговельних зв’язків, які дадуть можливість зайняти відповідну
нішу на світовому ринку, використовуючи виробництво
оригінальної продукції.
У зв’язку з цим нагальною потребою є проведення
аналізу економічних проблем європейської інтеграції

України через призму сучасного співвідношення рівнів
розвитку та конкурентних переваг економік України та
країн ЄС, яке досить наочно демонструється динамікою
взаємної торгівлі та її товарною структурою.
ЄС є одним з основних торговельних партнерів
України та найбільшим споживачем українських товарів (32,7% від загального експорту). У період 2005–2015
рр. його питома вага в зовнішній торгівлі товарами та
послугами зросла з 32,1% до 37,3% загального обсягу
торгівлі України. Значне скорочення загальних обсягів
торгівлі до країн світу у 2014–2015 рр. було зумовлено
політичною та соціально-економічною нестабільністю в
країні. Слід зауважити, що, зважаючи на загальне зменшення обсягів торгівлі в грошовому вимірі, питома вага
ЄС в обсязі експорту та імпорту зросла на 1% і 2,4% відповідно (табл. 1). Отже, протягом 2005–2015 рр. Україна зберігає з ЄС від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі, що
зумовлено значно більшим обсягом імпорту з ЄС, ніж
експорту до нього.
Експорт товарів з України у 2015 р. в порівнянні з
2014 р. знизився на 29,4%. У кількісному виразі експорт
товарів теж знизився на 8,1%, або на 14,1 млн тонн (рис. 1).
Зменшилася й усереднена вартість експорту однієї
умовної тонни на 23%. Це пояснюється як падінням цін
на товари, що є основою українського експорту, так і
подальшою деградацією товарної структури експорту,
тобто збільшенням продажу сировини і зменшенням
експорту обсягу товарів з доданою вартістю.
Обсяги експорту в 2015 р. у порівнянні з попереднім
роком знизилися в усіх без виключення галузях (табл. 2).
Одже, якщо експорт продукції паливно-енергетичного
комплексу знизився в 4 рази, то експорт продовольчих
товарів і сільськогосподарської продукції скоротився
Таблиця 1

Зовнішня торгівля товарами та послугами України з ЄС та іншими країнами у 2005–2015 рр., млрд дол. США
Показник

Рік
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

79,4

94,6

123,9

170,5

99,9

129,4

171,0

173,7

160,7

124,8

89,2

з ЄС

25,5

32,3

41,7

54,9

30,9

38,3

50,7

50,7

51,5

44,9

33,2

Питома вага ЄС, %

32,1

34,2

33,7

32,2

31,0

29,7

29,7

29,2

32,1

35,7

37,3

Експорт, усього

40,3

45,8

58,3

78,7

49,3

63,2

82,2

82,3

76,1

64,1

46,6

з ЄС

11,9

14,3

16,9

22,2

12,5

16,2

21,6

20,8

20,3

20,4

15,3

Питома вага ЄС, %

29,7

31,3

29,0

28,2

25,4

25,7

26,3

25,4

26,7

31,8

32,8

Імпорт, усього

39,0

78,7

65,6

92,0

50,6

66,8

88,8

91,3

84,6

60,7

42,6

з ЄС

13,49

17,9

24,8

32,7

18,4

22,1

29,1

29,8

31,2

24,2

17,9

Питома вага ЄС, %

34,5

36,9

37,8

35,5

36,4

33,4

32,8

32,6

36,9

39,8

42,2

Сальдо, всього

1,29

–2,8

–7,2

–13,2

–1,3

–2,9

–6,6

–9,0

–8,4

3,3

4,06

–1,4

–3,6

–7,9

–10,5

–5,9

–5,8

–7,5

–8,9

–10,8

–3,8

–2,6

Зовнішньо–торговельний
обіг, усього
У тому числі

У тому числі

У тому числі

У тому числі
з ЄС

Джерело: складено автором за даними [8].
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Рис. 1. Динаміка експорту товарів з України у 2013–2015 рр.
Джерело: складено за [9].

Таблиця 2
Обсяги та структура експорту товарів з України у розрізі товарних груп у 2013–2015 рр.

Вартість,
млрд дол.
США

Усього

63,312

Продовольчі товари
та сільськогосподарська
продукція (1–24)

2015 р.

Вартість,
млрд дол.
США

Частка
в загальному
обсязі
експорта %

Вартість,
млрд дол.
США

Частка
в загальному
обсязі
експорта %

100,0

54,032

100,0

38,171

100,0

17,024

26,9

16,696

30,9

14,580

38,2

Мінеральні продукти
(25–26)

4, 629

7,3

4,102

7,6

2,614

6,8

Паливно-енергетичні товари (27)

2,865

4,5

2,014

3,7

0,489

1,3

Продукція хімічної промис
ловості, каучук (28–40)

5,115

8,1

3,673

6,8

2,543

6,7

Вироби із шкіри, хутра
(41–43)

0,149

0,2

0,157

0,3

0,115

0,3

Деревина і целюлознопаперові вироби (44–49)

2,391

3,8

2,251

4,2

1,733

4,5

Текстиль, текстильні вироби, взуття (50–67)

1,010

1,6

0,991

1,8

0,788

2,1

Вироби з каміння, скла,
кераміка (68–71)

0,703

1,1

0,480

0,9

0,332

0,9

Метали та вироби з них
(72–83)

17,571

27,7

15,264

28,2

9,477

24,8

Машини, обладнання
і транспорт (84–90)

10,612

16,8

7,384

13,7

4,784

12,5

Інші товари (91–99)

1,243

2,0

1,020

1,9

0,716

1,9

Товарні групи (УКТ ЗЕД)

міжнароднІ економічнІ відносини

2014 р.

Частка
в загальному
обсязі
експорта %

Джерело: складено за [9].

всього на 13%. Падіння по інших галузях склало від 20%
до 38%. У порівнянні з 2013 р. зниження обсягів експорту
виглядає більш критичним (за винятком продовольчих
товарів і сільськогосподарської продукції).
Відповідно очікувано змінилася структура експорту по товарних групах. У 2014 р. продажі продо-
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вольчих товарів і сільськогосподарської продукції вийшли на перше місце, зайнявши частку 30,9% у загальній структурі експорту. У 2015 р. ця частка вже склала
38,2%. Причому в продовольчому сегменті переважають
продажі саме сільськогосподарської продукції, частка
якої в загальному обсязі експорту складає 23%. Усі інші
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2013 р.

39

види промисловості експортували товарів лише у 1,5
разу більше. Таким чином, галузеві показники експорту
в цілому наочно свідчать про стрімку деіндустріалізацію
економіки України та розпад промисловості.
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родовжуючи економічний аналіз змін, які відбуваються в Україні, окрему увагу слід приділити
вивченню наслідків запровадження зони вільної
торгівлі з Європейським Союзом. З 1 січня 2016 р. розпочалася нова сторінка торговельних відносин України та ЄС. Це початок виконання Україною зобов’язань
в чіткі строки, які передбачені Угодою про асоціацію,
у рамках яких Україна повинна запроваджувати необхідні законодавчі та інституційні зміни.
До 31 грудня 2015 р. до товарів походженням з
України застосовувався Автономний преференційний
торговий режим. За основу введення преференцій взято
домовленості щодо лібералізації доступу до ринку ЄС
в рамках Угоди про асоціацію. Зокрема, ввізні мита для
експорту товарів на ринок ЄС скасовано на рівні, що
передбачений для першого року після запровадження
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
На даному етапі Євросоюз скасував ввізні мита
на 94,7% українських промислових і 83,4% сільськогосподарських товарів. Ще 36 позицій агропродукції може
експортуватися до ЄС без сплати ввізних мит у рамках
тарифної квоти. Імпорт товарів понад встановлену тарифну квоту обкладається митом у звичайному порядку
(за базовою ставкою). Так, на сьогодні повністю скасовані квоти щодо такої продукції, як м’ясо птиці, виноградний і яблучний сік, оброблені томати, мед, а також
кукурудза і кукурудзяне борошно, пшениця і пшеничне
борошно, ячмінна крупа та борошно. Також практично
скасовані квоти на експорт цукру, ячменю та ячмінного
борошна, вівса, солоду та пшеничної клейковини.
З 1 січня 2016 р. ставки ввізних мит для українських товарів залишилися на тому ж рівні, що наразі
діють у рамках Автономного преференційного торгового режиму, тобто на рівні, що передбачений для першого року дії Угоди про асоціацію. Стосовно експорту
європейських товарів до України, Угода про асоціацію
передбачає «асиметричне» скасування ввізних мит на
користь України. Така «асиметрія» дозволить українським підприємствам помірно адаптуватися до нових
конкурентних умов.
Незважаючи на автономні торговельні преференції, експорт українських товарів до країн ЄС впав на третину, до позначки близько 35% від загального експорту. У
даному контексті насамперед необхідно звернути увагу
на той факт, що протягом останнього періоду загальний
обсяг українського експорту також впав на третину [10].
Перешкодою для виходу українських товарів на ринок
ЄС залишаються саме нетарифні бар’єри (різниця у технічних регламентах, стандартах, системах оцінки відповідності, системах контролю якості та безпеки продукції,
а також у підходах до функціонування ринку тощо).
Ще одним нетарифним бар’єром для українських
виробників на шляху експорту продукції до ЄС є адміністрування тарифних квот. Особливо актуально це
для тих товарів, які потребують отримання ліцензії для

40

здійснення експортних операцій, яку повинен мати не
український експортер, а європейський імпортер.
Таким чином, в Україні не відбувається сподіваного збільшення обсягів експорту до ЄС та зростання на
цьому фоні обсягів економіки й добробуту українських
громадян. Можливість застосовувати економічну модель
постачальника сировинної продукції обмежена консервативністю ринків Європейського Союзу, що підтверджується спадом торгівлі в багатьох сферах співпраці з ЄС.
Однією з найбільших загроз залишається низький
рівень технологічності експорту. За оцінками інституту
економіки та прогнозування НАН України, лише чверть
продукції, яка надходить до ЄС з України, належить до
високотехнологічних галузей. Майже дві третини постачання – це сировинні товари. Звідси випливає й нестабільність експорту, адже сировинні ринки нестабільні
й за цінами, і внаслідок потенційно легшої заміни їх на
продукцію третіх країн. Своєю чергою, спад конкурентоспроможності українських товарів на інших ринках
вказує на гостру необхідність зміни політики вбудовування української економіки до ЄС на правах постачальника сировини [11].
Стосовно реалізації євроінтеграційних прагнень
України на мікрорівні, тобто на рівні підприємств, слід
зазначити, що в короткостроковій перспективі українські підприємства, які орієнтувались на ринки СНД, будуть вимушені шукати нові ринки збуту.

О

сновною проблемою функціонування українських підприємств на даному етапі є тривання
торговельних воєн, які призводять до закриття
підприємств і зростання соціального напруження. Зокрема, торговельні війни – це економічний конфлікт
держав, що всіма доступними їм методами борються за
свої національні інтереси. Така війна починається тоді,
коли одна держава оцінює економічну політику іншої
держави як несприятливу для себе і вживає відповідних
заходів (торговельна блокада з увімкненням механізмів
ембарго, заборони на ввезення певних видів продукції
на територію держав). Її розгортання не залежить від
цивілізаційного рівня розвитку економічної системи та
обраної соціально-економічної моделі розвитку і навіть
інколи – від спільних геополітичних інтересів [12, с. 40].
Крім того, зона вільної торгівлі та усунення ряду
митних обмежень дозволяє українським підприємствам
спробувати завоювати ринки країн – членів ЕС. Динаміка останніх двох років показує, що навіть в умовах економічної кризи і політичної нестабільності у українських
підприємців є потенціал для виходу на нові ринки збуту.
Однак багато вітчизняних підприємств, маючи значний
потенціал для торгівлі з ЄС, так і не змогли скористатися можливостями наданих торговельних преференцій.
Причиною цього є недотримання європейських стандартів безпечності, зволікання із сертифікацією, брак
інформації з особливостей виходу на ринок ЄС (маркетинг, конкурентна й ефективна система збуту).
Так, щоб допомогти підприємцям запровадити
необхідні стандарти для реалізації своєї продукції на
території ЄС, уряду та об’єднанням бізнесу, згідно з антикризовою програмою спільних дій влади та бізнесу
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Висновки
Вплив процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави відбувається здебільшого складно і суперечливо, а їх результати істотно залежать від
вихідного стану країни, ступеня розвиненості її інститутів і виразності політичної волі до змін. Найбільшою
проблемою при цьому є розрив між формально проголошеними правилами та реально існуючою практикою
відносин, здатністю імплементувати європейські норми, зберігаючи при цьому виключно національні повноваження у сфері стратегічних рішень.
Ефективність відтворення інститутів державного
суверенітету залежить від того, на скільки підпорядкування вимогам зовнішнього інституційно-технологіч
ного простору може бути спряжено з внутрішніми цілями та критеріями національного соціально-еконо
мічного розвитку. Адекватному інституційному збагаченню устрою країни сприятиме соціальна відповідальність держави перед населенням. Це забезпечуватиме
вирішальну роль критеріїв внутрішньої гармонії та
справедливості у формулюванні національної стратегії
економічної інтеграції в умовах невизначеності.
Перед Україною постають завдання набуття нової
якості економічного зростання та здійснення структур-
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оловною метою національної програми адаптації
має стати налагодження конструктивного діалогу
влади та бізнесу за рахунок: розробки стимулюючих заходів (податкових, інвестиційних) модернізації
вітчизняного виробничого комплексу; забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних виробників; забезпечення поступової лібералізації ринку шляхом передбачення для українського виробника можливості
застосовувати перехідний період та захисні механізми,
що не будуть суперечити умовам створення зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС тощо.
Водночас слід взяти до уваги й питання впливу
процесів економічної інтеграції на рівень домогосподарств і громадських спільнот, які спричиняють формування багаторівневих систем участі в інтеграційному
процесі, ведуть до утворення європейських мережевих
структур як важливого механізму, що сприяє розвиткові інтеграції.
За цих умов процес інтеграції в рамках ЄС перестає бути виключно регіональним економічним процесом: він дедалі більше виступає як процес європеїзації
усіх аспектів життя й поведінки в суспільстві. При цьому необхідною стає система розгалужених неформальних механізмів, які спираються на норми моралі та етики взаємних стосунків, на традиції та звичаї, стереотипи
суспільної думки, поширені форми добровільної взаємодії. Тобто перебіг процесів європейської інтеграції
та розвитку окремих їх учасників починає істотно залежати від еволюції інститутів, зумовленої культурними засадами суспільства, його панівними ментальноціннісними символами та орієнтирами [5, с. 27].
Процес європейської інтеграції для домогосподарств і громадських спільнот виступає як спосіб колективної реалізації ідеальних уявлень про своє майбутнє
відповідно до панівних в Європі соціальних стандартів.
У сучасних умовах в країнах Євросоюзу соціальні стандарти є досить високими, а низка країн реалізує модель держави загального добробуту. Основною
складовою європейської соціальної моделі є соціальна
політика, спрямована на розвиток людини, яка є основ
ною продуктивною силою суспільства, носієм знань,
вмінь, кваліфікації, інтелектуального капіталу, цінно
стей, які відіграють першочергову роль у соціальноекономічному розвитку країни. Практичними механізмами реалізації концепції держави загального добробуту є політика на ринку праці, доступ до системи освіти
і охорони здоров’я, політика доходів. Отже, у комплексі
складних проблем, які постають перед Україною і мають
бути вирішені, – послідовне впровадження принципів
соціальної ринкової економіки, яка характеризується
розвиненими ринковими відносинами, високим рівнем
економічного розвитку, політичною демократією, незалежними від уряду профспілками і об’єднаннями під-

приємців, гарантованим доступом до системи освіти
та охорони здоров’я, розвиненою системою соціального захисту. Тобто Україні доведеться пройти тривалий
шлях створення ринкових інститутів, які забезпечать
розвиток потенціалу громадянського суспільства, свободу вибору, відповідний рівень життєвих стандартів,
соціальної та індивідуальної відповідальності всіх громадян за майбутнє країни [13, с. 5]. У цьому напрямку
необхідно подолати розрив за багатьма параметрами.
Першочерговим завданням є запровадження реформ у соціальній сфері, що забезпечить економічне
зростання і міжнародну конкурентоспроможність. Саме
стан людського капіталу буде визначальним для забезпечення економічного розвитку і конкурентоспроможності. Потребує невідкладного реформування політика
оплати праці, яка є важливим чинником забезпечення
добробуту громадян. При цьому важливо, щоб зростання заробітної плати відбувалося в контексті макроекономічних реформ, внаслідок створення нових робочих
місць у високотехнологічних галузях та економічного
зростання. Не менш важливими завданнями є забезпечення добробуту громадян похилого віку через систему
пенсійного забезпечення, скорочення бідності, посилення соціальної єдності та ін.
Таким чином, при визначенні суперечливого
впливу процесів економічної інтеграції на рівень домогосподарств і громадських спільнот зазначимо, що ціннісний і культурно-смисловий вибір будується навколо
визнання первинної ролі людини в суспільному розвитку – у всьому складному комплексі її природних та
формалізованих прав, устремлінь, почуттів і соціальної
відповідальності за свої дії. Саме процес формування
громадянських прав і цінностей, свободи, солідарності
та безпеки визначає основний вектор суспільної модернізації країни у процесі європейської інтеграції.

ЕКОНОМіКА

на 2015–2016 рр., необхідно розробити і забезпечити
послідовну реалізацію Національної програми адаптації української економіки до умов вільної торгівлі з ЄС
(стандарти, технічні регламенти, модернізація), а також
спільно розробити подальші заходи імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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них економічних реформ з метою оволодіння сучасними чинниками конкурентоспроможності на загальноєвропейському ринку. Вирішуючи ці проблеми, Україна
прямує до створення економіки європейського рівня,
створює реальне підґрунтя власної інтеграції з ЄС.
Для того, щоб реформи були функціонально життєздатними, державі необхідно сконцентрувати зусилля на критично важливих векторах соціально-еконо
мічного розвитку країни шляхом реалізації таких трьох
напрямів трансформації:
 вироблення механізму зовнішньоекономічних
зв’язків на загальнодержавному рівні шляхом
трансформації інституційних засад функціонування суспільства та його економіки для створення цивілізованих норм і правил здійснення
суспільно-економічної діяльності;
 трансформація інтеграційних процесів на рівні
підприємств для максимального полегшення
взаємодії підприємницьких структур на різних
рівнях і в різних регіонах, створення нового
формату суспільної інтеграції;
 трансформація системи формування й розвит
ку людини не лише в розрізі поняття «людський
капітал» (освіта, охорона здоров’я), але й насамперед її культурно-ціннісного виміру, який
будується навколо визнання первинної ролі
людини в суспільному розвитку, тобто в усьому
складному комплексі її природних і формалізованих прав, устремлінь, почуттів і соціальної
відповідальності за свої дії.		
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в Євросоюзі. Виділено пріоритетні напрями секторального розвитку вітчизняної економіки. Запропоновано використання кластерної моделі
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their introduction to the European market. The authors have specified an increased diffusion of the knowledge transfer in both the sectoral and the horizontal policies of the European Union and have determined the main factors
contributing to this. An analysis of the structural components of the sectoral
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of Ukraine and the EU in the intellectual sphere have been substantiated.
Keywords: intellectual products, transfer of knowledge, cluster model, convergence, model of commercialization of the national intellectual products.
Fig.: 1. Tbl.: 1. Bibl.: 9.

ЕКОНОМіКА

УДК 339.923:061.1ЄС
Чернышoва Л. А., Козуб В. А., Носач Л. Л. Механизм сотрудничества
Украины и Европейского Союза в интеллектуальной сфере
Целью статьи является исследование механизма сотрудничества
Украины и ЕС в интеллектуальной сфере и обоснование модели коммерциализации отечественных интеллектуальных продуктов с целью их вывода на европейский рынок. Отмечено усиление диффузии
трансфера знаний в секторальной и горизонтальной политике Европейского Союза и определены основные факторы, способствующие
этому. Проведен анализ структурных компонентов секторальных
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кластерная модель, конвергенция, модель коммерциализации отечественных интеллектуальных продуктов.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 9.
Чернышoва Лариса Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международной экономики, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333,
Харьков, 61051, Украина)
E-mail: melnik_lara@mail.ru
Козуб Виктория Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков,
61051, Украина)
E-mail: kozub.viktoria@mail.ru
Носач Лариса Леонидовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков, 61051, Украина)
E-mail: lara-nosach@mail.ru

43

ЕКОНОМІКА

міжнароднІ економічнІ відносини

В

ибір Україною курсу на зближення з ЄС та виборювання нею конкурентних позицій на окремих
сегментах європейського ринку є важливим аргументом для пришвидшення інтелектуалізації її економіки. Україна, як велика за розмірами та чисельністю
населення європейська держава, має значний інтелектуальний потенціал і посідає важливі позиції в континентальному трансфері інтелектуальних продуктів, що
за певних умов могло б забезпечити їй значні грошові
надходження від експорту як технологій, так і готових
товарів та послуг. Ринок інтелектуальних продуктів в
Україні перебуває на стадії становлення та потребує запровадження цілої низки регулятивних механізмів.
У країнах Європейського Союзу ставлення суспільства до інтелектуального сектора економіки суперечливе: частина країн-учасниць є світовими інноваційними лідерами зі значними обсягами інвестування в
освіту, фундаментальну та прикладну науку, креативну
індустрію. Інша частина країн аргументує низький рівень капіталовкладень у ці сфери наявністю гострих невирішених проблем, пасивністю сприйняття населенням
нововведень тощо. Разом із тим, природа та форми глобальної конкуренції підштовхують європейські країни
до швидкої технологічної модернізації своїх економік.
Складні й суперечливі проблеми інтелектуалізації
глобального економічного розвитку досліджені у фундаментальних працях зарубіжних науковців, зокрема Г. Білінга, Р. Бінга, Е. Брукинга, У. Буковича, А. Горна, П. Друкера, Дж. Кларка, М. Мелоуна, Дж. Стігліца, Т. Стюарта,
Р. Флориди, Л. Хіроякі, Й. Шумпетера,В. Дементьєва,
С. Міхєева, В. Полтеровича, Є. Ясіна та ін. Методологічним і практичним питанням розвитку інтелектуального потенціалу України присвячено чимало праць
вітчизняних науковців, серед яких Л. Антонюк, В. Базилевич, В. Білошапка, О. Галенко, О. Грішнова, В. Ільїн,
Ю. Козак, В. Куриляк, Д. Лук’яненко, Макогон, Т. Орєхова, Є. Панченко, С. Сіденко, А. Філіпенко, Т. Циганкова,
В. Чужиков та ін. Проте аналіз досліджень авторів свідчить про відсутність єдиного підходу до формування
процесу інтелектуалізації вітчизняної економіки. Отже,
існує об’єктивна потреба в чіткому визначенні сучасної
композиції інтелектуалізації економічного потенціалу,
а також обґрунтуванні заходів системної конвергенції
економік України та Європейського Союзу в інтелектуальній сфері.
Метою статті є дослідження механізму співробітництва України та ЄС в інтелектуальній сфері та
обґрунтування моделі комерціалізації вітчизняних інтелектуальних продуктів з метою їх виведення на європейський ринок.
Сучасний розвиток дво- та багатосторонніх економічних відносин багато в чому спирається на характерні особливості міжкраїнових і глобально-регіональних
зв’язків. Окремі з них можуть мати гармонізований характер, зокрема, у межах створеної регіональної зони
вільної торгівлі, натомість інші таких перспектив не мають. Розуміючи такі суперечності сучасних торгівельних і правових відносин між окремою державою та інтеграційними угрупуваннями, британські дослідники Р.
Балднін та П. Лоу запропонували розглядати специфіку

44

відносин через призму мультилатералізованого регіоналізму, який, на їх думку, не може бути обмежений лише
торгівлею, товарами і послугами, а має обов’язково
включати й захист прав інтелектуальної власності [1].
З огляду на це постає проблема конкурентоспроможності не лише національної економіки, а й її локалізованої на мікро- та макрорівнях сфери діяльності,
трансфер технологій між якими є доволі динамічним.
Природно, що розбудова багатосторонніх зв’язків в інноваційній сфері, а також розвиток інтелектуалізації
виробництва багато в чому залежать від загальних світових умов. Запровадження новітніх відкриттів, обмін
технологіями та розвиток глобальних секторальних
ринків напряму залежить від циклічності світової економіки. Відтак, на думку В. Полтеровича, у сучасній міжнародній економіці існує чимало диспропорцій, частина
з яких може призвести до так званої інноваційної паузи,
основними причинами виникнення якої можуть стати:
непрозорість фінансових компаній, нечесність рейтингових агентств, складність системи деривативів, помилки регулювання фінансових ринків [2, с. 5].

І

снують також суперечності у відносинах між інтеграційними угрупуваннями та країнами, які можуть
бути скориговані залежно від характеру встановлених стосунків та відповідного правового статусу їх регулювання. З огляду на це створення та функціонування
інститутів в Європейському Союзі (ЄС) вмотивоване
здебільшого захистом внутрішнього ринку, підтриманням його рівноваги та забезпеченням сталого розвитку.
Втім, останнім часом, різні органи ЄС почали докладати
чимало зусиль для забезпечення адсорбції інтелекту з
інших країн у своє наукове та бізнес-середовище. Центрами його локалізації стали, як правило, університети
та дослідні лабораторії з доволі значним обсягом концентрації інновацій та інвестицій. Інтелектуалізація
та комерціалізація нових винаходів та відкриттів є, з
одного боку, ідентифікованою на рівні секторальних і
локальних переваг, з іншого – доволі швидко переміщується в просторі, у т. ч. у віртуальному, залежно від того
рівня доходів, які отримують креативні компанії, котрі
займаються створенням та експлуатацією інтелектуальних продуктів. Отже, трансфер знань в ЄС посилюється
з кожним роком, а його дифузія в секторальні та горизонтальні політики ЄС постійно зростає. Основними
чинниками такої пришвидшеної динаміки цього інтеграційного угруповання є такі:
 загострення цінової та інноваційної конкуренції між товаровиробниками та продуцентами
послуг, що примушує компанії враховувати не
лише попит на окремі товари, а й насиченість
ринку аналогічними товарами, що виробили
конкуренти;
 вплив на європейський ринок інновацій інститутів ЄС, котрі, з одного боку, декларують підтримку конкуренції, проте, з іншого – надають допомогу у вигляді грантів депресивним регіонам;
 розбіжності в оцінюванні та інтерпретації правових норм регулювання та ідентифікації окре-
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мих елементів інтелектуальної власності на загальноєвропейському рівні;
 переплетіння інтересів міжнародних корпорація, малого та середнього бізнесу в процесі
створення, комерціалізації та трансферу інтелектуального продукту, нові види якого потребують перевірки та відповідної ідентифікації;
 суперечності в реєстрації патентів та інших
форм захисту інтелектуальної власності в процесі вдосконалення розроблених раніше новацій та віднесення їх до ідентифікованих в ЄС
сфер економічної активності.

З

огляду на зазначене можна стверджувати, що секторальне позиціонування інтелектуальної сфери Європейського Союзу є важливим елементом
ідентифікації найновіших технологічних тенденцій і
спирається як на наукові розробки, зокрема M. Пендера, який здійснив спробу встановити характер зайнятості ІТ-персоналу [3], так і на рішення Європейської

Комісії (ЄК), яка чітко сформулювала ідентифікаційну
модель нових галузей промислового виробництва в ЄС,
що здобули назву секторів [4]. Запропонована ЄК градація секторів європейської економіки не втратила своєї
актуальності й досі, адже повністю відображає сучасні
реалії інтелектуального трансферу в Євросоюзі.
Ретельний аналіз структурних компонентів секторальних домінант європейської економіки наведено також у статті українських дослідників В. Чужикова, О. Федірка та Д. Ільницького, які запропонували модель інтелектуалізації секторальних економік ЄС (табл. 1) [5].
Так, найбільшим за секторальним охопленням є мета
лургійно-машинобудівний кластер, патентна робота в
якому завжди ведеться інтенсивно. Проте не всі сектори
цього мегакластера вирізняються високою освіченістю
персоналу. Лідерські позиції займає виробництво офісної техніки та телекомунікаційного обладнання, натомість продукування машин, наукових інструментів та
аерокосмічних апаратів почали відносити до категорій,
що потребують середньої освіченості персоналу.
Таблиця 1

Хімікофармацевтичний
кластер

Металургійномашинобудівний
кластер

Споживчий кластер

Інноваційні товари
секторів економіки

Рівень
наукомісткості

Рівень освіченості
персоналу

Середній високого
рівня

Високий

Низький

Середній

Середній низького
рівня

Низький

Хімічні речовини

Інноватор з власною
науково-дослідною
базою

Целюлоза, папір
та вироби з нього

Технологічна
залежність

Неметалічні
мінеральні продукти

Ефект масштабів

Фармацевтичні товари

Інноватор з власною
науково-дослідною
базою

Високий

Високий

Офісна техніка

Спеціалізований
постачальний

Високий

Високий

Телекомунікаційне
обладнання

Спеціалізований
постачальний

Високий

Високий

Чорні метали

Ефект масштабів

Середній низького
рівня

Низький

Машини та обладнання

Спеціалізований
постачальний

Середній

Середній

Наукові інструменти

Спеціалізований
постачальний

високий

середній

Аерокосмічні апарати

Ефект масштабів

Високий

Середній

Залізничне обладнання та рухомий склад

Ефект масштабів

Середній високого
рівня

Середній

Транспортні засоби

Ефект масштабів

Середній низького
рівня

Низький

Харчові продукти,
напої, тютюн

Ефект масштабів

Низький

Низький

Текстиль, вироби
з текстилю

Технологічна
залежність

Низький

Низький

Джерело: складено за [5].
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Хіміко-фармацевтичний кластер потребує високої
освіченості персоналу (виключення становить виробництво неметалічних мінеральних ресурсів), натомість
два перші сектори цього мегакластера виступають наявними інноваторами зі сформованою власною науковою базою, які здійснюють активний трансфер патентів,
технологічних розробок і виготовлення дослідних зразків. Споживчий кластер зорієнтований на харчові уподобання населення, а також на задоволення його потреб
в одязі, взутті, предметах побуту.

ЕКОНОМІКА

міжнароднІ економічнІ відносини

Н

адзвичайно важливим щодо подальшого розвит
ку зазначених кластерів є підприємницька активність у сфері охорони та реєстрації прав на
інтелектуальну власність. Провіднієвропейські корпорації є лідерами щодо одержання європейських патентів на
винаходи. У секторальному розумінні ними є машинобудування (різні галузі) та хімічна промисловість, натомість у корпоративному – домінуючі позиції посідають
голландський Philips та німецька Siemens. Країнове лідерство припадає на Німеччину. Разом з тим, чимало винаходів, а відтак й патентів, припадає на малий і середній
бізнес (МСБ), яких в ЄС станом на початок 2015 р. налічувалось понад 20 млн. У багатьох випадках вони мали
сталі коопераційні технологічні зв’язки з корпораціями,
отримували гранти на наукові дослідження. Натомість
переваги від розроблених ними відкриттів та отриманих
авторами патентів у вигляді надприбутків розподілялися
на користь провідних європейських корпорацій [6].
У цілому, процес розширення авторських прав у
ЄС не обмежується лише патентною діяльністю. Знач
ний розвиток внутрішньої торгівлі підштовхує численні підприємства держав ЄС до необхідності реєстрації
торгових марок, адже вкладені в її рекламу кошти та
суспільне визнання якості продукції, що випускається,
дозволяє розширювати обсяги продажів на конкурентному європейському ринку, а це вважається важливим
атрибутом подальшої експансії будь-якої корпорації [6].
Базуючись на зарубіжному досвіді побудови моделі інтелектуалізації суспільства та секторальних домінантах європейської економіки, однією з найбільш
ефективних форм поєднання креативної та підприємницької діяльності в України може вважатися кластерна
модель. Так, відомі вітчизняні дослідники В. Чужиков та
О. Лук’яненко розглядають розвиток кластерної моделі
через механізм співробітництваз європейськими компаніями та окремими дослідниками, який «… забезпечує
концентрацію фінансових та інституційних ресурсів…»
[7, с. 91].
До пріоритетних напрямів секторального розвит
ку вітчизняної економіки можна віднести навколишнє
середовище, сільське та лісове господарство, рибальство, промислові та виробничі технології, матеріало
знавство та метрологію, неядерну енергетику, транспорт, технології інформаційного суспільства, соціальні
науки, науково-технічну політику, навчання та обмін науковими кадрами [8, с. 189].
У контексті євроінтеграції Україна потребує суттєвого оновлення своєї секторальної основи, реальної комерціалізації інтелектуального капіталу, а також ефек-
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тивного оцінювання соціального капіталу з метою його
подальшого розвитку.
Базуючись на європейських правилах захисту інтелектуальної власності, секторальний розвиток структури вітчизняної економіки потребує уніфікації еконо
міко-юридичної моделі захисту інтелектуальних прав в
Україні [9]. В основі такої моделі доцільно передбачити
технологічні, економічні та правові правила, а також
врахувати державні та бізнес-інтереси. Характерними
особливостями запропонованої моделі комерціалізації
вітчизняних інтелектуальних продуктів з метою їх виведення на європейський ринок є:
 циклічність розвитку інтелектуального ринку,
який охоплює: реєстрацію, маркетинг, розвиток, розширення, брендування, створення доданої вартості, ліцензування, поновлення. Реєстрація є своєрідною «стартовою ланкою» гармонізованого руху інтелекту, до якої сходяться
всі види інтелектуальної власності;
 однакова етапність всіх видів прав інтелектуальної власності, попри різну їх економічну
природу, характеризується уніфікацією захисту
та великою підготовчою роботою патентних
служб;
 ліцензування та франчайзинг характеризується
власним циклом реалізації інновацій, в якому
передбачена можливість співробітництва (колаборація) з фірмами-конкурентами на певних,
як правило, початкових етапах взаємовигідного співробітництва (рис. 1).

Т

аким чином, швидкий розвиток секторальних
змін в Європейському Союзі та в Україні водночас міг би забезпечити селективну конвергенцію
інтелектуального потенціалу нашої держави і, внаслідок
цього, значне підвищення державної конкурентоспроможності. З огляду на зазначене, до заходів системної
конвергенції економік України та Європейського Союзу
в інтелектуальній сфері можна віднести такі:
 входження країни в європейський дослідницький простір на паритетних засадах;
 уніфікація європейських стандартів патентної
діяльності в Україні, розвиток міжсекторального співробітництва в цій сфері;
 повна імплементація європейської системи захисту авторських і суміжних з ним прав;
 диверсифікація кооперативних зв’язків із зарубіжними партнерами в інноваційних секторах;
 комерціалізація вітчизняних інтелектуальних
продуктів з метою їх виведення на європейський ринок;
 створення спільних механізмів та інструментів
інтелектуалізації європейського економічного
простору;
 кластеризація бізнесу в інтелектуальній сфері
на основі колабораціоністських моделей його
організації, які передбачають співробітництво
на певних стадіях створення продукту, конкуруючих компаній;
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Маркетинг

Реєстрація

Розробка

Розвиток

Експертиза

Розширення

Відмова

Брендування

Формалізація
Створення
доданої
вартості

Торгові
марки

Ліцензування, франчайзинг

Поновлення
Закінчення
строку

Права інтелектуальної
власності

Патенти

Дослідження

Колаборація

Продаж

Удосконалення

Закінчення строку
Рис. 1. Модель комерціалізації вітчизняних інтелектуальних продуктів
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Висновки
Україна, маючи значний інтелектуальний потенціал, не здатна його реалізувати, що ускладнює входження
нашої держави до європейського наукового, освітнього і
технологічного простору. Основними причинами цього
є незіставні порівняно з ЄС рівні та обсяги фінансування наукової та науково-технічної діяльності, архаїчна
система захисту авторських і суміжних прав, «відплив
умів», відсутність стимулювання внутрішнього попиту
на інтелектуальну продукцію, недосконалі регуляторні
інститути та механізми.
Сучасна інноваційна система України, насамперед
у сфері комерціалізації продуктів інтелектуальної власності, потребує структурного оновлення для її адаптації
до існуючих в ЄС правил захисту інтелектуальної власності, уніфікації економіко-юридичної моделі захисту
інтелектуальних прав, запровадження та імплементації
економічних і правових механізмів міжнародного співробітництва у сфері ідентифікації відкриттів і винаходів
і запровадження відповідних заходів.
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ЕКОНОМіКА

 формування інтелектуального капіталу країни
на основі формалізації технологічних, креативних та дизайнерських ідей, розвитку інституту
інтелектуальної власності, міжнародної сертифікації створених продуктів, використання кооперативних моделей співробітництва з корпораціями ЄС для забезпечення технологічної взаємодії в окремих сегментах глобального ринку.
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статистика платіжного балансу розуміє міжнародну
торгівлю як усі операції, які передбачають перехід права власності між резидентами і нерезидентами, навіть у
тих випадках, коли товари не перетинають кордон економічної території країни статистичного обліку.
Такого роду операції знаходяться поза сферою
охоплення СМТТ – 2010 [6]. У зв’язку з цим обробка
даних статистики платіжного балансу та національних
рахунків вимагає використання інших джерел даних,
а також проведення відповідних оцінок. Крім того, рекомендована СМТТ – 2010 методика визначення вартості ввезених товарів передбачає врахування витрат,
пов’язаних з транспортуванням і страхуванням, які
необхідні для доставки товарів до кордону країни, що
ввозить (визначення вартості за типом СІФ), у той час
як системи обліку, що ґрунтуються на принципах платіжного балансу, припускають використання єдиного
методу визначення вартості вивезених і ввезених товарів на кордоні країни, що вивозить товар (визначення
вартості за типом ФОБ) [6].
Задля забезпечення надійності, узгодженості інформаційної бази та ефективності проведення наукових досліджень необхідно обов’язково дотримуватися
використання міжнародних концепцій, класифікацій та
уніфікованих баз даних.

міжнароднІ економічнІ відносини

О

дним з найбільш повних і достовірних джерел
світової торговельної статистики є база даних
UN Comtrade Database [8], яка дозволяє детально вивчити зовнішню торгівлю будь-якої окремо
взятої країни по кожній групі товарів. База даних (англ.
Database) – це сукупність даних, систематизованих відповідно до концепції, яка надає характеристику цих даних та описує взаємозв’язки між їх елементами.
UN Comtrade Database містить річні дані про вартість і фізичні обсяги експорту та імпорту близько 200
країн та регіонів з 1962 р. і щомісячну статистику торгівлі з 2010 р. з розбивкою за країнами – торговими партнерами і типами продуктів.
UN Comtrade Database охоплює інформацію більш,
ніж 98% відсотків обсягу світової торгівлі. Статистичні
дані за окремими товарами представлені в натуральному та вартісному вимірах (у поточних цінах у доларах
США за середнім річним обмінним курсом).
За даними UN Comtrade Database, у 2014 р. експорт товарів з 28 країн Європейського Союзу (1 липня
2013 р. 28-м членом Європейського Союзу стала Хорватія) склав 2339,7 млрд дол. США, імпорт – 2281,3 млрд
дол. США, торгівельний баланс 58,4 млрд дол. США [8].
На рис. 1 наведено обсяг експорту товарів з 28 країн Європейського Союзу та імпорту товарів до Європейського Союзу у 2000–2014 рр.
Слід звернути увагу на те, що за досліджуваний
період експорт з країн Європейського Союзу перевищував імпорт лише у 2013 та 2014 рр.
Основними міжнародними торгівельними партнерами 28 країн Європейського Союзу у 2014 р. були:
Сполучені Штати Америки, Китай, Швейцарія, Російська Федерація, Туреччина, Японія, Норвегія, Південна
Корея (53,0 % експорту та 57,8 % імпорту) [8].

ЕКОНОМіКА

М

іжнародна торгівля виступає однією з основ
них рушійних сил економічного розвитку
будь-якої країни світу. Наявність якісних, всеохоплюючих, актуальних і порівнянних статистичних
даних про міжнародну торгівлю є необхідною умовою
для проведення всебічного аналізу показників виробництва товарів та послуг, їх споживання; зайнятості,
доходів та загального добробуту населення як на рівні
країни, так і на глобальному та регіональному рівні, зокрема на рівні Європейського Союзу [6].
Тенденції розвитку світової торгівлі, особливості
формування та інструменти регулювання торговельних потоків досліджуються в рамках таких міжнародних організацій, як: Світова організація торгівлі (World
Trade Organization), Міжнародний валютний фонд
(International Monetary Fund), Світовий банк (World
Bank), Європейській банк реконструкції та розвитку
(European Bank of Reconstruction and Development) та ін.
Оцінюючи ступінь розробленості теми, необхідно
відзначити, що цим проблемам присвятили роботи так
вітчизняні вчені, як: М. Барановська [3], Л. Ганущак [3],
І. Гончар [1], О. Захарченко [3], Ю. Козак [3], Н. Козуб
[3], І. Курочкіна [2], Є. Кравченко [3], М. Левицький [3],
Н. Логвінова [3], І. Топалова [3] та інші.
Проте у вітчизняній науковій літературі не вистачає комплексних наукових досліджень з міжнародної
торгівлі товарами та послугами із використанням сучасних міжнародних баз даних.
Метою статті є обґрунтування доцільності використання бази даних UN Comtrade Database як інформаційного джерела надійних, порівнянних, актуальних,
всеохоплюючих вторинних даних для проведення наукових досліджень з міжнародної торгівлі товарами на
регіональному рівні.
Основу методологічних положень статистики зовнішньої торгівлі товарами складають рекомендації Статистичної комісії ООН: «Статистика міжнародної торгівлі товарами: концепції й визначення» (СМТТ – 2010) [6].
У цьому документі викладаються погоджені на
міжнародному рівні основи складання та подання статистичних даних про міжнародну торгівлю товарами,
які враховують потреби (у тому числі в рамках міжнародних торгових угод) у докладних, порівнянних і
комплексних статистичних даних. Представлені рекомендації дозволяють країнам поступово розширювати і
структурувати складену ними інформацію порівняними
на міжнародному рівні методами.
СМТТ – 2010 [6] було розроблено після прийняття
та впровадження Системи національних рахунків 2008 р.
(СНР – 2008) [7] і шостого видання Керівництва по платіжному балансу і міжнародній інвестиційної позиції
(КПБ – 6) [4] та містить рекомендації, що мають на меті
забезпечити обробку даних з урахуванням максимально можливої відповідності вимогам, що пред’являються
цими системами, але перш за все враховують потреби
в статистичних даних, що відображають переміщення
товарів через кордони країн.
За рядом важливих аспектів СМТТ – 2010 [6] відрізняється від концептуальної основи, прийнятої для
використання в рамках СНР – 2008 [7] і КПБ – 6 [4]. Так,
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Рис. 1. Міжнародна торгівля 28 країн Європейського Союзу: експорт та імпорт товарів у 2000–2014 рр.
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Джерело: складено за [8].

Загальні обсяги експорту та імпорту відповідних
країн, а також частки в торгівельних потоках 28 країн
Європейського Союзу у 2014 р. представлені в табл. 1.
Основні товари, які були експортовані з 28 країн
Європейського Союзу у 2014 р., представлені в табл. 2.
Коди товарів наведені відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, версії 2012 р.
(HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) [5].
Найбільшу частку в експорті (17,3%) займає високотехнологічна продукція: «Реактори ядерні, котли,
машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини»
(17,3%) та «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання» (10,7%).

Основні товари, які були імпортовані до 28 країн
Європейського Союзу у 2014 р., представлені в табл. 3.
Найбільшу частку в імпорті (27,0%) мають: «Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні».
Окрім цифрових даних, за допомогою опції
«Visualize data» UN Comtrade Database надає можливість візуального аналізу міжнародної торгівлі, представленої в рисунках та таблицях за допомогою такого переліку ресурсів: UN Comtrade Labs; UN Comtrade
Analytics; ITC Trade Map; Asia Pacific Energy Portal; The
Globe of Economic Complexity; International Trade in
Goods based on UN Comtrade data; GFCC Competitiveness Decoder; WITS Trade Data Visualizations; SAS Visual
Analytics for UN Comtrade; The Atlas of Economic ComТаблиця 1

Основні міжнародні партнери 28 країн Європейського Союзу у 2014 р.
Країна – партнер
Європейського Союзу

Експорт товарів

Країна – партнер
Європейського Союзу

млрд дол.

%

Світ

2339,7

100,0

США

409,0

Китай

217,4

Швейцарія
Російська Федерація

Імпорт товарів
млрд дол.

%

Світ

2281,3

100,0

17,5

Китай

400,5

17,6

9,3

США

270,4

11,9

186,5

8,0

Російська Федерація

220,9

9,7

136,3

5,8

Швейцарія

129,4

5,7

Туреччина

98,2

4,2

Норвегія

95,6

4,2

Інші країни Європи

73,0

3,1

Японія

73,0

3,2

Японія

69,8

3,0

Туреччина

72,0

3,2

Норвегія

66,0

2,8

Інші країни Європи

56,4

2,5

Південна Корея

56,8

2,4

Південна Корея

51,5

2,3

Об’єднані Арабські Емірати

56,4

2,4

Індія

49,1

2,2

Джерело: розраховано та узагальнено за [8].
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Таблиця 2
Топ 10 товарів, експортованих з 28 країн Європейського Союзу у 2014 р.
Код товару
за HS 12

Експорт товарів

Товар
Усі товари

млрд дол.

%

2339,7

100,0

84

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

405,6

17,3

87

Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання

249,4

10,7

27

Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини;
воски мінеральні

193,8

8,3

85

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або
відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя

186,3

8,0

30

Фармацевтична продукція

152,5

6,5

90

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінемато-графічні, контрольні,
вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

103,0

4,4

71

Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне
каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами,
та вироби з них; біжутерія; монети

95,2

4,1

88

Літальні апарати, космічні апарати та їх частини

80,6

3,4

39

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них

68,6

2,9

29

Органічні хімічні сполуки

67,6

2,9

Джерело: розраховано та узагальнено [8].

Таблиця 3

Імпорт товарів

Товар
Усі товари

млрд дол.

%

2281,3

100,0

27

Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини;
воски мінеральні

616,9

27,0

84

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

243,2

10,7

85

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або
відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя

232,3

10,2

87

Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання

74,6

3,3

71

Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне
каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами,
та вироби з них; біжутерія; монети

74,6

3,3

30

Фармацевтична продукція

74,2

3,3

90

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінема-тографічні, контрольні,
вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

70,4

3,1

29

Органічні хімічні сполуки

64,6

2,8

61

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

48,9

2,1

62

Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних

48,6

2,1

Джерело: розраховано та узагальнено за [8].

plexity; Partner Concentration of Trade, 2013; Resources
Futures; Global Economic Dynamics; The Observatory of
Economic Complexity.
Задля візуального аналізу та порівняння міжнародної торгівельної діяльності країн-членів Європейського
Союзу (EU – 28) використано ресурс UN Comtrade Labs:
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BIS International Trade in Goods Visualization (рис. 2).
Інтерактивна карта дозволяє отримати ключові факти
міжнародної торгівлі товарами 28 країн Європейського
Союзу з будь-якою країною світу.
Окрім річних даних, база даних UN
���������������
Comtrade Database містить помісячну інформацію про міжнародну
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Топ 10 товарів, імпортованих до 28 країн Європейського Союзу у 2014 р.
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торгівлю різних країн світу, зокрема 27 країн Європейського Союзу (щорічні дані, наведені вище, представлені
в UN Comtrade Database для 28 країн – з урахуванням
Хорватії [8]). На рис. 3 наведено результати запиту про
помісячні обсяги експорту товарів з 27 країн Європейського Союзу и та імпорту товарів до Європейського
Союзу у 2010–2016 рр.
Дані регулярно оновлюються, і прогалини в них
оцінюються з урахуванням нової/переглянутої інформації, доступні дані завжди відображають актуальну інформацію, доступну на веб-сайті Comtrade з мінімальною затримкою у часі.
Формування інформаційної бази дослідження
міжнародної торгівлі за певним товаром або товарною
групою здійснюється через інтерактивний інструмент,

заснований на трьох міжнародник товарних класифікаціях в такій послідовності [8]:
1) вибір типу продукту (Type of product): товари
(Goods) чи послуги (Services);
2) вибір періодичності даних (Frequency): річні
(Annual) або щомісячні (Monthly);
3) вибір міжнародної товарної класифікації:
 HS – Harmonized Commodity Description and
Coding System – Гармонізована система опису
та кодування товарів (версії: 1992, 1996, 2002,
2007, 2012 рр.);
 SITC – Standard International Trade Classification – Міжнародна стандартна торговельна класифікація (версії: Rev. 1, Rev. 2, Rev. 3, Rev. 4);

220,0
200,0
Обсяг, млрд дол. США

ЕКОНОМІКА

міжнароднІ економічнІ відносини

Рис. 2. Ключові факти щодо міжнародної торгівлі товарами Європейського Союзу у 2014 р. [8]
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Рис. 3. Динаміка обсягу експорту та імпорту товарів 27 країн Європейського Союзу за 2010–2016 рр.
Джерело: складено за [8].
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 BEC – Broad Economic Categories – Класифікація
товарів за широкими економічними категоріями (КТШЕК).
За обраним товаром на основі використання бази
даних UN Comtrade Database можна отримати інформацію не лише в грошових, а й у натуральних одиницях
вимірювання.
Представлені UN Comtrade Database дані регулярно використовуються країнами – членами ООН, різними установами системи ООН та іншими міжнародними
організаціями з метою економічного аналізу і формування торгової політики, включаючи моделювання та
прогнозування експортних можливостей країн.
Висновки
База даних UN Comtrade Database є всеохоплюючим (більш ніж 98% обсягу світової торгівлі) і достовірним джерелом світової торговельної статистики, яка
дозволяє детально проаналізувати зовнішню торгівлю
будь-якої окремо взятої країни за необхідною групою
товарів.					
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Метою статті є дослідження європейського досвіду підтримки малого та середнього підприємництва. Досліджено концептуальні положення
щодо підтримки малого та середнього підприємництва шляхом: створення сприятливих умов ведення бізнесу, сприяння розвитку підприємництва, надання доступу до нових ринків та інтернаціоналізації, доступу до фінансування, підтримки конкурентоспроможності та інноваційного
розвитку, інформаціалізації підприємців. Узагальнено сприяючі та стримуючі фактори, що впливають на мале та середнє підприємництво в Європейському Союзі. Проаналізовано ініціативи Європейської Комісії щодо відродження духу підприємництва в Європі. Доведено, що в країнах – членах Європейського Союзу існує розгалужений механізм підтримки малого та середнього підприємництва. Перспективою подальших досліджень
у даному напрямі є обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на основі позитивного
досвіду країн – членів Європейського Союзу.
Ключові слова: мале та середнє підприємництво, кредити, гарантії, фінансування, інвестиції, пільги, держава.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 24.
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Кравец Е. В. Опыт поддержки малого и среднего
предпринимательства в странах – членах Европейского Союза
Целью статьи является исследование европейского опыта поддержки
малого и среднего предпринимательства. Исследованы концептуальные положения по поддержке малого и среднего предпринимательства путем: создания благоприятных условий ведения бизнеса, содействия развитию предпринимательства, предоставления доступа
к новым рынкам и интернационализации, доступа к финансированию,
поддержки конкурентоспособности и инновационного развития, информациализации предпринимателей. Обобщены способствующие и
сдерживающие факторы, которые влияют на малое и среднее предпринимательство в Европейском Союзе. Проанализированы инициативы Европейской Комиссии по возрождению духа предпринимательства
в Европе. Доказано, что в странах – членах Европейского Союза существует разветвленный механизм поддержки малого и среднего предпринимательства. Перспективой дальнейших исследований в данном
направлении является обоснование стратегических приоритетов развития малого и среднего предпринимательства в Украине на основе
положительного опыта стран – членов Европейского Союза.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, кредиты,
гарантии, финансирование, инвестиции, льготы, государство.
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Кравец Елена Валерьевна – аспирантка кафедры экономической теории, национальной и прикладной экономики, Классический приватный
университет (ул. Жуковского, 70-Б, Запорожье, 69002, Украина)
E-mail: EVA_84@i.ua

В

ідомий той факт, що мале та середнє підприємництво є важливим чинником зростання зайнятості
та розвитку інновацій в Європі. Питома вага кількості малих і середніх підприємств у середньому складає майже 99,8% від усіх підприємств Європейського
Союзу (рис. 1), що залучають дві третини працездатного
населення в процесі діяльності.
Водночас, в Україні питома вага за кількістю малих і середніх підприємств відповідно до видів економічної діяльності за період 2014 р. дорівнює 99,9%, з них
95,2% – малі підприємства. До того ж, мікропідприємства за кількістю становлять 81,8% від загального обсягу малих підприємств України [18]. В Україні за період
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The article is aimed at studying the European experience in supporting small
and medium-sized businesses. The article examines the conceptual provisions
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of entrepreneurship in Europe have been analyzed. It has been proved that
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2014 р. показник працездатного населення за видами
економічної діяльності сягнув рівня 69,6%, з них 26,8% –
малі підприємства. Тоді як частка кількості мікропідприємств становить 11,5% від загальної кількості малих
підприємств [18].
Отже, розвиток малого та середнього підприємництва є суттєвою частиною економічної системи, яка реалізує, окрім бізнес-функції, ще і соціальну – організацію
самозайнятості, створення нових робочих місць, підвищення рівня сукупного доходу всіх верств населення та
професійної освіти, тощо.
Проте мале та середнє підприємництво є найбільш чутливим до змін кон’юнктури ринку, кризових
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Рис. 1. Питома вага кількості малих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств в країнах –
членах Європейського Союзу за даними 2014 р.

В

Україні підприємство – це самостійний суб’єкт
господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної,
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку,
передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами [17].
До того ж, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку [16].
При цьому, в Україні для розподілу підприємств
на мікро-, малі та середні за методологією Державної
фіскальної служби України використовуються такі показники [19; 20] (табл. 1): чисельність персоналу; річний
дохід від будь-якої діяльності або обсяг валового доходу
від реалізації продукції (товарів, послуг).
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У країнах ЄС визначення та критерії розподілу підприємств на мікро-, малі та середні зазначено в
Рекомендаціях Комісії Європейських Співтовариств
№ 2003/361/ЄС від 06.05.2003 р. [5], за якими для розподілу сукупності підприємств враховують такі фактори
(див. табл. 1): чисельність персоналу; річний оборот або
балансовий підсумок.
Відповідно до вказаної Рекомендації в ЄС надається визначення підприємства: це – юридичні особи,
незалежно від їх організаційно-правової форми, які
займаються ремісничою діяльністю та іншими видами
діяльності на індивідуальній чи сімейній основі, партнерства та інші об’єднання, які регулярно займаються
економічною діяльністю [5].
Таким чином, за даними табл. 1 спостерігаємо
тотожність критеріїв розподілу підприємств на мікро-,
малі та середні в Україні та країнах – членах Європейського Союзу.
Структура підприємницької діяльності сильно різниться між країнами – членами Європейського Союзу,
також відрізняються причини низького інтересу до підприємницької діяльності. До того ж, деякі країни – члени
Європейського Союзу з розвиненим сектором підприємництва виявляються менш успішними, ніж інші країни,
що сприяють розвитку малих і середніх підприємств.
Крім того, для більшості країн – членів Європейського
Союзу заходи підтримки малого та середнього підприємництва залишаються несистемними та однобічними,
при цьому нехтуються особливості діяльності малого
підприємництва, зокрема мікропідприємництва, при
розробці законодавчих актів або на початку нової діяльності для раніше дійсно збанкрутілих підприємців [6].
До того ж, тільки 37% європейців хотіли б бути самозайнятою особою, у порівнянні з 51% громадян США
і Китаю [11]. До проблемних аспектів, з якими стикаються підприємці в Європі, відносять такі [11]: якісна
освіта як основа для підприємницької кар’єри; складний
доступ до фінансів і ринків; труднощі в передачі бізнесу.
Купівля існуючої компанії є вигідним альтернативним
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явищ, затримки платежів, що обумовлює необхідність
державного регулювання їх діяльності в частині забезпечення економічного захисту. Європейсткий вектор
розвитку України, передусім, передбачає вивчення досвіду регулювання підприємництва в країнах – членах
Європейського Союзу.
Дослідженню питань стратегічних пріоритетів
у сфері оподаткування країн – членів ЄС присвячені
праці таких провідних учених, як В. Андрущенко [15],
Л. Біляєвська-Плотник [21], В. Вишневський, А. Даниленко, Т. Єфименко, Ю. Іванов, Т. Калінеску, М. Кизим
[21], А. Крисоватий, Г. Кучерова [22], В. Мельник, А. Поддєрьогін, О. Покатаєва [22], Л. Тарангул, О. Тищенко
[21], С. Юрій та інші. Проте трансформаційні процеси
у сфері оподаткування України потребують врахування
вдалого закордонного досвіду з метою уніфікації податкових норм як основи для розкриття національної економіки та відновлення сталості її розвитку [23].

закордонний досвід
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Таблиця 1
Розподіл на середні, малі та мікропідприємства в країнах – членах Європейського Союзу та Україні
Чисельність
персоналу
для країн ЄС
та України

Річний оборот
для ЄС

Річний дохід
від будь-якої
діяльності для
України

Середнє

< 250

≤ € 50 млн

Мале

< 50

≤ € 10 млн

Мікро

< 10

≤ € 2 млн

Підприємство

Річний баланс
для ЄС

Обсяг валового
доходу від реалізації
продукції (товарів,
послуг) для України

≤ € 50 млн

≤ € 43 млн

≤ 100 млн грн

≤ € 10 млн

≤ € 10 млн

≤ 70 млн грн

≤ € 2 млн

≤ € 2 млн

–

або

способом почати свій бізнес, оскільки є дешевшим способом, на відміну від розпочинання бізнесу з нуля. Щороку близько 450 000 фірм у країнах – членах Європейського Союзу і понад два мільйони співробітників передаються новим власникам [14]. Проте майже третина
здійснених операцій передачі бізнесу є невдалими. Європейська Комісія вважає, що для економіки передача
бізнесу є настільки ж важливою, як і розвиток стартапів
[14]; страх перед штрафними санкціями; обтяжливість
адміністративних процедур.
Ініціативи Європейської Комісії з розвитку підприємництва, що прийнято в січні 2013 р., націлені відродити дух підприємництва в Європі шляхом [11]:
 просвіти молоді щодо питань підприємництва,
яка передбачає обмін ідеями, знаннями, досвідом і практиками між країнами, зацікавленими
сторонами і фахівцями-практиками. До 20%
студентів, які беруть участь в програмі в середній школі, воліють пізніше почати свою власну
справу [8];
 висвітлення можливостей для жінок та інших
груп населення. Жінки становлять 52% від
усього європейського населення, але тільки
34,4% з них є самозайнятими особами і 30% –
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рів.

початківці-підприємці. При цьому, в Європейському Союзі присуджується премія жінкамінноваторам, які займаються дослідженнями
та інноваційним фінансуванням; нещодавно
започаткували або стали співзасновником
успішної компанії, заснованої на інноваційних
ідеях. Жінки-переможці у 2016 р. з Португалії,
Фінляндії та Ірландії отримали призи в розмірі € 100 000, € 50 000 і € 30 000 відповідно [4].
Деякі групи в суспільстві, такі як громадяни з
числа представників етнічних меншин або літніх верств населення, стикаються з додатковими труднощами при спробі створити власний
бізнес. Комісія приділяє особливу увагу цим
групам населення і ставить собі за мету допомогти їм подолати бар’єри шляхом реалізації
таких заходів [3]:
– спрощення адміністративних вимог;
– процедури щодо спрощення залучення інвесто-

Таким чином, для розвитку малого та середнього
підприємництва в країнах – членах Європейського Союзу створена особлива Комісія, яка здійснює такі функції (табл. 2) [7].
Таблиця 2

Функції, інструменти та заходи Європейської Комісії щодо розвитку малого та середнього підприємництва (МСП)
в країнах – членах ЄС
Функції Комісії
1
I. Створення сприятливих
умов для бізнесу

II. Сприяння розвитку
підприємництва

Мета

Інструменти

Заходи

2

3

4

Забезпечити комплексну
політичну підтримку для
МСП країн ЄС, у тому числі
податкові пільги для МСП

Полегшити створення нових
підприємств і створити набагато більш сприятливе
середовище для існуючих
підприємців

Закон Малого бізнесу для
Європи (SBA)
Організація підприємницької
освіти і підготовка кадрів
для підтримки зростання і створення бізнесу;
видалення існуючих
адміністративних бар’єрів
і підтримка підприємців
у найважливіших етапах
життєвого циклу бізнесу;
ініціювання культури
підприємництва в Європі та
виховання нового покоління
підприємців
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Закінчення табл. 2
1

III. Покращення доступу до нових ринків та
інтернаціоналізація

IV. Покращення доступу
до фінансів

2

3

Допомогти європейським
підприємствам, які стикаються з конкуренцією, полегшити доступ на зовнішні ринки,
а також знайти нових ділових
партнерів за кордоном

1) підтримка за допомогою
веб-порталів:
Enterprise Europe Network;
Портал Інтернаціоналізації
МСП;
Інтернаціоналізація
кластерів;
Your Europe Business Portal;
Європейський Малий бізнес;
2) європейські стандарти
якості

Поліпшити доступ до
фінансування МСП, а також
пропозиції щодо венчурних і
соціальних фондів

4

Фонди підтримки:
1) Програма COSME

Гарантії для МСП за кредитами; власні кошти

2) InnovFit

Фінансування науководослідних і дослідноконструкторських робіт;
кредити та гарантії
інноваційному бізнесу

3) Творча Європа

Фінансування МСП у сфері
культури і творчого сектора

4) Програма зайнятості та
соціальних інновацій

Інвестиції для соціальних
підприємств;
мікрокредити для мікро
підприємств і вразливих
осіб, які бажають створити
або розвинути мікрокомпанії

5) Європейські Структурні та
Інвестиційні фонди

Кредити, гарантії, часткове
фінансування або бізнесгарантії

6) Європейський Інвести
ційний Банк і Європейський
Інвестиційний Фонд

Підтримка та інформатизація
МСП

закордонний досвід

VI. Забезпечення ключових мереж підтримки та
інформації для МСП

Сприяти конкуренто
спроможності та інноваціям

Інформаційні портали:
Enterprise Europe Network;
Портал Інтернаціоналізації
МСП;
Your Europe Business Portal;
Єдиний портал з доступу
до фінансів

Джерело: складено за [7].

Основним регуляторним актом із лютого 2011 р.
для Комісії є Закон малого бізнесу для Європи (SBA), який
забезпечує реалізацію комплексної політичної підтримки
розвитку малих і середніх підприємств країн-членів Європейського Союзу. Діяльність Комісії підпорядкована
SBA та орієнтована на стратегію «Європа 2020» [24].
Малі та середні підприємництва історично покладалися на банківське кредитування, що в умовах
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кризи не ефективне. До цього ж, підприємці стикаються
з труднощами залучення фінансування на ранніх етапах свого бізнесу. У грудні 2011 р. Європейська Комісія
представила план дій щодо поліпшення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств, а також
пропозиції щодо використання венчурних і соціальних
фондів [13]. Фінансування відбувається здебільшого за
рахунок Європейського Інвестиційного Банку та Євро-

ЕКОНОМІКА

V. Підтримка конкуренто
спроможності МСП
та інновацій

Підтримує розвиток
інновацій; сприяє комер
ціалізації інновацій;
моніторинг ефективності
інновацій;
підтримує розвиток
і співпрацю кластерів для
підвищення інноваційної
діяльності МСП
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пейсього Інвестиційного Фонду, проте існує ряд програм підтримки малого та середнього підприємництва,
спрямованих на інноваційні, соціальні підприємства,
підприємствах, що також зосереджені на культурних і
творчих проектах (рис. 2).

Європейська
Комісія
Управління
фінансуванням
розподіляється
з країнами – членами
Європейського Союзу

Європейський
Інвестиційний
Фонд

Фінансові посередники

Фінансування

Фінансування

Європейський
Інвестиційний
Банк

нується ряд пільг для зменшення податкового та адміністративного тягаря. Наприклад [1]:
 у Німеччині малі та середні підприємництва з
річним оборотом менше 150 000 EUR у сфері
громадського харчування та готельної індустрії

Управління
органами
країн – членів
ЄС

Банки, гарантії
суспільства,
мікрофінансові
посередники,
венчурний
капітал
і фонди прямих
інвестицій

Особи,
які отримують
економічну
вигоду
(підприємці,
бізнесмени)

Фінансування
(кредити, гарантії
та венчурний капітал/
інвестиції в акціонерний
капітал

Рис. 2. Схема роботи забезпечення фінансування в Європейському Союзі [9]

Щорічно Європейський Союз підтримує більше
200 000 підприємств [9].

ЕКОНОМІКА

закордонний досвід

П

ри цьому, для покращення доступу до нових
ринків та інтернаціоналізації, а також у межах інформаціалізації малих і середніх підприємництв
було створено ряд порталів та веб-сторінок, де підприємці можуть знайти більш детальну інформацію [12]:
 Enterprise Europe Network – мережа, що допомагає інформацією малим і середнім підприємництвам на ринку подолати юридичні перешкоди, а також знайти потенційних ділових
партнерів по всій Європі;
 Портал Інтернаціоналізації малого і середнього
підприємництва – сприяє отриманню доступу
до інформації про постачальників послуг державної підтримки в країнах – членах Європейського Союзу і на міжнародних ринках;
 Інтернаціоналізація Кластерів – ініціатива, що
спрямована на сприяння міжнародному співробітництву кластера шляхом його активізації та
мережевої взаємодії підприємництва в межах і
за межами Європи.
 Your Europe Business Portal – являє собою практичний електронний посібник для ведення бізнесу в Європі, який надає підприємцям інформацію та інтерактивні послуги, що допомагають
їм розповсюджити свій бізнес за кордоном;
 Європейський Малий бізнес-портал – електрон
ний посібник, де суб’єкти малого та середнього
підприємництва можуть знайти інформацію
про доступне фінансування, ринки, а також аспекти політики по відношенню до малого і середнього підприємництва окремих країн.
Крім того, в рамках Закону малого бізнесу для
Європи (SBA) для малих і середніх підприємств пропо-
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звільнені від щомісячних звітів. Близько 2700
малих і середніх підприємництв отримують вигоду від зміни даного закону, оскільки раніше
поріг складав 50 000 EUR на рік;
в Ірландії підприємства малого бізнесу, товарообіг яких не перевищує певні пороги, не
зобов’язані реєструватись як платники ПДВ. Поточні межі для підприємств, які надають послуги
на суму, що не перевищує 37 500 EUR, і підприємств – постачальників товарів – 75 000 EUR;
у Литві за Директивою ради 2006/112/ЄС платники податків, річний оборот яких є меншим за
155 000 LTL, що становить близько 45 000 EUR,
звільняються від сплати ПДВ із податковою
ставкою 21%. Для підприємств з чисельністю
співробітників менше 10 осіб та річним доходом не більше 1 000 000 LTL, що становить
близько 300 000 EUR, знижується ставка податку на прибуток до 5%;
підвищивши поріг, нижче яких сторони звільняються від надання будь-якої інтраст-інфор
мації, тобто аналог податкової декларації для
внутрішньої торгівлі в країнах – членах Європейського Союзу, з 500 000 EUR до 550 000 EUR,
Австрія скоротила кількість оподатковуваних
осіб/підприємств приблизно на 700;
підприємства Фінляндії зазвичай зобов’язані
звітувати і платити ПДВ щомісяця. При цьому,
якщо товарообіг підприємства менше 25 000
EUR на рік, то дана компанія може звітувати і
платити ПДВ тільки 1 раз протягом календарного року. Якщо товарообіг від 25 001 до 50 000
EUR, то звіт та оплату необхідно надавати щоквартально.
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Висновки
Здійснено спробу розкрити зміст понять «підприємство», «підприємництво» та критерії розподілу їх на
мікро-, малі та середні – як в Україні, так і в країнах –
членах Європейського Союзу. Наведено проблемні аспекти, з якими стикаються суб’єкти малого та середнього підприємництва в Європі. Досліджено ініціативи
Європейської Комісії з розвитку підприємництва щодо
підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, а також додаткові дії Комісії щодо окремих верств
населення, а саме: молоді, жінок-підприємців, етнічних
меншин, літніх осіб.
Доведено, що в країнах – членах Європейського
Союзу наявне значне різноманіття пільг і полегшених
режимів діяльності, що мають величезну цінність для
суб’єктів малого та середнього підприємництва. Крім
того, в країнах – членах Європейського Союзу надається суттєва фінансова підтримка суб’єктам малого та
середнього підприємництва за рахунок саме пільгового
кредитування. Значна увага приділяється також фінансуванню інноваційних підприємств, оскільки інновація
виступає ключовим компонентом для забезпечення
стійкого зростання, створення нових робочих місць і
забезпечення довгострокової конкурентоспроможності
Європейського Союзу. 			
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сновою економічного життя держави та зро
стання матеріального добробуту населення є
державні фінанси, переважна частина яких зосереджується в бюджетах різних рівнів, які, своєю чергою, створюють бюджетну систему держави. В умовах
переходу до ринку бюджет стає основним інструментом
регулювання соціально-економічних процесів, у ньому
переплітається широкий спектр різнорівневих інтересів
та суперечностей. За допомогою бюджету держава, здійснюючи розподіл і перерозподіл валового внутрішнього
продукту, отримує можливість змінювати структуру
виробництва, впливати на результати господарювання,
здійснювати соціальні перетворення.
Проблеми раціональної побудови бюджетної системи, як сукупності усіх бюджетів, що діють на території країни та основної ланки фінансової системи, і досі
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турбують вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких
Волохова І. С., Журавель В. В., Малярчук А., Слухай С.,
Сунцова О. О., Ткачук А., Чабан Я. І. та інші [2–8]. Однак
і дотепер деякі питання, як то побудова в Україні ефективної системи міжбюджетних відносин та механізму
бюджетного регулювання, необхідність уникнення економічно необґрунтованих рішень щодо використання
бюджетних коштів з метою запобігання помилкам у даній сфері діяльності та уникнення негативних наслідків,
залишаються гостро дискусійними.
З огляду на це мета статті сформульована як вивчення зарубіжного досвіду побудови та ефективного
функціонування бюджетної системи для пошуку найраціональніших ідей, підходів та методів бюджетного регулювання та виявлення можливостей їх застосування
в Україні.
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езультати дослідження науковців ґрунтовно доводять, що економіка країни під час військових дій і
в умовах фінансової глобалізації є нестабільною і
слабкою. Це обумовлює необхідність розробки й впровадження нових концепцій функціонування бюджетної
системи за рахунок її реформування. Правильність побудови бюджетної системи безпосередньо впливає на
ефективність функціонування економіки України в цілому, надає змогу бюджетному механізму стати дієвим
інструментом інтенсифікації соціально-економічного
розвитку України [1]. За цих обставин особливу цінність
має світовий досвід побудови та реформування бюджетних систем, як позитивний, так і негативний, що дозволить використовувати перевірені часом раціональні
способи вирішення проблем у даній сфері.
Бюджетна політика держав різного рівня економічного розвитку має свої особливості, пріоритети та
різні моделі розвитку. Зазвичай, держави з розвиненою
економікою будують бюджетну політику на принципах
розвитку науки та освіти, поліпшення якості та обсягів
соціального забезпечення, підвищення якості життя
населення. Країни з перехідною економікою концентруються на розвитку інженерної інфраструктури та на
програмах активізації інноваційної діяльності.
Сьогодні розвинуті країни використовують дві
форми державного устрою: унітарну (Франція, Японія),
згідно з якою бюджетні системи складаються з державного та місцевих бюджетів, та федеративну (США, Великобританія), що передбачає наявність федерального бюджету, бюджету членів федерації та місцевих бюджетів у
складі бюджетної системи держави.
Згідно з [3], у Франції центральний бюджет складається з трьох частин: звичайний загальний (державний)
бюджет, на частку якого припадає понад 70% коштів
центрального бюджету, приєднані бюджети різних державних організацій та спеціальні рахунки казначейства.
У видатковій частині загальний бюджет поділяється на функціональний та інституційний. Перший
містить витрати, які використовуються на утримання
адміністративних служб, обслуговування державного
боргу, супроводжують капітальні вкладення, трансферти. Другий поєднує витрати, які спрямовуються на оборону, сплату відсотків і погашення державного боргу,
економічні, соціальні, загальнодержавні, міжнародні
потреби, надання допомоги країнам, що розвиваються.
Основними видами доходів загального бюджету
Франції є прямі та непрямі податки і надходження від
підприємницької діяльності. Майже 40% усіх податкових надходжень забезпечує індивідуальний податок на
прибуток і податок на прибуток корпорацій. Серед непрямих податків основне місце займає податок на додану вартість.
Приєднані бюджети впроваджені для організацій,
що не мають статусу юридичної особи, але здійснюють
торгово-промислову діяльність і мають фінансову автономію (бюджети пошти, телеграфу, телефону, національної друкарні, монетного двору).
Спеціальні рахунки казначейства охоплюють різні фонди, як то: інвестиційно-дорожний, національноспортивний, різні торгові рахунки казначейства.
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Центральний бюджет є хронічно дефіцитний, однак значна частина дефіциту приходиться на приєднані
бюджети і спеціальні рахунки казначейства.
Для забезпечення діяльності Японії функціонує
центральний бюджет (загальний рахунок центрального уряду) та інвестиційний бюджет, що нараховує
близько 500 спеціальних рахунків. Витрати центрального бюджету згруповані за функціональною ознакою,
вони відображують основні задачі таі функції держави і
спрямовані на фінансування військових потреб, потреб
економічного і соціального характеру, загальнодержавних потреб (утримання імператорського двору, органів
управління), дотацій місцевих бюджетів, виплати відсотків за державним боргом.
Доходи формуються, переважно, за рахунок податків, а також надходжень від діяльності державних підприємств, продажу і здачі в оренду державної власності.
Найбільші надходження (близько 40% усіх податків) дає
податок на прибуток. Серед непрямих податків найпоширенішимиє акцизи і мита. Центральний бюджет, зазвичай, дефіцитний і покривається позиками.
Інвестиційний бюджет є, за суттю, щорічно встановленою програмою капітальних вкладень і позик, він
призначений для державних корпорацій і місцевих органів влади.
Спеціальні рахунки охоплюють рахунки державних підприємств, корпорацій, фондів, їхня велика кількість названа науковцями характерною рисою фінансової системи Японії – місцеві органи влади нараховують
близько 7 тисяч подібних рахунків [4].

Щ

о стосується перших етапів розвитку буржуазних держав, то бюджетна система ряду країн характеризувалася залежністю державного бюджету від місцевих фінансів. Так, наприклад, уряд
США до прийняття конституції 1787 р. не мав власних
джерел доходів і покривав свої видатки за рахунок внес
ків окремих штатів. Завдяки зусиллям центральної влади
значення державного бюджету стало зростати, а після
Другої світової війни процес централізації бюджетної
системи у відношенні доходів у всіх державах різко підсилився, істотно зросла питома вага державного бюджету в
загальному обсязі ресурсів бюджетної системи – у США
більше, ніж 50%, Великобританії – більше, ніж 70% [6].
У зазначених країнах до державного бюджету
спрямовуються найсуттєвіші доходи, як то: податок з
прибутку фізичних осіб; податок на прибуток корпорацій; акцизи; податок на додану вартість (у США ПДВ не
застосовується); мита; дохід від державних позик, що
випускаються центральним урядом. По витратах, навпаки, спостерігається дещо інша тенденція: збільшується
питома вага в загальній сумі витрат бюджетної системи місцевих бюджетів, на які уряд перекладає значну
частину витрат на розвиток економічної та соціальної
інфраструктури, а також частину витрат на відтворення
кваліфікованої робочої сили.
У Великобританії у 1973–1975 рр. була проведена реформа, у результаті якої впроваджено систему
управління місцевими органами (розподіл на графства
й округи) та скасовано дрібні адміністративні одиниці
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чевидним та найдоцільнішим рішенням у зазначеній ситуації стало швидке обмеження витрат.
Завдяки створенню комісії провідних економістів Європи та Америки було підготовлено план реформ,
спрямований на реорганізацію застарілої системи управління Польщі. У межах реалізації зазначеного плану було:
 прийнято Закон про фінансову економію в державних компаніях, що дозволило їм оголошувати себе банкрутом;
 заборонено Національному Банку фінансувати
дефіцит державного бюджету і здійснювати випуск нової валюти;
 скасоване пільгове кредитування державних
компаній;
 запроваджено однакові правила оподаткування
для усіх компаній та скасовано податкові пільги;
 розроблено сприятливу законодавчу базу для
іноземних інвесторів;
 прийнято Закон про іноземні валюти, який покращив внутрішню конвертованість золотого
запасу і скасував державну монополію на міжнародну торгівлю;
 запроваджено єдині ставки мита для усіх компаній.
Прийняття даних рішень сприяло виділенню міжнародними організаціями стабілізаційних кредитів для
модернізації польських експортоорієнтовних підприємств. Політика уряду була спрямована на запровадження жорстких бюджетних обмежень, що означало можливість для державних підприємств витрачати тільки те, що
було зароблено, не розраховуючи на допомогу держави.
Результатом реалізації зазначених заходів через декілька
років стало призупинення інфляції та поступовий перехід до стадії економічного зростання. Подібні процеси
були названі науковцями «шоковою терапією», і деякі
європейські країни – наприклад, Естонія і Чехія – успішно застосовували цей досвід. Отже, цілком очевидно, що
заходи «шокової терапії» ґрунтуються на стрімких, широкомасштабних і системних економічних реформах [5].
Досвід Грузії демонструє раціональну політику уряду,
який прийняв за основу вдосконалення місцевих бюджетів
шляхом надання їм ширших прав та автономності. З метою
покращення співпраці місцевих органів самоврядування з
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лід зазначити, що в кожній країні структура
державного бюджету має свої національні особливості. Федеральний бюджет США влаштований за принципом «повного» бюджету і складається з
двох частин: власне урядового бюджету, федеральних
фондів та довірчих фондів. Урядовий бюджет охоплює
і фінансує загальнонародні програми, що пов’язані з політичними, економічними і соціальними функціями держави. Витрати бюджету використовуються на військові
цілі (займають центральне місце); апарат управління;
економічні, зовнішньоекономічні, зовнішньополітичні
і соціальні потреби; виплату відсотків за федеральним
боргом. Дохідна частина бюджету формується, переважно, за рахунок податків. Федеральні фонди складають близько 70% усього федерального бюджету, на них
припадає вся сума бюджетного дефіциту.
Довірчі фонди носять цільовий характер – їхня
діяльність пов’язана з окремими видами державної виробничої інфраструктури (будівництво автодоріг, залізниць, портів, аеропортів, електростанцій та інше).
Найбільшими є фонди соціального страхування, що
охоплюють різні види пенсійного забезпечення та допомоги по безробіттю. Фонди соціального страхування
у приватному секторі створюються за рахунок внесків
працюючих і підприємців, а для державних службовців –
із внесків самих службовців і федерального уряду. Обсяг
довірчих фондів постійно зростає, вони, як правило, мають позитивне сальдо. Через це дефіцит федерального
бюджету часто відображується в заниженому розмірі,
що не дозволяє судити про дійсний стан дефіциту.
У Великобританії Державний бюджет складається з двох частин: звичайного бюджету та національного фонду позик. Звичайний бюджет призначений для
фінансування поточних витрат держави, його витрати
підрозділяються на щорічно затверджені Парламентом і
консолідований фонд постійних витрат. До щорічно затверджених відносять витрати на оборону, економічні
та соціальні цілі, субсидії місцевим органам влади, допомога країнам, що розвиваються (переважно, тим, що
входять до Британської співдружності націй), на управління. До витрат консолідованого фонду відносять виплати за державним боргом (передаються до фонду позик і виплачуються із нього), внески до бюджетута інших
фондів, витрати на утримання королеви і двору.
Дохідна частина бюджету, переважно, формується за рахунок податкових надходжень (понад 90%),
решту становлять неподаткові надходження. Звичайні
бюджети, найчастіше, дефіцитні й «покриваються» позикою з національного фонду позик, який є бюджетом
капіталовкладень. З цього фонду здійснюються платежі
за державним боргом, видаються довгострокові кредити на капіталовкладення державним підприємствам і
місцевим органам влади. Доходи формуються за раху-

нок відсотків за довгостроковими кредитами, прибутку
емісійного департаменту Банку Англії, а також коштів,
що надійшли зі звичайного бюджету при утворенні позитивного сальдо.
Корисним для вирішення проблем бюджетної сфери в Україні є, на наш погляд, також досвід проведення
реформ у бюджетній системі Польщі, Грузії, Австралії,
В’єтнаму та Сінгапуру [5; 8]. Що стосується Польщі, то
після правління комуністичної партії економіка країни
не була готова до інтеграції у світовий ринок – темпи інфляції постійно зростали, діяльність більшості державних підприємств була збитковою, заробітна плата знаходилася на неприпустимо низькому рівні. До того ж,
водночас у країні визначався величезний бюджетний
дефіцит, який заповнювався емісією грошей, що, своєю
чергою, спричиняло гіперінфляцію.
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(сільські округи й приходи). Це привело до скорочення
кількості місцевих бюджетів і збільшення їхнього обсягу. Фінансові взаємовідносини центральних і місцевих
органів стали більш тісними, підсилилася регулююча
роль місцевих фінансів і їхній вплив на процес відтворення і сферу соціальних відносин [6].
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урядом було прийнято низку змін у бюджетному процесі.
Головним завданням було надання більших повноважень
місцевим органам самоврядування і виділення додаткових
коштів для реалізації державних програм, необхідних місцевим органам влади. Профіцит місцевих бюджетів привів
до сильної економіки держави [5].
Досвід Австралії демонструє високу централізацію
бюджетних коштів та застосування системи централізованих відрахувань для їхнього розподілу по регіону з метою задоволення бюджетних потреб нижчих рівнів [8].
Впродовж останніх десятиліть стрімкий розвиток економіки спостерігається у В’єтнамі, де на початку 2000-х рр. середньорічне зростання темпу приросту
ВВП досягало 7,3%. Це стало результатом докорінних
змін, які було здійснено у процесі реформування бюджетної системи. Так, перш за все, було запроваджено
колективне та прозоре формування бюджету; по-друге,
переглянуто бюджетні видатки; по-третє, вдосконалено
державну інвестиційну програму; по-четверте, надано
ширші повноваження розпорядникам бюджетних кош
тів щодо витрат коштів; по-п’яте, реформовано сферу держзакупівель. Окрім цього, міцною базою успіху
В’єтнаму є проведення реформ у сфері державних фінансів, а саме: реформування податкової політики і бюджетних видатків, враховуючи при цьому раціональне
управління бюджетом [6; 8].
Головним завданням реформування бюджетної
системи Сінгапуру стало «розумне управління», тобто
відмова від соціальних витрат, які потребували капітальних вкладень, від фінансування державних підприємств, електроенергії й т. ін. Головними ознаками розвитку бюджетної політики стали прозорість і повнота
бюджету та бюджетних ризиків. Уся інформація про податкові надходження стала відкритою для суспільства,
окрім цього, уряд розробив довгострокову стратегію
стабільності бюджетної системи. Виконання державної
програми підлягає щорічній перевірці на предмет виявлення відхилень. З огляду на те, що Сінгапур є однією з
найглобалізованіших економік світу, парламент розробив концепцію гнучкості бюджету в умовах фінансової
глобалізації. Слід зазначити, що саме реформування
бюджетної системи і державне регулювання надало Сінгапуру можливість вийти на передові позиції на міжнародному рівні. Сьогодні він займає перші місця за показником якості роботи державної служби, а також входить
у трійку найконкурентоспроможніших країн [6; 8].
Висновки
Проблеми економічного розвитку України не
мають аналогів у світі через особливості суспільнополітичного та соціально-економічного фону. Отже,
методи їх вирішення не можуть бути запозиченими в
чистому вигляді. Але порівняння принципів побудови
та функціонування бюджетної системи, застосовуваних
в Україні та інших країнах світу, дозволяє стверджувати
про існування багатьох спільних рис. Більше того, Україна застосовує певні елементи, що не тільки дозволяють
урахувати особливості міжбюджетних відносин в інших країнах, а й забезпечують вищу, порівняно з ними,

64

прозорість у розподілі фінансової допомоги. З метою
підвищення ефективності функціонування бюджетної
системи України доцільним є зосередження уваги та
концентрація зусиль на розвитку інституційно-правової
бази функціонування бюджетної системи; нарощуванні
обсягу бюджетних видатків на основі підвищення продуктивності бюджетних територіальних утворень; оптимізації розподілу бюджетних ресурсів; удосконаленні
системи трансфертів; розвитку системи фінансових запозичень на місцевому рівні.
Реалізація зазначених заходів дозволить на вищому рівні забезпечити відкритість, прозорість і єдність у
бюджетному процесі, справедливий розподіл загальносуспільного багатства між громадянами та територіальними громадами, створить реальні можливості для подальшої стабілізації соціально-економічного розвитку
українського суспільства. 			
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Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В. Чинники формування сумлінної ділової практики корпорацій у сучасній економіці
У статті досліджуються проблеми сумлінної ділової практики з різних методологічних позицій, які, за думкою авторів, потребують більшої
конкретизації. Сумлінна ділова практика є процесом, який проводиться як на макро-, так і на мікроівні, тому метою статті є аналіз впливу
сумлінної ділової практики на загальні економічні процеси в економіці України. Доведено, що в наявній українській дійсності слабкість інституційного середовища і політична нестабільність звужують горизонти бізнес-планування й істотно знижують стимули до реалізації стратегії
довгострокового зростання вартості компаній, зокрема через поліпшення сумлінної ділової практики. Обґрунтовано, що практична реалізація
сумлінної ділової практики здійснюється шляхом запровадження низки соціальних програм корпорацій, що спрямовані як на вирішення питань у
трудовому колективі, так і на нормалізацію відносин із зовнішніми стейкхолдерами.
Ключові слова: сумлінна ділова практика, корпорації, бізнес-планування, вартість компанії, стейкхолдери.
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ля побудови ефективної ринкової економіки та
демократичного суспільства Україні необхідно
створити платформу для діалогу між урядом,
бізнесом і громадянським суспільством. Формування
системи національної моделі соціального партнерства
бізнесу є одним із ключових факторів для побудови такого діалогу. Саме ступінь розвитку сумлінної ділової
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практики відображає рівень соціального партнерства
між компаніями, урядовими структурами та головними
дійовими особами громадянського суспільства з вирішення соціальних проблем і прискорення розвитк у
суспільства. Вчені різних наукових шкіл досліджували
проблеми сумлінної ділової практики з різних методологічних позицій. В. В. Македон – з точки зору інозем-

механІзмИ регулювання економіки

UDC 351.84
Sazonets I. L., Tadeeva N. V. Factors of Establishing the Fair Business
Practices of Corporations in the Contemporary Economy
The article is concerned with studying problems of the fair business practice
from different methodological positions that, in the opinion of the authors,
need to be more precised. The fair business practice is a process which is
carried out at both the macro and micro levels, therefore the aim of this
publication is analyzing the impact of the fair business practices on the common economic processes in Ukraine's economy. It has been proven that in
the Ukrainian reality weakness of the institutional environment and political instability narrow horizons of business planning and substantially reduce
incentives to implement a strategy of long-term growth of the cost of companies, in particular through the improvement of the fair business practice. It
has been substantiated that the practical implementation of the fair business
practice is carried out by means of introduction of a number of social programs of corporations, aimed at the solution of issues in the workplace, and
at normalizing relations with the external stakeholders.
Keywords: fair business practice, corporations, business planning, company
cost, stakeholders.
Fig.: 2. Bibl.: 10.

ЕКОНОМіКА

УДК 351.84
Сазонец И. Л., Тадеева Н. В. Факторы формирования добросовестной
деловой практики корпораций в современной экономике
В статье исследуются проблемы добросовестной деловой практики
с разных методологических позиций, которые, по мнению авторов,
нуждаются в большей конкретизации. Добросовестная деловая практика является процессом, который проводится как на макро-, так
и на микроуровне, поэтому целью статьи является анализ влияния
добросовестной деловой практики на общие экономические процессы
в экономике Украины. Доказано, что в существующей украинской действительности слабость институциональной среды и политическая
нестабильность сужают горизонты бизнес-планирования и существенным образом снижают стимулы к реализации стратегии долгосрочного роста стоимости компаний, в частности через улучшение
добросовестной деловой практики. Обосновано, что практическая
реализация добросовестной деловой практики осуществляется путем внедрения ряда социальных программ корпораций, направленных
как на решение вопросов в трудовом коллективе, так и на нормализацию отношений с внешними стейкхолдерами.
Ключевые слова: добросовестная деловая практика, корпорации,
бизнес-планирование, стоимость компании, стейкхолдеры.
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ного досвіду побудови моделей корпоративної соціальної відповідальності; В. В. Саричев і О. М. Сазонець –
з точки зору формування міжнародних інститутів людського розвитку та соціальних чинників розвитку корпорацій; Л. І. Безтелесна – як елемент суспільних та
економічних процесів в національній економіці; І. Л. Сазонець – з точки зору фрейму соціальних теорій в загальних суспільно-економічних процесах розвитку людства. За думкою авторів, ці підходи потребують більшої
конкретизації [3; 8; 9].
Економічна ефективність впровадження елементів сумлінної ділової практики в системі управління
підприємством полягає в зростанні не тільки показника
соціального ефекту (ефективності для суспільства), а й
у зростанні вигоди для підприємства – вплив на основну діяльність. При цьому, кажучи про економічні вигоди впровадження сумлінної ділової практики, слід
зазначити, що ці вигоди найбільш яскраво проявляються в таких сферах, як фінанси, маркетинг, управління
персоналом. Соціальні вигоди від впровадження сумлінної ділової практики характеризуються створенням
стабільного бізнес середовища, зниженням операційних
ризиків, створенням позитивного іміджу, зміцненням
довіри, збільшенням капіталізації, зростанням фінансових показників, підвищенням продуктивності праці,
розвитком інновацій, що сприяє зростанню ринку тощо.
Таким чином, сумлінна ділова практика є процесом, що
проводиться як на макро-, так і на мікрорівні, тому метою статті є аналіз впливу сумлінної ділової практики
на загальні економічні процеси в економіці України.

Б

азовою умовою соціально відповідального бізне
су є реалізація сумлінної ділової практики відносно основних груп стекхолдерів. З одного боку,
така практика передбачає вчасне виконання податкових
зобов’язань у повному обсязі, що безпосередньо впливає на формування дохідної частини бюджету, фінансування державних соціальних програм. З іншого, – передбачає прозорість бізнесових операцій, у тому числі,
розкриття інформації з фінансових і соціальних питань
та верифікації відповідної звітності незалежними аудиторськими компаніями, що, своєю чергою, сприяє поступовому зниженню рівня тіньової економіки в країні,
подоланню бюджетного дефіциту [1].
Сумлінна ділова практика в Україні походить від
багатьох різних факторів. Деякі з них характерні для
України, інші більш міжнародні; деякі – історичні за характером, інші – сучасні. В «епоху соціалізму» була поширена практика індивідуальних та корпоративних пожертвувань і спонсорських внесків з боку підприємств на
користь спортивних клубів, культурних заходів, інвалідів
і дітей. Проте в той час громадянське суспільство було
набагато менш розвиненим, ніж нині, тому одержувачів
було менше, і вони були не такі різноманітні [2, c. 156].
Сумлінна ділова практика підприємств України
визначається системою факторів, серед яких: структура галузей промисловості, інвестиційний клімат, слабкі
місцеві громади, рівень соціального захисту населення,
регуляторна політика тощо (рис. 1).
Промисловість є однією з великих галузей господарства, яка тісно пов’язана з науково-технічним прогресом

Структура галузей
промисловості
України
Законодавчий
захист праці
працівників

Інвестиційний
клімат країни

Сситема
соціального
захисту

Недосконале
інституційне
забезпечення

Слабкі місцеві
громади

Регуляторна
політика
держави

Рис. 1. Система факторів, що впливають на формування сумлінної ділової практики підприємств України
Джерело: авторська розробка.
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Р

егуляторний вплив у сфері дотримання ділової
практики підприємствами повинен характеризуватися прозорістю та послідовністю державної
політики, здатністю досягати поставлених стратегічних
цілей і дотримуватися поточних зобов’язань, рівнем
впливу на інвесторів із боку органів державної влади
різного рівня у вигляді вимог стосовно реєстрації, ліцензування, сертифікації підприємницької діяльності.
Слабкі місцеві громади не мають достатнього
впливу на діяльність підприємств. Це обмежує стимули
та можливості органів місцевого самоуправління в реа
лізації соціальних та інших програм. Тому врахування
інтересів місцевих громад позитивно вплине на розвиток сумлінної ділової практики підприємствами України. У теперішніх умовах стає необхідністю формування
соціальних звітів підприємствами. Соціальна звітність –
це важливий крок до того, щоб бізнес став сумлінним у
кожному своєму рішенні на кожному конкретному ринку, а не в окремих видах діяльності.
На жаль, інституційне забезпечення розвитку
сумлінної ділової практики підприємств в Україні поки
недосконале. Залишається неврегульованим те, який
саме урядовий орган міг би запроваджувати інструменти, стандарти й методи реалізації політики соціального
партнерства та сумлінної ділової практики. Негативним
явищем в розвитку інституційного забезпечення сумлінної ділової практики є нерозвинена мережа неурядових організацій в Україні, які б могли підтримувати
соціальну діяльність підприємств.
На основі дослідження іноземного досвіду нами
запропоновано напрями вдосконалення інституційного
механізму сумлінної ділової практики (рис. 2).
Слід зазначити, що в наявній українській дійсності
слабкість інституційного середовища і політична нестабільність, які виявляються у відсутності чітких, законодавчо закріплених прав власності на активи приватизованих компаній, звужують горизонти бізнес-планування
й істотно знижують стимули до реалізації стратегії довгострокового зростання вартості компаній, зокрема через поліпшення сумлінної ділової практики.
В умовах, коли в Україні є високим рівень безробіття, незахищений ринок праці, діяльність підприємств
повинна концентруватися на забезпеченні дотримання
законів про працю, а не напорушенні їх. Взаємовідносини роботодавця та найманого працівника, їх обов’язки,
права та повноваження є тими питаннями, на вирішення яких спрямована діяльність усіх суб’єктів економіки.
Дослідження системи сумлінної ділової практики бізнесу країн із розвиненою економікою показує, що
вона охоплює різні сфери. По-перше, система сумлінної
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В

ажливо підкреслити, що в умовах глобалізації сам
факт соціально відповідального ведення бізнесу є
важливим чинником інвестиційної привабливості
підприємства. Попри те, що реалізація програм соціальної відповідальності об'єктивно спричиняє значне зро
стання витрат підприємства, у довгостроковому періоді
вони компенсуються зростанням доходу від збільшення
гудвілу компанії та підвищення інвестиційної привабливості, що в кінцевому підсумку створює умови для
зростання конкурентоспроможності. Загалом, моніторинг кореляції залежності ефективності діяльності підприємства від впровадження стратегії соціальної відповідальності свідчить, що підприємства, котрі реалізують
активну соціальну політику, заощаджують до 40% витрат
на просування своїх товарів чи послуг на ринку. Це дозволяє зробити висновок, що реалізація стратегії соціальної відповідальності бізнесу сприяє зростанню рентабельності, а, відтак, і конкурентоспроможності [3].
Рівень впровадження соціальних стандартів забезпечення працівників підприємствами України визначає
рівень розвитку сумлінної ділової практики. Побудова

своєї діяльності суб’єктами господарювання в Україні на
засадах впровадження соціальної відповідальності позитивно вплине на розвиток сумлінної ділової практики.
Адже прибутки соціально спрямованого підприємства
орієнтовані, головним чином, на розвиток бізнесу, громадські справи чи на вирішення гострих суспільних проблем. Сфери діяльності таких підприємств поширюються
на такі галузі, як освіта, охорона навколишнього середо
вища, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо.
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і має вирішальний вплив на рівень розвитку суспільства.
Це галузь матеріального виробництва, що є сукупністю
підприємств (фабрик, заводів, електростанцій, шахт, рудників тощо), на яких виробляють знаряддя праці та іншу
продукцію для самої промисловості та для інших галузей
господарства, а також видобувають сировину і паливо,
виробляють енергію, заготовляють ліс, обробляють і переробляють продукцію, одержану в промисловості або
в сільському господарстві. Саме тому формування сумлінної ділової практики в цих галузях визначатиме основні віхи цього процесу у всіх суб’єктів господарювання
в Україні. Проте структурна деформованість реального
сектора національної економіки негативно впливає на
соціальний розвиток країни та створює не зовсім позитивний імідж України в міжнародних відносинах. З огляду на це, структурна перебудова набуває вирішального
значення для формування соціально орієнтованої економіки України в системі світового господарства та повинна відбуватися в напрямі зростання питомої ваги наукомістких, високотехнологічних і конкурентоспроможних
виробництв, що забезпечують безпеку країни на засадах
впровадження міжнародних стандартів сумлінної ділової
практики бізнесу з метою забезпечення високої якості
життя громадян своєї країни [7].
На сучасному етапі розвитку в Україні спостерігається ґрунтовна економічна трансформація, що потребує залучення довгострокового вкладення коштів
іноземними інвесторами. В умовах сьогодення одним
із найголовніших факторів розвитку нашої країни є інвестиції. Саме розвиток сумлінної ділової практики підприємств впливатиме на інвестиційні процеси, їхню інтенсивність, результативність. Зрештою це визначатиме
і формуватиме інвестиційний клімат держави. Тому дослідження інвестиційного клімату з включенням показників оцінювання сумлінної ділової практики є досить
актуальним, адже саме на основі його стану визначається привабливість країни для здійснення іноземними інвесторами в ній інвестиційної діяльності.
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Зміна політики компанії, перехід на засади
сумлінної ділової практики шляхом впливу
на менеджмент компанії через обговорення
конкретних проблем і участь у зборах
акціонерів

Інвестування
державними
коштами тільки
ті корпорації, які
демонструють високі
показники рівня
сумлінної ділової
практики

Активні дії
акціонерів.
Купівля частини
акцій корпорацій
державою з метою
переходу на засади
сумлінної ділової
практики

Запровадження заходів щодо
громадського інвестування
(community investing) являє
собою важливу стратегію,
спрямовану на поліпшення
корпоративної практики.
Фінансові інститути
громадського інвестування
(банки, кредитні спілки, фонди
соціального розвитку) надають
кредити і позики підприємствам
малого бізнесу, венчурним
компаніям, фінансують
будівництво доступного житла,
освітніх, установ охорони програм
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Формування спеціальних вимог до банківського та пенсійного фонду з метою
активізації принципів сумлінної ділової практики

Формування спеціальних вимог щодо
створення єдиних стандартів розкриття
інформації про ступінь участі корпорації
у заходах сумлінної ділової практики

Імплементація зарубіжного досвіду до інституційного забезпечення виконання
принципів сумлінної ділової практики (США, Великобританія, Франція, Австралія та ін.),
де були введені вимоги по розкриттю пенсійними фондами та фінансовими
корпораціями інформації про ступінь їх участі в практиках сумлінної ділової практики
(беруть участь чи ні, в якому обсязі). У США деякі категорії корпорацій також зобов'язані
розкривати інформацію про прийняту політику голосування і про те, як фонд
голосував за запропонованими на зборах акціонерів питаннями

Рис. 2. Напрями вдосконалення інституційного механізму сумлінної ділової практики на основі ринкового підходу

ділової практики включає ділову практику щодо власного персоналу, тобто все те, що стосується підвищення
рівня якості трудового життя працівників підприємства
чи фірми. До цієї сфери прояву сумлінної ділової практики можна віднести діяльність бізнесу за такими напрямами:
 оплата праці: забезпечення гідної заробітної
плати, програми підвищення заробітної плати, відсутність затримки у виплатах заробітної
плати;
 допомога у критичних ситуаціях (у випадку
складного захворювання, звільнення, у результаті скорочення штатів і т. ін.);
 розвиток персоналу: навчальні програми і програми підготовки та підвищення кваліфікації
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персоналу; можливості перекваліфікації; сприяння в подальшому працевлаштуванні;
 мотивація персоналу: додаткове медичне страхування; соціальні пільги; нематеріальні програми винагород і т. ін.;
 належні умови праці (безпека та охорона праці,
інфраструктура місця праці і т. ін.);
 гідне ставлення до працівників (повага до особистості, відсутність расової, релігійної, політичної чи гендерної дискримінації при прийманні на роботу) [4].
По-друге, сумлінна ділова практика передбачає
впровадження та поширення ділових стосунків серед
бізнес-партнерів, що включає:
 відповідальність перед інвесторами;
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На нашу думку, за сучасних умов дуже важливим
є усвідомлення, що підприємство існує для того, щоб
задовольняти потреби всіх стейкхолдерів. Лише за
цих обставин можна розраховувати на довгостроковий прибуток для акціонерів та збалансований розвиток країни і суспільства в цілому. Серед стейкхолдерів
перш за все необхідно виділити державу – як інвестора
і акціонера та державу – як носія функцій управління
національною економікою. Специфічна роль стейкхолдерів – місцевих громад. На теперешній час ця особливість посилюється реформуванням місцевих громад і
процесами децентралізації.
Сумлінна ділова практика з науково-методичної
зору є частиною процесу корпоративної соціальної відповідальності, соціального процесу, а в більш широкому
сенсі – соціально-трудових відносин. Практична реалізація сумлінної ділової практики здійснюється шляхом
запровадження низки соціальних програм корпорацій,
що спрямовані як на вирішення питань у трудовому колективі, так і на нормалізацію відносин із зовнішніми
стейкхолдерами. 				
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ЕКОНОМіКА

 відповідальність перед конкурентами;
 відповідальність перед бізнес-партнерами.
По-третє, є й інший аспект корпоративної відповідальності, що полягає в розбудові позитивних відносин підприємства з громадою, яка включає:
 відповідальне ставлення бізнесу до стосунків із
регіональною та місцевою владою;
 підтримку незахищених верств населення: матерів, дітей-сиріт, безробітних, пенсіонерів, інвалідів і т. ін.;
 співпрацю з неурядовими організаціями та
участь у соціально важливих проектах, меценатство, спонсорство;
 збереження та розвиток житлово-комунального
господарства, об’єктів культурно-історичного
та релігійного призначення;
 відносини з населенням, дотримання місцевих
традицій та звичаїв [5].
Розвиток підприємств, які прагнуть розвивати
сумлінну ділову практику, базується на програмах таких
типів: 1) програми (стратегії) власного розвитку підприємства; 2) програми соціального партнерства з місцевими, регіональними та органами державного управління;
3) програми соціального розвитку у співпраці з громадськими та професійними об’єднаннями; 4) програми інформаційної співпраці із засобами масової інформації.
Розвиток сумлінної ділової практики повинен передбачати формування соціальних програм на підприємствах. Формування таких програм передбачає певні
етапи, зокрема, такі: визначення пріоритетів соціальної
політики компанії; створення спеціальної структури
управління соціальними програмами; реалізація програм
навчання у сфері корпоративної соціальної відповідальності; оцінка та інформування зацікавлених сторін про
результати реалізації соціальних програм компанії [6].
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У статті запропоновано модель взаємозв’язку між окремими показниками науково-технічної діяльності та між ними і рівнем ВВП на душу населення (або національного доходу) на основі концепції системної динаміки. Показано, що перевагою використання цього методу для дослідження
науково-технічного та інноваційного розвитку є можливість виявлення контурів зворотного зв’язку і відповідне здійснення імітаційних експериментів, які моделюють різні варіанти управління. Запропоновано імітаційну модель, що включає 65 контурів зворотного зв’язку, які містять від
3 до 10 змінних моделі і охоплюють весь процес від створення освітнього чи інституційного потенціалу до результатів науково-технічної та
інноваційної діяльності. У результаті побудована імітаційна модель дозволяє дослідити вплив окремих напрямків розвитку освітнього, наукового, інституційного потенціалів і окремих заходів щодо активізації науково-технічної та інноваційної діяльності на результати для економіки в
цілому та визначити найбільш доцільні та ефективні з цих заходів.
Ключові слова: імітаційна модель, показники науково-технічної діяльності, рівень ВВП на душу населення, освітній, науковий та інституційний
потенціали, контури зворотного зв’язку, імітаційні експерименти з управління.
Рис.: 2. Бібл.: 22.

ЕКОНОМІКА

інноваційні процеси

Матюшенко Ігор Юрійович – кандидат технічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
E-mail: igormatyushenko@mail.ru
УДК 338.45 + 330.34
Матюшенко И. Ю. Имитационная модель научно-инновационного
развития экономики Украины в условиях четвертой промышленной
революции и ассоциации с ЕС
В статье предложена модель взаимосвязи между отдельными показателями научно-технической деятельности, а также между ними и
уровнем ВВП на душу населения (или национального дохода) на основе
концепции системной динамики. Показано, что преимуществом использования этого метода для исследования научно-технического и
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моделирующих различные варианты управления. Предложена имитационная модель, включающая 65 контуров обратной связи, которые
содержат от 3 до 10 переменных модели и охватывают весь процесс
от создания образовательного или институционального потенциала
до результатов научно-технической и инновационной деятельности.
В результате построенная имитационная модель позволяет исследовать влияние отдельных направлений развития образовательного,
научного, институционального потенциалов и отдельных мероприятий по активизации научно-технической и инновационной деятельности на результаты для экономики в целом и определить наиболее
целесообразные и эффективные из этих мероприятий.
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The article proposes a model of relationship between the individual indicators of the scientific-technological activities, as well as between them and
the level of per capita GDP (or national income), based on the conception
of system dynamics. It has been displayed that the advantage of using this
method for studying the scientific, technological and innovation development is the ability to identify the feedback paths and exercise the simulation
experiments, modeling different management variants. A simulation model
has been proposed, which includes 65 feedback paths, which further contain
from 3 to 10 model variables and encompass the entire process, from the
creation of an educational or institutional potential to the results of scientifictechnological and innovation activity. As a result, the built simulation model
provides to explore the impact of individual directions of development of the
educational, scientific, institutional potentials and individual activities to enhance scientific-technological and innovation activity on the results for the
economy as a whole, and to determine the most appropriate and efficient of
these activities.
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ВВП. Але такі дослідження у рамках світових рейтингів
не здійснюються.
Також одним з корисних і часто застосовуваних
інструментів є кластерний аналіз, який використовується для визначення груп країн із подібними умовами та
результатами науково-технічної діяльності. Найчастіше
цей метод застосовується для виявлення подібних дохідних груп.
Застосування однофакторних економетричних моделей недостатнє для виявлення всієї сукупності складних взаємозв’язків у системі науково-технічного розвитку та не дозволяє досліджувати можливості управління цим розвитком. Для таких досліджень найбільш
придатним є метод імітаційного моделювання, зокрема,
на основі концепції системної динаміки. Для цілей дослідження науково-технічного та інноваційного розвитку цей метод використовується не дуже часто [18–22].
Проте перевагою цього методу є те, що він спрямований
на виявлення контурів зворотного зв’язку і забезпечує
можливість здійснення імітаційних експериментів, які
моделюють різні варіанти управління. Тому в статті
було обрано саме цей метод у поєднанні з економетричним моделюванням окремих взаємозв’язків.

інноваційні процеси

І

мітаційна модель побудована відповідно до структури виявлених зв’язків між складовими науковоосвітнього та інституційного потенціалів та результатів науково-технічної та інноваційної діяльності.
Імітаційна модель складається з блоків, які моделюють формування освітнього та інституційного потенціалів, їх активізацію, та результати використання.
Структура імітаційної моделі показана на рис. 1.
На рис. 2 показана діаграма причинно-наслідкових
зв’язків імітаційної моделі.
Динаміка основних складових оцінки інноваційного та науково-технічного розвитку України визначається декількома контурами зворотного зв’язку, які є
основою імітаційної моделі. Усього в імітаційній моделі
сформувалося 65 контурів зворотного зв’язку. Контури
містять від 3 до 10 змінних моделі та охоплюють весь
процес від створення освітнього чи інституційного потенціалу до результатів науково-технічної та інноваційної діяльності. Два найдовші контури зворотного
зв’язку мають таку структуру:
ВВП на душу населення → Доступ до ІКТ → Індекс
створення освітнього потенціалу → Кількість дослідників → Освітній потенціал → Якість науково-дослідних
установ → Інституційний потенціал → Заявки на патенти → Патенти жителів країни → Доходи від патентів і
ліцензій з-за кордону → Результати НДДКР → ВВП на
душу населення;
ВВП на душу населення → Доступ до ІКТ→ Індекс
створення освітнього потенціалу → Кількість дослідників → Освітній потенціал → Якість науково-дослідних
установ → Інституційний потенціал → Створення бізнес- та ІКТ-моделей → Високо- та середньовисокотехнологічні виробництва → Високотехнологічний експорт
→ Результати комерціалізації інновацій → ВВП на душу
населення.
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ьогодні в умовах розгортання нової промислової
революції науково-інноваційний розвиток будьякої країни визначає її конкурентоспроможність
у найближчі десятиліття. На думку засновників Все
світнього економічного форуму, четверта промислова
революція розповсюджується вибуховими темпами,
при цьому подібного масштабу і складності змін людству ще ніколи не доводилося відчувати, а самі зміни
торкнуться всіх груп, шарів і прошарків людства і всіх
професій [1]. Так, за оцінками низки міжнародних організацій, на глобальну економіку безпосередньо вплинуть: 1) поширення глобального Інтернету та Інтернету
речей; 2) хмарні технології та просторове моделювання;
3) 3D-друк; 4) альтернативна енергетика та рішення зі
зберігання енергії; 5) автоматизація рутинної інтелектуальної роботи та штучний інтелект; 6) управління геномами; 7) просунута робототехніка; 8) транспорт без
водіїв, тощо [1–9]. У результаті цих змін будуть знищені цілі галузі та відповідні їм професії, перш за все, ті,
що не потребують високої кваліфікації [10–14]. Як наслідок, для кожної країни постає проблема оцінки власного науково-інноваційного потенціалу, його здатності
реагувати на глобальні виклики, а також моделювання
розвитку цього потенціалу в нових умовах, що швидко
(вибухово) змінюються.
Указаною проблемою займається багато сучасних
іноземних учених, таких як В. Сміл, Дж. Хулл, Дж. Рифкін, С. Джобс, Т. Курфус, С. Глаз’єв, В. Іноземцев, А. Акаєв, Ю. Полтерович, В. Княгінін, І. Дежина, А. Пономарьов, а серед українських вчених слід виділити роботи
В. Гейця, В. Семіноженка, Б. Кваснюка, М. Кизима, В. Хаустової та багатьох інших. Водночас, імітаційне моделювання науково-інноваційного розвитку України і побудова можливих сценаріїв розвитку економіки з урахуванням
нової промислової революції і введення в дію з 2016 р.
угоди про асоціацію з ЄС є актуальним завданням.
Метою статті є оцінка і моделювання науково-ін
новаційного розвитку України з урахуванням угоди про
асоціацію з ЄС і розгортання нової промислової революції.
Дослідження взаємозв’язку між окремими показниками науково-технічної діяльності та між ними і рівнем ВВП на душу населення (або національного доходу)
постійно є предметом аналізу, який здійснюють світові
організації при визначенні рівнів розвитку країн [15–17].
Переважно використовуються однофакторні економетричні моделі, які показують наявність у глобальному
масштабі позитивного взаємозв’язку між рівнем ВВП
та рівнем розвитку науки і техніки. Наявність великої
кількості країн у вибірці та велика диференціація країн забезпечує високу якість отриманих моделей як у
глобальному масштабі, так і по окремих достатньо великих групах [16]. У більшості цих досліджень рівень
ВВП розглядається як факторна змінна, що виправдано
лише частково. Проте ВВП, як узагальнюючий показник
розвитку економіки, є результатом здійснення усіх видів діяльності у країні, у тому числі й науково-технічної.
Тому варто розглядати і зворотні зв’язки, тобто визначати вплив рівня розвитку освіти, науки і техніки на
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Рис. 1. Схема взаємозв’язку блоків імітаційної моделі науково-технічного та інноваційного розвитку України
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Усі цикли в імітаційній моделі є контурами додатного зворотного зв’язку, що має приводити до поширення позитивних (негативних) тенденцій у моделі за принципом «снігової кулі».

Д

инаміка складових імітаційної моделі визнача
ється побудованими економетричними моделями взаємозв’язків між показниками потенціалу
та результатів науково-техніко-інноваційної діяльності.
Вихідним положенням при побудові складових імітаційної моделі було припущення про необхідність орієнтації
науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні на
кращу практику країн Європейського Союзу, зважаючи
на підписання угоди про асоціацію. Тому для побудови
економетричних моделей використовувалися дані країн
ЄС та України за 2011–2013 рр. відповідно до Глобального інноваційного індексу 2012–2014 рр. та Євротабло за
2013–2015 рр. [15–17]. Через відставання статистичних даних, які використовуються для розрахунків міжнародних
індексів, у моделі не включалися дані за останні два роки.
Для оцінки параметрів та якості економетричних моделей взаємозв’язків використовувався ППП
Statistica 8.0. Оцінка якості моделей здійснювалася на
основі коефіцієнта детермінації R2 та середньоквадратичної похибки, а також критерію Стьюдента для оцінки
статистичної значущості параметрів моделі з рівнем довірчої імовірності не нижче 0,05. При побудові моделей
виключалися викиди (спостереження, які значно відхиляються від загальної тенденції), тобто окремі країни.
Відсоток видалених спостережень не перевищував 10 %.
Для побудови імітаційної моделі всі дані були приведені до відрізку від 0 до 1 діленням на максимальне
значення за кожним показником. Для порівняння зі
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статистичними даними до результатів імітаційних експериментів застосовувалося обернене перетворення.
Модель містить екзогенні змінні, які є керованими
параметрами і можуть змінюватися в різних імітаційних
експериментах. У основній структурі моделі вони виступають як константи. Константи в імітаційній моделі
відповідають показникам України станом на 2013 р.
Для організації зворотних зв’язків у моделі використовуються значення ВВП на одну особу в поперед
ньому році.
Запропонована імітаційна модель містить такі
основні блоки:
І. Система моделей блоку формування освітнього
потенціалу містить два параметри, які відповідають за
освітню політику країни, і одне рівняння:
Витрати на освіту, % ВВП = 0,707;
Очікувана тривалість навчання, роки = 0,81;
Доступ до ІКТ = 0,6864 + 0,3152 × ВВП на душу населення (–1), R2 = 0,73.
Індекс створення освітнього потенціалу = (Витрати на освіту, % ВВП + Доступ до ІКТ + Очікувана тривалість навчання, роки)/3;
Блок «Освітній потенціал» включає такі рівняння:
Кількість населення з повною середньою освітою,
% = 1;
Населення з повною вищою освітою, % = 0,7874 ×
× LN (Витрати на освіту, % ВВП) + 1,11886 , R2 = 0,7;
Випускники у галузі науки і техніки = 0,92;
Нові випускники докторантури = 0,79 × Випускники у галузі науки і техніки, R2 = 0,48;
Кількість дослідників = –1,133 + 0,35 × Випускники в галузі науки і техніки + 1,702 × Індекс створення
освітнього потенціалу, R2 = 0,44;
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Рис. 2. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків імітаційної моделі рівня науково-технічного розвитку України
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Рейтинг університетів = –2,144 + 1,301 × Доступ
до ІКТ + 0,37 × Нові випускники докторантури +1,414 ×
× Очікувана тривалість навчання, роки, R2 = 0,71;
Освітній потенціал = (Випускники у галузі науки
і техніки + Кількість дослідників + Кількість населення
з повною середньою освітою, % + Населення з повною
вищою освітою, % + Нові випускники докторантури +
Рейтинг університетів)/6.
ІІ. До блоку створення інституційного потенціалу входять два параметри і такі співвідношення:
Легкість одержання кредиту = 0,875;
Легкість захисту інвесторів = 0,520168;
Розвиток кластерів = 0,54 + 0,423 × ВВП на душу
населення (–1), R2 = 0,71;
Індекс створення інституційного потенціалу =
= (Легкість одержання кредиту + Легкість захисту інве
сторів + Розвиток кластерів)/3.
Блок оцінки інституційного потенціалу включає
такі рівняння:
Спроможність до інновацій = 0,241 × Рейтинг університетів + 0,405 × Розвиток кластерів, R2 = 0,76;
Якість науково-дослідних установ = 0,097 + 0,404 ×
× Освітній потенціал + 0,561 × Розвиток кластерів, R2 = 0,74.
Інституційний потенціал = (Спроможність до інновацій + Якість науково-дослідних установ)/2.
ІІІ. Управління активізацією освітнього та інституційного потенціалів здійснюється в моделі через
такі змінні:
Загальні витрати на НДДКР, % ВВП = 0,2 × EXP
(1,541 × ВВП на душу населення (–1) ), R2 = 0,71;
Використання ІКТ = 0,4025 + 0,5343 × ВВП на душу
населення (–1), R2 = 0,68;
Зайнятість у наукоємних галузях, % = 0,71.
ІV. Блок моделювання результатів науково-тех
нічної діяльності включає такі рівняння:
Заявки на патенти = 0,001731 × EXP (3,164 × Інституційний потенціал + 0,72 × Освітній потенціал + 1,93 ×
× Загальні витрати на НДДКР, % ВВП), R2 = 0,94;
Патенти жителів країни = –0,0137 + 1,96 × Заявки
на патенти, R2 = 0,93;
Наукові та технічні вироби = 0,2319 × LN (23,18 ×
× Загальні витрати на НДДКР, % ВВП + 16,174 × Патенти
жителів країни), R2 = 0,57;
Доходи від патентів і ліцензій з-за кордону = 0,01+
+ 0,3724 × Патенти жителів країни, R2 = 0,91;
Внутрішні заявки на дозвіл торгового знаку =
0,628014;
Результати НДДКР = 0,123 + 0,2487 × Патенти жителів країни + 0,1678 × Заявки на патенти + 0,165 × Доходи від патентів і ліцензій з-за кордону + 0,1345 × Наукові
і технічні вироби, R2 = 0,91.
V. Блок «Результати комерціалізації інновацій»
включає такі співвідношення:
Високо- та середньовисокотехнологічні виробництва = 0,28 + 0,5076 × Загальні витрати на НДДКР, %
ВВП + 0,24 × Розвиток кластерів – 0,668 × Створення бізнес- та ІКТ-моделей + 0,468 × Якість науково-дослідних
установ, R2 = 0,72;
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Високотехнологічний експорт = –0,03 + 0,721 × Зайнятість у наукоємних галузях, % + 0,252 × Високо- та
середньовисокотехнологічні виробництва, R2 = 0,62;
Експорт наукоємних послуг = –0,688 + 1,65597 ×
Індекс створення інституційного потенціалу, R2 = 0,66;
Малий і середній бізнес з інноваційними товарами
= 1,4538 × LN (0,8467 × Доступ до ІКТ + 0,96 × Розвиток
кластерів + 0,303 × Загальні витрати на НДДКР, % ВВП),
R2 = 0,81;
Створення бізнес- та ІКТ-моделей = 0,3129 + 0,461 ×
× Інституційний потенціал + 0,23 × Використання ІКТ,
R2 = 0,73;
Результати комерціалізації інновацій = (Високота середньовисокотехнологічні виробництва + Високотехнологічний експорт + Експорт наукоємних послуг +
+ Експорт творчої продукції + Малий і середній бізнес
з інноваційними товарами + Створення бізнес- та ІКТмоделей)/6.
Останній узагальнюючий блок оцінки результатів науково-технічної та інноваційної діяльності для
економіки у цілому включає два рівняння:
А) економічний результат:
ВВП на душу населення = 1,333131 + 0,532326 × ln
(Результати НДДКР) + 0,354293 × ln (Результати комерціалізації інновацій), R2 = 0,83;
ВВП на душу населення (–1) = ВВП на душу населення t–1;
Б) глобальний інноваційний індекс:
GII = 0,244843 + 0,393806 × Інституційний потенціал + 0,341109 × Використання ІКТ + 0,036958 × ВВП на
душу населення.

Т

аким чином, можна зробити висновок, що побудована імітаційна модель дозволяє дослідити
вплив окремих напрямків розвитку освітнього,
наукового, інституційного потенціалів і окремих заходів щодо активізації науково-технічної та інноваційної
діяльності на результати для економіки в цілому та визначити найбільш доцільні та ефективні з них.
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У наш час інновації стали незаперечним фактором розвитку економіки як для країни в цілому, так і
для окремих підприємств. За допомогою новітніх рішень уряди країн здатні «ефективно виконувати свої
функції, пов‘язані із захистом національної безпеки та
навколишнього середовища, охороною здоров‘я та підвищенням продуктивності праці» [2]. Підприємствам
інновації створюють стратегічні переваги в найбільш
конкурентних областях, пересічним громадянам – підвищують рівень та якість життя. Нині більшість українських підприємств усвідомила, що «необхідні інноваційні, принципово нові методи управління персоналом
та організацією в цілому, впровадження інноваційних
проектів у виробництво; інновації необхідні в організаційній, виробничій, фінансовій, науковій сферах, оскільки саме в комплексі вони приносять найефективніший
результат» [2, c. 83].

інноваційні процеси

П

оняття «інноваційна стратегія» складається не
тільки з різних за змістом тлумачень, але й із
розуміння сутності категорії «інноваційна стратегія», яке ми знаходимо в різних інтерпретаціях: «стратегія інновацій», «інвестиційно-інноваційна стратегія», «інвестиційна стратегія інноваційного розвитку»,
«стратегія науково-технічного розвитку», «стратегічне
інноваційне управління», «стратегія розвитку підприємства» [4].
Так, провідні науковці О. Волков і М. Денисенко
відносять поняття «інноваційна стратегія» до «суто
теоретичних, віртуальних, яке у практичній діяльно
сті підприємства потрібно співвідносити зі стратегією
науково-дослідних та дослідницько-конструкторських
робіт (НДДКР), відповідні заходи стратегічних планів виробництва, маркетингу, фінансів, з управління
персоналом, матеріально-технічного забезпечення»
[2]. Однак, на нашу думку, ототожнення таких понять,
як інноваційна стратегія, зі стратегією НДДКР, як і зі
стратегією науково-технічного розвитку, призводить
до звуження розуміння її функцій, скорочуючи їх тільки
до пошуку напрямів науково-дослідницьких і дослідноконструкторських робіт з реалізації нововведень. Позиція авторів полягає в тому, що інноваційна стратегія,
безперечно, містить у собі процеси прийняття рішень
відносно спрямованості наукових досліджень та конструкторських розробок, проте це лише одиничний її
прояв із загальної суми різних взаємозалежностей, які
пов’язують стратегічні цілі підприємства, НДДКР, нововведення та потенціал підприємства.
Стратегію нововведень відомі вчені І. Павленко,
Н. Гончарова ототожнюють з поняттям «інноваційна політика», що свідчить про об’єднання цілей політики капіталовкладень і технічної політики та підкреслює спрямованість на впровадження новітніх технологій і видів
продукції. Таким чином, інноваційна політика фірми
орієнтується на досягнення майбутніх результатів через
інноваційний процес (стадія досліджень, запровадження нововведень у виробниче використання та нового
продукту в ринкове середовище). Але в даному випадку, поняття «політика організації» по відношенню до
поняття «стратегія» використовується лише у значенні
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В

умовах стратегічної спрямованості України на інноваційний шлях розвитку вітчизняне виробництво потребує інноваційного втручання як однієї з
рушійних сил стабільного економічного зростання. Досягнення конкурентних переваг на ринку можливе при
реалізації правильно обраної стратегії, яка втілює цілі
підприємства та дозволяє максимально використовувати його потенціал. Найбільш перспективним з позицій
інтенсивного розвитку підприємства є інноваційний
розвиток. Домогтися значної переваги на ринку та посилити і надовго закріпити свої конкурентні позиції дозволяє саме реалізація стратегії інноваційного розвитку.
З огляду на наукові дослідження можна зробити
висновок, що як будь-яка наукова категорія «інноваційна стратегія» базується на основних положеннях
теорії, на наукових підходах. Аналіз теорій інноваційного розвитку виявив об’єктивну основу глобальних
радикальних змін, що відбулися на рубежі ХХ–ХХІ ст.
у всіх сферах суспільного життя, а саме, пришвидшення
науково-технологічного прогресу (НТП) та активізація
інноваційної діяльності. НТП як чинник економічного
розвитку розглядався практично всіма економічними
школами, що наприкінці 80-х років ХХ століття дозволило сформувати сучасний науковий напрямок – інноватика. Цей науковий напрямок розглядає в сукупності
всі поєднані між собою поняття, що стосуються інновації з позиції теоретико-методологічного та прикладного
підходів [7; 8].
Питанням теоретичних і практичних аспектів стратегічного управління інноваційним розвитком присвячені дослідження відомих українських і зарубіжних учених, таких як: Л. Водачек, О. Волков, А. Гриньов, М. Денисенко, И. Мухарь, Г. П’ятницька, І. Павленко, Л. Піддубна, Б. Санто, В. Ткаченко, Р. Фатхтудинов, В. Чубай,
А. Юданов, К. Янковський, Т. Шталь.
В умовах постійного ризику стратегічний погляд
на інноваційну діяльність дозволяє «вчасно зреагувати на зміни, запустити саме ту технологію, яка надасть
серйозну перевагу та принесе першість на ринку. Саме
стратегічний підхід до підприємництва перетворює сьогодні інновацію в діяльність і суспільний фактор особ
ливої важливості» [1].
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в
Україні все більшого значення набуває впровадження інновацій підприємствами, що вимагає від них активного
застосовування різноманітних інструментів управління
інноваційною діяльністю. Серед усіх функцій менеджменту інноваційної діяльності центральне місце посідає
її планування, оскільки воно є відправним пунктом розвитку інновацій підприємства. До найважливіших інструментів планування відносять інноваційні стратегії,
які націлені на отримання економічних результатів від
цієї діяльності найоптимальнішим шляхом.
Правильно обрана й ретельно продумана інноваційна стратегія – «запорука успішного розвитку підприємства. Вона забезпечує розширення збуту продукції на
внутрішньому й зовнішньому ринках, посилює конкурентні позиції підприємства, його здатність протистояти фінансовим та економічним викликам сьогодення»
[2, c. 83; 3].
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місії, тобто головної загальної мети, яка деталізує статус
фірми, забезпечує її напрямок і орієнтири у визначенні
цілей, стратегії, тактики. Тому інноваційна політика є
тільки формою стратегічного управління, яка спрямована на забезпечення її конкурентоспроможності та оптимального використання наявного виробничого та інтелектуального потенціалу, а також визначає цілі та умови
здійснення інноваційної діяльності організації [4; 5].
Цікавою є позиція Л. Фаєй та Р. Ренделл, які ототожнюють поняття «інноваційна стратегія» та «експлерентна стратегія», яка визначається як конкурентна, орієнтована на радикальні нововведення. Але таке порівняння значно звужує розуміння інноваційної стратегії,
обмежуючись лише розробкою абсолютного нового для
підприємства продукту, не враховуючи доопрацювання,
незначні модифікації, удосконалення, які впливають на
підприємства у глобальному економічному просторі.

ЕКОНОМІКА

інноваційні процеси

І

нноваційний тип обраної стратегії за своєю спрямованістю належить до таких стратегічних типів альтернатив, як: обмеження зростання фірми, а тому
найчастіше науковці, досліджуючи альтернативні шляхи
інноваційної стратегії на підприємстві, розподіляють її
різновиди, створюючи при цьому нові класифікації типів інноваційних стратегії.
О. В. Василенко інноваційну стратегію поділяє
на види «в залежності від умов зовнішнього середовища і внутрішнього стану підприємства на наступальну,
оборону, авангардну, імітаційну» [6]. У Р. А. Фатхутдинова своя класифікація, де він поділяє «інноваційну
стратегію на віолентну (силову), патієнтну (нішову),
комутантну (стратегію пристосування) та експлерентну
(піонерську), пропонуючи для кожної з них ті види інновацій, які за спрямуванням і кардинальністю найкраще
впроваджувати підприємствам, що обрали вищепереліченні стратегії» [6]. П’ятницька Г. Т. у сучасних умовах
господарювання виділяє такі основні групи стратегій:
традиційна, опортуністична, імітаційна, оборонна або
захисна, поглинальна, наступальна, авангардна, упереджуючого маневру [6].
Продовжуючи даний напрям досліджень, К. П. Янковський та І. Ф. Мухарь наступальні стратегії, своєю
чергою, поділяють на відносять агресивні та поміркова-
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ні інноваційні стратегії, а залишкову та адаптивну відносять до стратегій оборонного типу.
Л. Водачек і О. Водачкова виділяють чотири основ
них типи інноваційної стратегії: активно наступальну,
помірно наступальну, захисну і залишкову [4].
Значно більше деталізує досліджувану наукову
категорію провідний вчений Б. Твіст, який інноваційну
стратегію поділяє на наступальну, захисну, ліцензійну,
проміжну, створення нового ринку, розбійничу. За класифікацією Х. Фрімана існує шість типів інноваційної
стратегії підприємства: наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна та за нагодою.
А Б. Санто пропонує інноваційну стратегію поділяти за рівнями управління в межах інституціональних
інноваційних стратегій, виокремлює пасивну, наступальну та стагнаційну [4].

П

роведений теоретичний огляд дозволив нам
узагальнити погляди та дійти висновку, що поперше, найчастіше виокремленим авторами
типам інноваційних стратегій притаманні однакові характеристики, умови вибору, вони мають схожі назви.
По-друге, наукові погляди щодо формування інноваційної стратегії підприємства пройшли кілька етапів змін:
від обліку матеріальних ресурсів підприємства до виявлення потенціалу стратегії. Таким чином, враховуючи
сучасну складову розуміння стратегії, в цілому, її можна
розглядати як перспективу в процесі визначення ключових стратегічних питань і чинників успіху, які сприяють
досягненню мети підприємства.
У зв’язку з цим цікавою є точка зору В. Герасимчука,
який виокремлює такі характерні риси стратегії (рис. 1)
і дає загальну класифікацію стратегічних альтернатив
розвитку підприємства на основі найбільш характерних рис [6].
Оскільки до трактування поняття «інноваційна
стратегія» існує значна кількість підходів та, відповідно, протиріч між ними, на основі узагальнення підходів
провідних учених щодо змісту досліджуваної категорії,
запропоновано авторське бачення щодо розуміння її
сутності. Зокрема, можна стверджувати про доцільність
виділення декількох різноспрямованих за ключовими
рисами підходів до трактування вченими поняття «інноваційна стратегія підприємства» (табл. 1).
Таблиця 1

Піходи до визначення поняття «інноваційна стратегія» за основними характеристиками [7; 8]
Основні характеристики

Автори

1

2

Інноваційна стратегія як механізм розподілу ресурсів для
досягнення цілей інноваційного розвитку

Єгоркін С. С., Коваль А. А., Подрєза С. М., Кам’янецька О. В.

Інноваційна стратегія як комплексний план дій у сфері
інноваційної діяльності

Матвєєва Т. В., Машкова Н. В., Байраншін А. Ю., Новицький В. І.,
Скібіцький О. М., Гриньов А. В., Дорофєєв В. Д.

Інноваційна стратегія як засіб досягнення цілей, що відріз
няється своєю новизною

Фатхутдинов Р. А., Кравець І. В., Янковець Т. М.

Інноваційна стратегія як комплекс заходів для підвищення
конкурентоспроможності підприємства

Кулаєць М. М., Куцеконь Л. О., Антонюк Л. Л., Поручник А. М.,
Савчук В. С., Щепкіна Н. М.

Інноваційна стратегія як цілеспрямована діяльність
з визначення перспективних напрямів розвитку

Янковський К. П., Мухарь І. Ф., Ковтун О. І., Павленко І. А.
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Закінчення табл. 1
1

2

Інноваційна стратегія як система дій, спрямована на досягнення довгострокових цілей інноваційним шляхом з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

Федулова І. В., Вергал К. Ю., Чубай В. М., Кравченко О. О.,
Князєва О. А.

Інноваційна стратегія як стратегія, спрямована на пошук
істотних змін підприємства та управління ними

Стадник В. В., Йохна М. А., Очередько О. О., Шегда А. В.

Джерело: узагальнено авторами.

Характерні риси стратегії
Стратегія як спосіб досягнення мети та орієнтири, які організація
бажає досягти, можуть змінюватися в окремі моменти і на різних
рівнях ієрархії
Стратегія повинна узгоджуватися з місією та орієнтирами, які визначила
для себе організація
У процесі формулювання стратегії доводиться користуватися
узагальненою, неповною і неточною інформацією щодо
альтернатив розвитку
Успішне використання стратегії неможливе без використання
зворотного зв’язку
Необхідність в даній стратегії зникає, як тільки реальний процес
розвитку починає виводити організацію на рівень очікування
Сформульована стратегія використовується для розробки подальших
стратегічних проектів з використанням пошукових методів

інноваційні процеси

Процес розробки стратегії не завершується впровадженням негайних
заходів, здійснюється з орієнтацією на певний напрям розвитку

Важливо відмітити, що на практиці підприємство
рідко дотримується незмінно однієї, найчастіше використаної та спробуваної стратегії, як і стратегії в «чистому вигляді», використовуючи велику кількість модифікацій інноваційних стратегій, комбіновані інноваційні
стратегії як найбільш ефективні у випадках закріплення
позицій та переходу із захисної до інноваційної стратегії
наступального типу.
Висновки
Аналіз сучасного стану розвитку підприємств підтвердив гіпотезу прямої залежності ефективності стратегії інноваційного розвитку від результатів інноваційної діяльності підприємства як такої. Тільки стратегія
безупинного інноваційного просування вперед забезпечує перспективи не тільки утримання підприємства «на
плаву», але і створює фундаментальну основу стратегічного розвитку підприємства.
Оскільки інноваційна стратегія – це бачення майбутнього організації, яке базується, в першу чергу, на

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

стратегічному підході, потрібно враховувати особ
ливості інноваційних процесів на підприємстві, які і
формують досягнення цілей організації. Стратегічне
управління інноваційним розвитком за своїм змістом є
певною мірою унікальним для кожного підприємства та
характеризується своєю особливою формою.
Отже, з проведеного аналізу робіт науковців можна
визначити, що існує багато підходів до розуміння поняття «стратегія» але в частина з них не враховує інноваційну складову. Водночас, сутність стратегії інноваційного
розвитку підприємства найчастіше визначають як: комплексний план дій, цілеспрямована діяльність з визначення перспективних напрямів розвитку, засіб досягнення
цілей і т. ін. Однак, незважаючи на значну розбіжність
поглядів науковців з дослідженого питання, більшість
учених визначає її через систему планових дій.
Оскільки зміст стратегічного управління інноваційним розвитком є певною мірою унікальним для кожного
підприємства процесом, то можна стверджувати про те,
що на сьогоднішній день в науковому полі ще не сфор-
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Рис. 1. Характерні риси стратегії [6]
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моване чітке розуміння поняття «інноваційна стратегія»,
яка до того ж могла б бути використана будь-яким підприємством, через специфіку його функціонування. 
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УДК 330.322
Копилюк О. І., Музичка О. М., Холод З. М. Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України
Мета статті полягає в поглибленні теоретичних основ формування інвестиційно-інноваційної безпеки та оцінюванні її рівня на основі систематизації факторів впливу та загроз. На основі теоретичного узагальнення представлено підхід авторів до визначення економічного змісту
поняття «інвестиційно-інноваційна безпека». Визначено рівень інвестиційно-інноваційної безпеки України на основі низки показників та індикаторів, передбачено їх градацію залежно від ступеня наближення до оптимального чи критичного значень. Такий підхід дозволяє виокремити існуючі та потенційні загрози й небезпеки і розробляти попереджувальні та реактивні заходи щодо забезпечення відповідного рівня інвестиційноінноваційної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка стратегічної інноваційноінвестиційної політики та аналіз її фундаментального впливу на виробничу й інші складові економічної безпеки країни.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційна безпека, індикатор, ризики, загрози, рівень безпеки
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Kopylyuk O. I., Muzychka O. M., Kholod Z. M. The Investment
and Innovation Component in the System of Economic Security of Ukraine
The article is aimed at deepening the theoretical bases of formation of the
investment and innovation security and evaluating the level based on systematization of the factors of influence and threats. On the basis of a theoretical
generalization, an authors’ own approach to definition of the economic essence of concept of «investment and innovation security» has been presented.
The level of the investment and innovation security of Ukraine has been determined on the basis of a set of indicators and indicators, their ranking depending on the degree of approximation to the optimal or critical value has been
suggested. This approach provides to allocate both the existing and the potential threats, and to develop preventive and reactive activities to ensure the
necessary level of the investment and innovation security at the macro, meso
and micro levels. Prospect for further research in this area will be developing
provisions of the innovative and investment policy and analyzing its impact on
the productive and other components of the economic security of country.
Keywords: investment and innovation security, indicator, risks, threats, security level.
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Копылюк О. И., Музычка А. М., Холод З. М. Инвестиционноинновационная составляющая в системе экономической
безопасности Украины
Цель статьи заключается в углублении теоретических основ формирования инвестиционно-инновационной безопасности и оценивание уровня
на основании систематизации факторов влияния и угроз. На основании
теоретического обобщения представлен подход авторов к определению экономической сущности понятия «инвестиционно-инновационная
безопасность». Определен уровень инвестиционно-инновационной безопасности Украины на основе ряда показателей и индикаторов, предложено их ранжирование в зависимости от степени приближения к
оптимальному или критическому значению. Такой подход позволяет
выделять существующие и потенциальные угрозы и разрабатывать
предупредительные и реактивные мероприятия по обеспечению необходимого уровня инвестиционно-инновационной безопасности на
макро-, мезо- и микроуровнях. Перспективой дальнейших исследований
в данном направлении является разработка положений инновационноинвестиционной политики и анализ её влияния на производственную и
иные составляющие экономической безопасности страны.
Ключевые слова: инвестиционно-инновационная безопасность, индикатор, риски, угрозы, уровень безопасности.
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В

умовах глобальних викликів та загроз реалізації
національних інтересів держави перед економікою України постають важливі завдання – в умовах зовнішньої агресії країна повинна проводити економічні реформи, спрямовані на стабілізацію сталого
довгострокового соціально-економічного розвитку, та
реалізовувати політику, націлену на формування конкурентоспроможної та високомодернізованої економіки.
Головними дестабілізуючими чинниками формування
інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвит
ку залишаються значний рівень зносу та моральна застарілість об’єктів інфраструктурного забезпечення, їх руйнація внаслідок військових дій на сході України, обмежу
вальний характер монетарної, фіскальноїй соціальної
політики, збереження песимістичних сценаріїв щодо інфляційного таргетування на рівні визначеного значення –
12% на кінець 2016 р. і валютної та цінової стабільності
тощо. Несприятливе внутрішнє й зовнішнє середовище
посилює ризики й загрози вкладення фінансових ресурсів у реальні та фінансові інвестиції й обумовлює потребу у формуванні дієвої інвестиційно-інноваційної безпеки як одного з ключових елементів економічної безпеки
на макро-, мезо- та мірокрівнях. За таких умов реалізація
інвестиційних можливостей, нарощення обсягів інвестування та раціональне використання фінансових ресурсів
повинні входити до стратегічних завдань забезпечення
інвестиційної безпеки України, спрямованих на пошукбезпекоорієнтованих управлінських інструментів і альтернативних джерел фінансування.
Проблематика управління економічною безпекою
підприємництва, інноваційно-інвестиційною діяльні
стю та інвестиційним розвитком є предметом багатьох
наукових досліджень і дискусій у розробках таких віт
чизняних і зарубіжних учених, як: О. Волос [1], В. Кириленко [5], Л. Ліпич, О. Івашко [6], М. Недашківський,
К. Подгорна [6], Л. Тернова [11], А. Федоренко [12],
Ю. Харазішвілі, Є. Дронь [13], О. Яковлєва [14] та ін.
Поряд з цим, незважаючи на постійний дослідницький
інтерес до проблем безпекознавства та вагому кількість
напрацювань у даній сфері, існує необхідність поглиб
лення теоретичного та прикладного аспектів оцінювання рівня інноваційно-інвестиційної складової економічної безпеки з урахуванням реалій сьогодення та обґрунтування новітніх підходів до її ідентифікації з позицій
ризиків, загроз і небезпек.
Метою статті є поглиблення теоретичних основ
формування інвестиційно-інноваційної безпеки та
оцінювання її рівня на основі систематизації факторів
впливу та загроз.
Аналіз показників інвестиційної діяльності за період 2011–2016 рр. дозволяє констатувати, що в Україні
спостерігається скорочення темпів зростання прямих
іноземних інвестицій та їх обсягу. Якщо у 2011 р. обсяг
прямих іноземних інвестицій складав 50,3 млрд дол.
США, то у 2015 р. – 42,5, тобто за п’ять останніх років
відбулося скорочення їх обсягу на 7,8 млрд дол. США.
Прямі іноземні інвестиції спрямовані на підсилення
міжнародної інвестиційної позиції України та запобігання зростання зовнішнього боргу. На сьогодні ситуація в
економіці країни протилежна – інвестиції скорочують-
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ся, а борги зростають. Практично усі залучені інвестиції
спрямовуються в уже розвинені сфери економічної діяльності. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств
та організацій, які мають тенденцію до зростання. Так,
фінансування капітальних інвестицій у 2015 р. відбувалося за рахунок власних коштів підприємств (69% від
загального обсягу), банківське фінансування склало
9%, а кошти інвесторів – лише 4%, що унеможливлює
структурні перетворення та інновації в перспективних
сферах економіки. Позитивним моментом у 2015 р. було
зростання інвестицій в аграрний сектор – на 18% у порівнянні з 2014 р., тоді як у промисловості вони скоротилися на 22%, що загалом зменшило загальний спад
інвестування в економіці, хоча й за рахунок посилення
деіндустріалізації. За останній рік збиток підприємств
складав 184 млрд грн, а частка збиткових підприємств –
40% і зменшилася на 4% у порівнянні з 2014 р. [4].

І

нвестиції є основою матеріалізації економічної безпеки, тому системність завдань останньої об’єк
тивно вимагає активізації інвестиційних процесів
для забезпечення розширеного відтворення, створення потенціалу позитивних змін в умовах загострення
соціально-економічних суперечностей, загроз саморозвитку і незалежності держави.
В умовах сьогодення інвестиційно-інноваційна
складова економічної безпеки є пріоритетною складовою технічного оновлення, переоснащення та розвитку
галузей економіки на інноваційних засадах. В економічній літературі відсутні усталені підходи до розкриття
суті, значення і ключових напрямів інвестиційної та інноваційної складових економічної безпеки на загальнодержавному, галузевому, секторальному рівнях й окремих підприємницьких структур.
Зокрема, В. Кириленко в монографії «Інвестиційна складова економічної безпеки» визначає інвестиційну безпеку як здатність підтримувати виробничі нагромадження та вкладення капіталу на рівні, що забезпечує
необхідні темпи розширеного відтворення, реконструкцію та технологічне переозброєння економіки [5, с. 56].
М. М. Недашківський та К. Ю. Подгорна розглядають інвестиційну безпеку з позицій здатності економіки залучати та найбільш ефективно розподіляти й
використовувати фінансові ресурси, що формуються в
процесі інвестування з метою забезпечення стабільного розвитку та за необхідності структурної перебудови
економічної системи залежно від умов сучасності [7].
А. Є. Федоренко представляє авторський підхід,
де розмежовує категорії «інвестиційна безпека» та «інноваційна безпека». На думку науковця, «інвестиційна
безпека» – це здатність економіки залучати та найбільш
ефективно розподіляти й використовувати фінансові ресурси, які формуються в процесі інвестування, з метою
забезпечення стабільного розвитку та структурної перебудови економіки, що дозволяє поглибити знання про
сутнісні характеристики інвестиційної складової економічної безпеки, підкреслити її багатовимірність та просторовість. Інноваційна безпека трактується автором з
позиції системного підходу як динамічний стан держав-
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редставлені теоретичні підходи до трактування
дефініції «інвестиційно-інноваційна безпека»
дозволяють виокремити такі основоположні
підходи до розкриття її змісту: 1) ресурсоорієнтований,
який акцентує увагу на формуванні й розміщенні інвестиційних фінансових ресурсів; 2) процесний, який базується на забезпеченні адекватного рівня інвестиційного
процесу; 3) становий, який відображає кількісні параметри й достатність інвестиційного потенціалу; 4) індикативний, який визначає рівень інвестиційно-інноваційної
безпеки на основі системи індикаторів та показників.
На нашу думку, інвестиційно-інноваційна безпека –
це інтегральна характеристика, яка відображає стан ін
вестиційно-інноваційної сфери та процес залучення й
розміщення інвестиційного потенціалу на засадах інноваційності, ефективності, безпекоорієнтованості з урахуванням реальних і потенційних загроз і небезпек.
О. Р. Волос виокремлює низку ключових загроз
інвестиційній безпеці підприємництва та зазначає таке:
погіршення рівня інвестиційної безпеки відбувається внаслідок невідповідності критеріям безпеки таких
показників, як ступінь зносу основних засобів і відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій
до ВВП; негативна динаміка відношення обсягу інве
стицій до вартості основних фондів; невисокий рівень
інвестиційної безпеки, який пояснюється відсутністю
широкого кола об’єктів, недосконалістю механізмів інвестування, а також відсутністю розвиненого інвестиційного ринку й недосконалістю ринку цінних паперів,
який характеризується низьким рівнем капіталізації,
ліквідності та прозорості; відсутністю достатньої кількості фінансових інструментів у вільному обігу, які є
основним об’єктом інвестицій індивідуальних інвесторів; наявністю невирішених питань щодо захисту прав
інвесторів; недовірою населення до фінансових інститутів та органів державної влади; відсутністю стратегії
залучення прямих іноземних інвестицій [1].
На сьогодні існує два основні підходи до оцінки
рівня інвестиційно-інноваційної безпеки: 1) індикативний, який базується на визначенні порогових значень
інвестиційних індикаторів; 2) вимірювання ступеня небезпек і загроз.
На нашу думку, ефективною методикою оцінки ін
вестиційно-інноваційної безпеки держави доцільно вважати таку характеристику стану економіки, яка:
 розкриває причинно-наслідковий зв'язок між
обсягом інвестицій та економічною безпекою
країни;
 відображає тактичні й стратегічні тенденції в
економічному розвитку країни;
 є комплексною, динамічною, репрезентативною і надійною.
Ступінь розробки аналітичного інструментарію
оцінки інвестиційно-інноваційної безпеки дозволяє
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яд вітчизняних науковців трактує інвестиційну
безпеку країни в контексті визначення низки показників або індикаторів. Зокрема, О. В. Яковлєва
вважає, що інвестиційна безпека держави – це рівень
співвідношення між величиною інвестицій країни за
кордон і отриманими інвестиціями, що задовольняє потреби внутрішньої економіки і підтримує позитивний
платіжний баланс держави. Тобто мета інвестиційної
безпеки, на думку вченої, в тому, щоб створювати і підтримувати такі умови, які б не дозволяли інвестиційному комплексу держави виходити зі стану, що гарантує
його нормальне функціонування і розвиток [14].
Л. Ю. Тернова обґрунтовує вагомість інвестиційноінноваційної політики підтримки економічної безпеки і
вважає, що це діяльність держави, направлена на вдосконалення регулювання, розвитку та стимулювання
інвестиційно-інноваційної діяльності задля забезпечення сталого розвитку економіки, захисту від ендогенних
та екзогенних загроз на основі ефективної реалізації інноваційного потенціалу країни [11].
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо
розрахунку рівня економічної безпеки України, виданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України, складовими економічної безпеки є: виробнича,
демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інве
стиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча,
соціальна, фінансова безпеки. Інвестиційно-інноваційна
безпека – це стан економічного середовища в державі, що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів
вкладати кошти в розширення виробництва в країні, що
сприяє розвитку високотехнологічного виробництва,
інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою зростання ефективності, поглиблення спеціалізації
національної економіки на створенні продукції з високою часткою доданої вартості [10].
В аналітичній доповіді учених Національного інституту стратегічних досліджень інвестиційна безпека
розглядається як стан інвестування економіки (рівень
національних та іноземних інвестицій, який забезпечує
довгострокову економічну динаміку та її розширене відтворення, раціональну реструктуризацію і технологічне переозброєння). Цей складник економічної безпеки

характеризується, на думку авторського колективу під
керівництвом Ю. М. Харазішвілі, такими показниками:
рівень інвестування економіки, питома вага приросту
прямих іноземних інвестицій щодо ВВП, рівень оновлення основних фондів [13].

ЕКОНОМІКА

ного науково-технічного комплексу, який забезпечує стале відтворення державної інноваційної системи, гарантує
мінімально необхідний для своєчасного переходу до нових технологічних укладів рівень науково-технічного потенціалу, підтримку економічної, регіональної та національної безпеки в цілому і водночас максимально обмежує негативний вплив науково-технічного розвитку
на економічну безпеку держави [12].
На думку науковців Л. Г. Ліпич та О. А. Івашко, інвестиційна безпека означає процес забезпечення такого
стану інвестиційної сфери, за якого економіка здатна
зберігати і підтримувати такий рівень інвестиційних
ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що
є необхідним для забезпечення стійкого розвитку й
соціально-економічної стабільності країни, зростання
конкурентоспроможності національної економіки та
добробуту населення [6, c. 169].
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зробити висновок про відсутність єдиного розуміння її
критеріїв та порогових значень. На нашу думку, критерії
та показники інвестиційно-інноваційної безпеки повин
ні диференціюватися. Так, під критерієм слід розуміти
оцінку інвестування економіки, що відображає її стан з
точки зору безпеки та інноваційної спрямованості. Дана
критеріальна ознака повинна базуватися на системі показників, таких як: співвідношення національних та іноземних інвестицій; забезпечення розширеного відтворення; рівень реструктуризації та переозброєння економіки; рівень накопичення ресурсів; рівень фінансування
науково-технічної сфери тощо.

Система показників-індикаторів інвестиційної
безпеки, що складає критеріальну базу, має враховувати
такі моменти: по-перше, можливість використання параметрів органами влади на усіх рівнях управління; подруге, бути сумісною з чинною системою статистичного
обліку, планування і прогнозування; по-третє, бути
універсальною для використання при поточному моніторингу інвестиційно-інноваційної безпеки і прогнозуванні впливу факторів, що її детермінують.
Індикатори інвестиційно-інноваційної безпеки
України та їх порогові значення визначені в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної
безпеки України від 29 жовтня 2013 року № 1277. Вагомість інвестиційно-інноваційної безпеки в загальній
економічній безпеці України, згідно з цим документом,
становить 10,89%. При дослідженні кожної зі складових
інвестиційно-інноваційної безпеки передбачено градацію показників залежно від ступеня наближення до
оптимального чи критичного їх значень.
На основі розрахунків, наведених у табл. 1, отримано нормовані значення 14 індикаторів інвестиційноінноваційної безпеки України, тобто ступінь їх наближення до оптимального значення 1. Визначені значення
показників служать у подальшому основою для розрахунку інтегрального індексу інвестиційно-інноваційної
безпеки України.

І

нноваційно-інвестиційна спрямованість моделі розвитку економіки України формує базові акценти на
здійснення фундаментальних наукових досліджень
та пошук альтернативних джерел фінансування перспективних інвестиційних проектів та їх подальшу реа
лізацію у реальний сектор економіки.
Побудова такої системи можлива лише в рамках
реалізації низки реформ і створення інституційного
підґрунтя (уніфікації законодавства до вимог ЄС, створення інфраструктури інноваційно-інвестиційної діяльності, забезпечення макроекономічної стабільності та
прогнозованості економічної політики) з урахуванням
взаємозалежності та взаємовпливу всіх складових економічної безпеки.

Таблиця 1
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інвестиційні процеси

Динаміка інтегрального індикатора інвестиційно-інноваційної безпеки України за 2011–2015 рр.
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Найменування індикатора, одиниця виміру

Значення
вагового
коефіцієнта

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

1

2

3

4

5

6

7

Валове нагромадження основного
капіталу, відсотків ВВП

0,0807

0,1936

0,354

0,1959

0,1603

0,1476

Відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу
капітальних інвестицій, відсотків

0,0715

0,2382

0,4008

0,4748

0,5456

0,8868

Інтегральний індекс інвестиційної
сприятливості бізнес-середовища,
відсотків

0,0771

0,2472

0,469

0,49

0,5508

0,1774

Відношення чистого приросту
прямих іноземних інвестицій
до ВВП, відсотків

0,0727

0,32

0,236

0,1115

0,0115

0,166

Відношення кредитів, наданих
нефінансовим корпораціям
і домашнім господарствам
на придбання, будівництво та
реконструкцію нерухомості (кумулятивно, скориговані на курсову
різницю), відсотків ВВП

0,0747

0,751

0,5732

0,6048

0,8566

0,9017

Частка продукції, що була
реалізована на конкурентних
ринках країни, відсотків загального обсягу продукції
(станом на початок року)

0,0644

0,1992

0,1968

0,1828

0,19

0,1708

Розмір економіки України,
відсотків до світового ВВП

0,0658

0,4133

0,4267

0,4267

0,28

0,16
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Закінчення табл. 1
1

2

3

4

5

6

7

Питома вага обсягу виконаних
наукових і науково-технічних
робіт у ВВП, відсотків

0,0719

0,296

0,3

0,28

0,26

0,248

Відношення витрат на наукові
та науково-технічні роботи за рахунок держбюджету, відсотків ВВП

0,0654

0,38

0,43

0,43

0,32

0,22

Чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи,
до чисельності зайнятого населення (на 1 тис. осіб)

0,0642

0,228

0,22

0,208

0,2

0,2

Питома вага підприємств,
що впроваджували інновації,
у загальній кількості промислових
підприємств, відсотків

0,0843

0,4

0,544

0,516

0,484

0,604

Питома вага реалізованої
інноваційної продукції в обсязі
промисловості, відсотків

0,0855

0,24

0,215

0,215

0,1667

0,0933

Відношення експорту роялті,
ліцензійних послуг, комп'ютерних
та інформаційних послуг, наукових і конструкторських розробок, послуг в архітектурних,
інженерних та інших технічних
галузях, відсотків до ВВП

0,0703

1

1

1

1

1

Частка осіб, які повідомили, що за
останні 12 місяців користувалися
послугами Інтернету (обстеження
домогосподарств), відсотків

0,0516

0,374

0,4701

0,5507

0,616

0,652

х

0,376

0,417

0,403

0,399

0,398

Інтегральний індикатор іннова
ційно-інвестиційної безпеки
України
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Висновки
На основі узагальнення існуючих теоретичних
підходів, ідентифікації реальних і потенційних загроз
обґрунтовано, що дефініцію «інвестиційно-інноваційна
безпека» необхідно трактувати з урахуванням комплекс
ного підходу. Представлений у статті авторський підхід
до оцінки існуючого рівня інвестиційно-інноваційної
безпеки носить прикладний характер і дозволяє визначати позитивний чи негативний вплив цієї складової на
економічну безпеку країни.
Подальші наукові дослідження мають стосуватися
розробки засад стратегічної інноваційно-інвестиційної
політики на засадах безпекоорієнтованого підходу та її
фундаментального впливу на виробничу та інші складові економічної безпеки країни з базуванням на засадах
факторного аналізу й ризик-орієнтованого підходу. 
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uk/about-eba/indices/investment-attractiveness-index
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На основі проведених у табл. 1 розрахунків інтегрального індикатора інноваційно-інвестиційної безпеки України можна констатувати, що його значення коливалося в діапазоні 37–42%, а отже, знаходилося в межах
між критичним і небезпечним рівнем (за винятком 2012
та 2013 рр). Таким чином, загалом рівень інноваційноінвестиційної у 2011–2015 рр. знаходився на небезпечному рівні (рис. 1).
Наведені значення індикаторів інвестиційно-ін
новаційної безпеки вказують на те, що ряд сфер інноваційної та інвестиційної діяльності знаходяться у кризовому стані та диференціюються лише ступенем поглиблення кризових явищ. Це призводить до того, що,
незважаючи на значний інвестиційний потенціал, готовність іноземних інвесторів вкладати кошти в розвиток
вітчизняної економіки залишається низькою.Підсумовуючи результати за усіма індикаторами, у цілому, необхідно відмітити суттєве погіршення їх рівня у 2015 р.
у порівнянні з попередніми періодами, тобто рівень
інвестиційно-інноваційної безпеки суттєво знизився.
Отже, загалом рівень інвестиційно-інноваційної безпеки України у 2011–2015 рр. оцінюємо як небезпечний і
акцентуємо на його дестабілізуючому впливі на економічну безпеку загалом.

інвестиційні процеси

Джерело: складено авторами за [2; 3; 8–10; 15; 16].
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Рис. 1. Динаміка інтегрального індикатора інноваційно-інвестиційної безпеки України за 2011–2015 рр.
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Джерело: авторська розробка.

3. Звіт Антимонопольного комітету України за відповідний рік // Антимонопольний комітет України. Офіційний
веб-сайт. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/
publish/article/95116
4. Інвестиційний клімат України: проблеми формування
та заходи поліпшення/Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://old.niss.gov.ua /Monitor/Marrch/12.htm
5. Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної
безпеки: монографія. Київ: КНЕУ, 2005. 440 с.
6. Ліпич Л. Г., Івашко О. А. Фінансові домінанти інвестиційної безпеки держави. Моделювання регіональної економіки.
2011. № 2. С. 165–172.
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Україні у 2014–2016 рр. актуалізувалася проблематика реформування та структурної перебудови економіки як на рівні країни в цілому, так і в
окремих її регіонах. Ще у 90-х рр. ХХ ст. на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях утворився
кризовий стан економіки, що зберігався протягом усьо-

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

Bielikova Nadiya V. – D. Sc. (Economics), Associate Professor, Academic
Secretary, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of
Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine)
E-mail: nadezdabelikova@gmail.com

го трансформаційного періоду. При цьому більшість вітчизняних і зарубіжних дослідників перебігу економічних процесів в Україні та її регіонах характеризували
дану економічну кризу як системну. Не зважаючи на те,
що соціально-економічні реформи проходили в декілька
етапів (рис. 1), досі не вдалося вирішити проблеми подо-
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І етап (1991–1994 рр.): лібералізація цін; лібералізація
зовнішньоекономічної діяльності; мала приватизація.
На рівні регіонів – започаткування процесів реформування системи
управління регіональним розвитком
ІІ етап (1995–2000 рр.): велика (грошова) приватизація; введення
національної валюти. На рівні регіонів – формування основних засад
державної регіональної політики
ІІІ етап (2000–2010 рр.): приватизація за індивідуальними проектами,
реформи у сферах соціального захисту, податковій та бюджетній.
На рівні регіонів – реформи у сфері державної підтримки розвитку
проблемних регіонів
IV етап (2010–2014 рр.): модернізація економічного розвитку.
На рівні регіонів – реформування економіки регіонів на основі
застосування програмно-цільового підходу та реалізації стратегій
регіонального розвитку
V етап (з 2014 р.): реформи з адаптації моделі економіки країни та її
регіонів до умов та вимог євроінтеграції, загрози цілісності території
України
Рис. 1. Етапи економічних реформ в Україні та її регіонах у 1991–2016 рр.
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Джерело: доповнено за [1].

лання системної структурної кризи. Така ситуація вимагає розробки відповідного методичного інструментарію,
за допомогою якого можна було б не тільки визначати
проблемні компоненти моделі економіки країни та/або
її окремого регіону, що потребують реформування, але
й прогнозувати результативність запланованих реформаторських заходів.
Проблеми структурних змін в економіці регіонів
України досліджені в роботах Г. Балабанова [2], Є. Бойко
[3], М. Бутко [4], А. Гальчинського [5; 6], З. Герасимчука
[7], І. Сторонянської [8] та ін. Ними були досліджені закономірності та напрями формування механізмів структурної перебудови економіки регіонів країни, які передбачають перехід до високотехнологічної інноваційної
моделі економічного розвитку.
Проблеми економічних трансформацій, що генеруються переходом країни до більш високих технологічних укладів, поширенням тенденцій неоіндустріалізації, розвитком інноваційних нано- та біотехнологій,
розкриті в роботах М. Кизима [9; 10] та В. Хаустової [11;
12]. Теоретико-методичні аспекти посилення економічної безпеки країни та її регіонів представлені в роботах
І. Губарєвої [13].
Проте єдиний підхід до оцінки трендів структурної динаміки в процесі реалізації економічних реформ в
Україні та її регіонах досі відсутній.
Метою даної статті є обґрунтування теоретикометодичного підходу до оцінки впливу економічних
реформ на формування напрямів структурної динаміки
розвитку економіки України та її регіонів.
Існує декілька підходів до оцінки впливу реформ
на розвиток економіки регіонів країни. Так, З. Герасим-
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чук, І. Вахович [7] пропонують оцінювати позитивну динаміку інтегрального індексу сталого розвитку регіону –
Іср за формулою:
Riсоц. р.  Ri. р.ек. р.  Ri. р.екл. р.
, (1)
I ср 
3
де Riсоц. р. , Ri. р.ек. р. , Ri. р.екл. р. – рейтинг і-го регіону за
соціальною, економічною та екологічною складовими
сталого розвитку.
І. Маркіна [14] пропонує проводити оцінку підвищення ефективності економіки регіону з урахуванням
впливу змін цільових компонент ефективності – Е:
Ц Р Р
E   ,
(2)
П Ц З
		
де Ц – ціль; П – ефективність потреб; Р – результативна
ефективність; З – затратна ефективність.
У матеріалах Європейської економічної комісії
ООН [15] пропонується розраховувати збільшення середньої зваженої щорічних змін частин швидко зростаючих галузей економіки регіону в загальному обсязі продукції (чисельності зайнятих, основному капіталі) – Sit:
q

I   ( Sit  Sio ) / qI , (3)
i1

де і – індекс галузі; q – кількість швидко зростаючих галузей; Т – період часу.
У Порядку проведення оцінки діяльності органів
місцевої влади [16] зазначається, що підвищення рейтингу регіону має визначатися як середня арифметична
рейтингів кожного регіону за інтегральними показниками: економічний розвиток, інвестиційна та інноваційна
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діяльність, державні фінанси, споживчий ринок, населення та ринок праці, житлово-комунальне господарство, освіта та охорона здоров’я, захист прав дитини,
рівень злочинності.

Р

озглянуті методики та методичні підходи, перелік
яких далеко не вичерпаний, свідчать про наявність
певного інструментарію оцінки результативності
окремих напрямів реформування економіки регіонів країни, але подальшої розробки потребують проблеми оцінки впливу реформ на процеси структурної перебудови
окремих компонент моделі економіки регіонів. На рис. 2
наведено логічну схему структурної перебудови економіки регіонів України під впливом економічних реформ.
Як видно з рис. 2, однією з головних цілей економічних реформ має бути підвищення рівня сумісності
та узгодженості трендів структурної динаміки розвитку
економіки регіонів із загальносвітовими тенденціями.
Для цього в процесі планування стратегії реформ у цілому та обґрунтування дорожніх карт для кожної окремої реформи доцільно проводити аналіз представлених
світовою науковою спільнотою форсайт-прогнозів економічного розвитку як України, так і світу в цілому.
Така інформація дозволить отримати уявлення
про зростання питомої ваги високотехнологічних галузей, які спеціалізуються на виробництві товарів та послуг з високим рівнем переробки. Структурні зрушення,
які відбуваються під впливом реформ, що вже були проведені у трансформаційному періоді в Україні, показали,

що утворені тренди структурної динаміки моделі економіки регіонів не відповідають вимогам узгодженості
з основними напрямами структурних зрушень, які спостерігаються у теперішній час у розвинених країнах [1].
Як свідчить проведений аналіз, зміни у спрямованості структурної динаміки економіки регіонів України
мали такі напрями:
 трансформація інститутів та інституціонального середовища внаслідок роздержавлення, зміни форм власності та організаційно-правових
форм господарювання;
 формування розгалуженої структури малого,
середнього, великого бізнесу;
 розвиток або стагнація та занепад певних видів
економічної діяльності;
 конвергенція та/або дивергенція рівнів соці
ально-економічного розвитку регіонів, зростан
ня кількості проблемних регіонів.
Зміни спрямованості структурної динаміки економіки регіонів України доцільно оцінювати за допомогою часових рядів показників соціально-економічного
розвитку, які дозволяють надати виважену характери
стику напрямів змін питомої ваги окремих регіонів або
галузей промисловості, досліджуваних за основними
соціально-економічними показниками.
При цьому слід звертати увагу на дослідження галузевих структур регіонів з точки зору домінуючих виробництв провідних технологічних укладів (табл. 1).

Форсайт-прогноз розвитку світової економіки
Прогноз структурної динаміки економік розвинених країн світу

Розробка стратегічної програми
структурної перебудови економіки
України

регіональна економіка

Прогноз структурної динаміки розвитку економіки України та її регіонів
Розробка стратегічних програм
структурної перебудови економіки
регіонів України

Розробка стратегічної програми економічних реформ
Імплементація заходів стратегічної програми економічних реформ
на регіональному рівні

Визначення відповідності
фактичних результатів
запланованим

так

ні
Внесення змін до програми реформ
Рис. 2. Логічна схема структурної перебудови та економічних реформ в регіонах України [1]
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Таблиця 1
Еволюція економічного розвитку в рамках технологічних укладів
Сутність технологічного
укладу
І. Перша промислова
революція

ІІ. Поява парової машини

ІІІ. Друга промислова
революція

ІV. Прискорення технічного
прогресу.

ЕКОНОМІКА
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V. Розвиток нанота біотехнологій

VІ. NBIC, соціогуманітарні
технології

Напрями змін в економіці

1770–1851 рр.

Початок розвитку технологій,
розповсюдження механізації,
створення поточного виробництва

Домінування концепції дикого
маркетингу, у рекламі превалює
ідеологія активних продажів без
попередніх досліджень

1830–1879 рр.

Розвиток, ускладнення
технологій, зростання
вантажопотоків, формування
елементів логістики

Домінування концепції дикого маркетингу, стратегія збуту орієнтована
на виробництва та продаж якомога
більших обсягів, необмежене зростання охоплення

1880–1950 рр.

Розповсюдження масового
виробництва, швидке зростання та насичення ринків

Послідовний розвиток концепцій
пасивного та активного маркетингу. У рекламі знаходить прояв
максимізація тиску на споживачів
та його поступове зниження.
Інструментарій активного маркетингу спрямований на пошук нових
засобів впливу, що потребують додаткових поглиблених досліджень,
актуалізується концепція створення
унікальної торгової пропозиції

1930–1991 рр.

Розвиток масового, серій
ного, індивідуального
виробництва на основі нових
технологій та матеріалів

Розвиток активного маркетингу;
усвідомлення необхідності
переходу до концепції соціально
відповідального маркетингу

1970–2002 рр. (дно)

Глобалізація ринків,
укрупнення виробництва
при його максимальній
деталізації. Диверсифікація
джерел енергопостачання,
бурхливий розвиток нових
матеріалів

Активний маркетинг спрямований
на пошук нових засобів розміщення
реклами та каналів впливу; полегшення доступу до глобальної
інформації; поширення «інформації
про всіх». Соціально відповідальний
маркетинг спрямований на побудову індивідуального профілю
споживача

2010–2040 рр.
(закінчення фази швидкого зростання)

Зниження енергоємності
та матеріалоємності виробництва

Глобальне поширення соціально
відповідального маркетингу

Як видно з табл. 1, зміни домінуючих технологічних укладів характеризуються розвитком нових технологій та способів виробництва, розширенням асортименту продукції, появою нових маркетингових і збутових концепцій. При цьому технологічна відсталість
України та її регіонів від розвинених країн світу призводить, як вважають фахівці [17], до політичної та економічної залежності, які будуть тільки посилюватися через
нееквівалентний зовнішньоторговельний обмін.

А

наліз галузевої структури промислового комплексу України в розрізі регіонів свідчить, що на
частку VI технологічного укладу припадає від 1
до 3% виробленої продукції. Підприємства з виробництва такої продукції у сфері біотехнологій, систем штучного інтелекту, глобальних інформаційних мереж та
інтегрованих високошвидкісних транспортних систем
сконцентровані у Київському, Харківському, Львівському регіоні [18; 19]. Питома вага виробництва продукції
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Напрями змін у маркетингу
та рекламі

Період домінування

V технологічного укладу (електричне та електронне
устаткування, продукція машинобудування так фармацевтичної промисловості) також концентрується у цих
трьох областях і становить 6–8% у загальному обсязі виробленої промислової продукції.
Середньотехнологічні галузі ІV технологічного
укладу, до яких належать виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних продуктів, машинобудування та суднобудування (за винятком виробництва електричного та електронного устаткування), займають близько 40% загального випуску
промислової продукції та є характерними майже для всіх
регіонів України. На частку низькотехнологічних галузей,
що належать до І–ІІІ технологічних укладів та зосереджені в Донецькій, Луганській, Полтавській, Запорізькій
та Львівській областях, припадає близько половини (49–
53%) випуску промислової продукції України [18; 19].
Отже, подолання технологічної відсталості в рамках формування нових трендів структурної динаміки
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ЕКОНОМІКА

розвитку економіки регіонів України в процесі реформування має дотримуватися таких принципів:
 узгодженість програм структурної перебудови
і загальної стратегії та програми економічних
реформ;
 забезпечення постійного моніторингу структурної динаміки розвитку економіки регіонів країни і своєчасне виявлення негативних тенденцій;
 гнучкість програм, можливість швидкого їх коригування за результатами моніторингу;
 узгодженість форсайт-прогнозів розвитку економіки та національних стратегій і програм
економічного розвитку; впровадження ефективного механізму координації та прогнозування результатів реформаторських заходів.
Дотримання наведених вище принципів можливе в рамках запропонованого методичного підходу
до оцінки впливу нерівномірної структурної динаміки
співвідношень якісних і кількісних показників розвитку
соціально-економічних систем регіонального й національного рівнів на кінцеві результати їх функціонування, елементи якого розглянуті вище.
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мування власного трактування категорії «конвергенція»,
дослідження типів та моделей конвергенції, ідентифікація методів перевірки окремих моделей конвергенції.
Розглянемо основні трактування сутності категорії «конвергенція» вченими-економістами (табл. 1).
Як бачимо, незважаючи на різноманітність трактування такої категорії, як «конвергенція», все ж у них є
спільні риси, тому вважаємо за доцільне під конвергенцією розуміти процес збалансування та урівноваження
показників розвитку. Тобто на регіональному рівні мова
йтиме про збалансування та врівноваження показників
розвитку регіонів.

Н

айчастіше конвергенцію поділяють на номінальну та реальну. Номінальна конвергенція
характеризуються відповідністю (ідентичністю)
макроекономічних показників у різних регіонах. Такими
показниками є: процентні ставки, темпи інфляції, курси валют, співвідношення боргу і дефіциту бюджету до
ВВП та їхня динаміка. Фактично Комісією Європейського Союзу відповідно до Маастрихтської угоди визначено номінальні функції конвергенції у вигляді набору
параметрів, які включають рівень цін, процентні ставки
і валютні курси.
Реальна конвергенція передбачає відповідність
(ідентичність) показників регіону певному рівноважному значенню. Реальну конвергенцію можна відобразити у вигляді таких економічних моделей: просторової,
часово-просторової та неокласичної.
Просторова модель реальної конвергенції сформована на основі економічної географії та просторової
економетрії, а неокласична отримана з моделей економічного розвитку Солоу – Свана та Менк’ю – Ромера –
Вейла.
Часово-просторова модель реальної конвергенції
виникла як альтернативний варіант класичного оцінювання конвергенції. Вона базується на використанні
просторового ланцюга Маркова, що описує розподіл
векторів ймовірностей з плином часу, до якого додатково введено локальні просторові статистичні дані з метою виконання їхнього просторового виміру.

регіональна економіка

Актуальним сьогодні є дослідження напряму зміни диспропорцій регіонів: необхідно досліджувати, чи
регіональні диспропорції мають тимчасовий характер,
чи вони є невід’ємною частиною механізму розвитку
економіки, а також чи регіональні диспропорції в умовах ринкової економіки збережуться і поглибляться,
чи відбудеться їхнє зменшення. Відповіді на ці питання
намагається дати концепція конвергенції, тобто зрівноваження регіонів у межах економіки (зокрема, за показником обсягу виробництва на душу населення). Тому
необхідно дослідити недостатньо розкриті на сьогодні
основи розвитку регіонів України в межах єдиної концепції конвергенції.
Розвиток регіонів є предметом досліджень наукових
праць багатьох учених-економістів. Так, теоретичні дослідження регіонального розвитку здійснюють Л. С. Гур’янова [9, c. 37–45], В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький
[10, c. 66–72; 11, c. 156–161], Ж. Г. Науменко [16, c. 255–
261], Я. Я. Притула, Н. В. Кузенко [17, c. 7–16], І. З. Сторонянська [20, c. 73–84], В. І. Чужиков [22, c. 266–267]
та інші.
Підтримують концепцію конвергентного розвит
ку регіонів Л. Я. Беновська [4, с. 5–9], А. В. Бойко [7,
с. 72–78], І. М. Вахович, М. О. Кизим [13], І. В. Ропотан
[8, с. 50–55], І. З. Сторонянська, М. В. Максимчук [21,
c. 302–309], проте не формалізують її. Методи аналізування та оцінювання конвергентного розвитку регіонів
України пропонує Л. Я. Беновська [6, с. 5–11], І. С. Кондіус [14, c. 74–79] та інші.
Невирішеними на сьогодні залишаються питання
формування єдиної цілісної та універсальної концепції
конвергентного розвитку регіонів України, що не знайшло свого відображення в раніше опублікованих результатах досліджень вчених-економістів. Крім того,
у зв’язку з розбіжностями трактувань категорії «конвергенція», доцільно систематизувати основні визначення
та запропонувати авторське бачення понять «конвергенція», «концепція конвергентного розвитку».
Основною метою написання статті є розроблення концепції конвергентного розвитку регіонів України.
Окремими завданнями є систематизація наявних і фор-

Таблиця 1
Основні трактування сутності категорії «конвергенція» вченими-економістами
Трактування категорії «конвергенція»
Конвергенція – це зближення в часі рівня розвитку регіонів

Вахович І. М., Ропотан І. В. [8, с. 51]

Конвергенція – це сходження, уподібнення; використовується в різних науках для
пояснення процесів зближення різних об’єктів, знаходження компромісів між ними

Рогач О. І. [15, c. 154]

Конвергенція – це зменшення розриву (зближення) в показниках економічного розвитку між національними державами; конвергенція між регіонами визначається як
зближення показників економічного розвитку регіонів

Заблоцький М. Б. [12, с. 150]

Конвергенція – це процес (дія, акт) руху в напрямку об’єднання

Кондіус І. С. [14, с. 74]

Конвергенція – термін, використовуваний в економіці для позначення зближення
різних економічних систем, економічної та соціальної політики різних країн

Словник іншомовних слів [19, c. 313]

Конвергенція – виникнення у різних місцях незалежно одне від іншого схожих або
однакових культурних явищ під впливом загальних законів суспільного розвитку

Джерело: складено за [5; 6; 8; 12; 14; 15; 19].
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Найбільш описаними та перевіреними емпірично
є просторові та неокласичні моделі реальної конвергенції, зокрема моделі β- та σ-конвергенції (табл. 2).
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Т

ак, β-конвергенція може бути двох типів: безумовна (абсолютна) і умовна. Абсолютна β-кон
вергенція полягає в тому, що бідніші регіони
мають більш високі темпи розвитку, ніж багаті регіони
за умови, що економіка регіонів відрізняється тільки
початковим рівнем капіталу на душу населення (як у натуральному, так і у грошовому вимірі). Ключовими елементами цієї концепції є: закон спадної відтворюваності
засобів виробництва і припущення про більш швидкий
розвиток бідних регіонів до досягнення рівня розвитку
багатих регіонів. Тобто бідні регіони у зв’язку з низьким
початковим рівнем капіталу на душу населення мають
вищу віддачу від кожної додаткової одиниці капіталу,
що зумовлює вищі темпи їхнього розвитку, ніж у багатих
(розвинених) регіонів.
Умовна β-конвергенція має місце за безумовної (абсолютної) β-конвергенції до моменту, коли всі регіони (і
багаті, і бідні) переслідують однакову ціль довгострокової рівноваги. Якщо поняття довгострокової рівноваги
для різних регіонів є різним, то конвергенції немає.
Започаткована в дослідженнях Р. Барро (R. Barro)
та Х. Сала-і-Мартін (X. Sala-i-Martin) σ-конвергенція
ґрунтується на припущенні, що різниця в рівнях доходу на душу населення в різних регіонах з часом зменшується. Найбільш поширеними методами перевірки
σ-конвергенції є стандартне відхилення (дисперсія) логарифма доходу на душу населення регіону або коефіцієнт варіації.
У літературі також описано моделі клубної конвергенції (має місце за умови поглибленого дослідження
інших видів конвергенції в різнорідній вибірці регіонів)
і технологічної конвергенції [2]. Клубна конвергенція
передбачає, що регіони з аналогічними структурними
характеристиками близькі один до одного тільки тоді,
коли в них також аналогічні початкові умови поляризації доходів. Технологічна конвергенція будується на
припущенні, що технологічний потенціал сприяє зрівноваженню регіонів у розвитку.

Згідно з неокласичною моделлю економічного
розвитку регіонів, крім технологічних досягнень, існує
цілий ряд чинників, які можуть зумовити ефект конвергенції, а саме: спадна гранична продуктивність капіталу,
поширення інформації тощо.
Перші теоретичні положення щодо формування
концепції конвергентного розвитку регіону з’являються
в неокласичних моделях економічного розвитку регіонів Солоу – Свана. У цих моделях обсяг виробництва
розглядається як функція двох величин (виробничих
чинників) – капіталу і робочої сили. Ці чинники є змінними і залежать від продуктивності праці, яка зумовлюється швидкістю технічного прогресу. Це означає, що
технічний прогрес розглядається як важливий екзогенний чинник розвитку регіонів.

С

утність концепції конвергентного розвитку в глобальному її розумінні полягає в тому, що у слаборозвинених країнах, де вартість капіталу низька,
додаткові витрати капіталу приносять більший ефект у
вигляді зростання обсягу виробництва на душу населення, ніж ті ж додаткові витрати в розвинених країнах з високою вартістю капіталу. Саме тому менш розвиненим
країнам необхідно імпортувати капітал, який дозволить
їм швидше розвиватися і досягати обсягів доходу розвинених країн.
Більшість досліджень наводять позитивні резуль
тати емпіричної перевірки застосування концепції конвергентного розвитку регіонів. Проте в економічній
практиці не завжди виконуються умови моделювання
конвергенції, зокрема припущення відмінностей у рівні
економічного розвитку, рівні освіти і кваліфікації робочої сили тощо перешкоджають процесам конвергенції
регіональних доходів.
У своїх дослідження Л. Я. Беновська стверджує,
що можливими є два способи конвергенції регіонів
України: 1) відсталі регіони розвиваються вищими темпами порівняно з регіонами-лідерами; 2) конвергенція
досягається завдяки уповільненню темпів розвитку
регіонів-лідерів відносно регіонів-аутсайдерів [5, c. 46].
Оскільки другий варіант має деградаційний характер, то
Таблиця 2

Моделі реальної конвергенції та способи їхньої перевірки
Модель конвергенції

Метод перевірки

Безумовна (абсолютна) β-конвергенція

Рівняння регресії (залежною змінною є темп економічного зростання, а незалежна
змінна – початковий рівень доходу)

Умовна β-конвергенція

Рівняння регресії (залежною змінною є темп економічного зростання, а незалежною змінною – початковий рівень доходу, що дає змогу досягти довгострокової
рівноваги регіону

σ-конвергенція

Стандартне відхилення (дисперсія) логарифма доходу на душу населення регіону
або коефіцієнт варіації

γ-конвергенція

Аналізування зміни коефіцієнта конкордації Кендала

Клубна конвергенція

Згідно з прийнятою концепцією (регресія або стандартне відхилення)

Технологічна конвергенція

Згідно з прийнятою концепцією (стандартне відхилення, просторова або часовопросторова регресія, аналізування сукупної продуктивності факторів виробництва)

Джерело: складено за [6, c. 7–8].
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К

онвергентний розвиток регіонів України доцільно здійснювати шляхом перерозподілу спільної
для всієї України ресурсної бази. Зазначимо, що
неможливо досягти конвергентності розвитку регіонів
за показниками забезпеченості природніми чи геополітичними ресурсами. Проте необхідним є конвергенція
розвитку регіонів за окремими показниками, зокрема за
рівнем життя населення, який не повинен залежати від
регіону його проживання [18, c. 167].
Концепція конвергентного розвитку регіонів – це
цілісне уявлення про рівноважний розвиток регіонів,
що включає сукупність суб’єктів та об’єктів регіонального розвитку, систему узгоджених цілей і засобів їхнього досягнення, спрямованих на збалансування та
узгодження показників розвитку, зокрема виробництва,
фінансування та зайнятості. Необхідною умовою ефективної реалізації концепції конвергентного розвитку
регіонів України є їхня адаптивність – здатність реагувати на нові вимоги і можливості, які виникають внаслідок інноваційного оновлення технологій, інновацій,
модернізації менеджменту.
Розроблену авторську концепцію конвергентного
розвитку регіонів України подано на рис. 1.

Суб’єкти регіонального розвитку:
суб’єкти господарювання,
населення, органи місцевого
самоврядування та державної влади

Запропонована концепція конвергентного розвит
ку регіонів України є універсальною, може застосовуватися і під час формування регіональної політики інших
країн, адже систематизує уявлення про конвергентний
розвиток регіонів, не деталізуючи прикладний механізм
реалізації окремих етапів та критеріїв прийняття рішень. Зазначимо, що конкретизація окремих етапів конвергентного розвитку регіонів повинна здійснюватися з
урахуванням рівня розвитку конкретного регіону, щодо
якого реалізується ця концепція, та очікуваного результату як наслідку його конвергентного розвитку.
Формування концепції конвергентного розвит
ку регіонів зумовлено, перш за все, тим, що природні
тенденції в розвитку економіки на регіональному рівні
характеризуються розбіжностями рівнів розвитку регіонів, що називається дивергенцією. Зокрема, у своїх дослідженнях Р. Лукас (Lucas R. E.) стверджує, що «мобільність людського капіталу призводить до його переїзду
в райони з більш високою заробітною платою, у багатші регіони» [3]. Як результат, багаті регіони стануть ще
сильнішими, а бідні – ще слабшими.
Виникнення дивергенції, особливо на регіональному рівні, є небажаним, адже це призводить до знач
ного розшарування населення за доходами і зумовлює
серйозні соціальні й політичні наслідки [1, с. 206]. Особливе місце в цьому процесі посідає регіон столиці, який
здебільшого сильно відрізняється у своєму розвитку від

Об’єкти регіонального розвитку:
промисловість, фінансова сфера,
наука та інноваційна діяльність,
енергетика, будівництво, транспорт,
навколишнє середовище тощо

регіональна економіка

необхідно зосереджувати увагу на першому варіанті досягнення конвергентного розвитку регіонів.

Формування показників
регіонального розвитку:
рівень зайнятості, ВВП, рівень
доходів, рівень життя та інші

Порівняння показників
регіону із середніми

Узгодження
показників розвитку
регіону

значеннями
показників по Україні

Порівняння показників
регіону з показниками
регіонів-аутсайдерів
Порівняння показників
регіону із середніми
значеннями показників
країн – еталонів розвитку

Коригування показників
розвитку регіону та
узгодження цілей розвитку

Конвергентний розвиток
регіону
Рис. 1. Концепція конвергентного розвитку регіонів України
Джерело: авторська розробка.
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інших регіонів країни, адже характеризується високою
динамікою зростання рівня доходів і, як наслідок, зростанням рівня життя. Водночас в інших регіонах (іноді за
винятком регіонів, де розташовані великі міста) мають
місце нижчий темп зростання доходів і низькі макроекономічні показники. Основними негативними наслідками такого розшарування є невдоволення і соціальні
розчарування, високий рівень безробіття, нерівномірність урбанізації та локалізації (депопуляції менш розвинених районів, інтенсивне заселення і неконтрольована забудова територій у більш розвинених регіонах,
особливо в безпосередній близькості від великих міст),
збільшення інфляційного тиску, зумовленого невідповідністю попиту і пропозиції на робочу силу.
Усі ці наслідки є небажаними для економіки України, адже чинять негативний вплив на її розвиток. Це ще
раз доводить необхідність формування концепції конвергентного розвитку регіонів України.
Висновки
Отже, диференціація регіонів та її негативні наслідки є однією з основних причин формування концепції конвергентного розвитку регіонів України, адже
абсолютно необхідним є обмежувати масштаби диспропорцій в економічному розвитку регіонів, що вбачається основним завданням регіональної політики.
Основними напрямами забезпечення конвергент
ного розвитку регіоні України є: 1) стимулювання розвитку окремих регіонів через залучення інвестицій;
2) державна підтримка окремих регіонів; 3) сприяння
інноваційному розвитку регіонів. Зокрема, конкретними заходами щодо реалізації концепції конвергентного
розвитку регіонів є: фінансування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання; залучення іноземних
інвестицій; сприяння реалізації проектів державноприватного партнерства в регіоні тощо.
У подальших дослідженнях доцільно систематизувати, узагальнити, класифікувати та встановити критерії прийняття рішень під час реалізації концепції конвергентного розвитку регіону, розробити та емпірично
перевірити модель конвергентного розвитку регіонів
України.					
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Трансформація системи публічного управління в Україні:
моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади
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Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Трансформація системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації
реформи децентралізації влади
Сучасні суспільно-політичні процеси, які відбуваються в умовах вибраного Україною євроінтеграційного курсу, нерозривно пов’язані з вирішенням
питань розвитку регіональної, місцевої та територіальної демократії. Формування засад і принципів реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні, відповідно до основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування, є невід’ємною
складовою національного законодавства у цій сфері. Пріоритетами модернізації сучасного українського суспільства надалі залишаються подальша демократизація процесів розвитку і розширення напрямів реалізації реформи децентралізації влади на принципах субсидіарності, яка
спрямована на формування оптимального адміністративно-територіального устрою та ефективної системи публічного управління соціальноекономічним розвитком на місцевому рівні.
Ключові слова: реформа децентралізації влади, соціально-економічний розвиток, територіальні громади, система місцевого самоврядування,
повноваження, ресурси, адміністративно-територіальний устрій.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 10.
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публичного управления в Украине: мониторинг и анализ реализации
реформы децентрализации власти
Современные общественно-политические процессы, которые происходят в условиях выбранного Украиной евроинтеграционного курса,
неразрывно связаны с решением вопросов развития региональной,
местной и территориальной демократии. Формирование основ и
принципов реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, в соответствии с основными
положениями Европейской хартии местного самоуправления, является неразрывной составляющей национального законодательства в
этой сфере. Приоритетами модернизации современного украинского
общества остаются дальнейшая демократизация процессов развития и расширение направлений реализации реформы децентрализации власти на принципах субсидиарности, которая направлена на
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ально-экономическим развитием на местном уровне.
Ключевые слова: реформа децентрализации власти, социально-эко
номическое развитие, территориальные громады, система местного самоуправления, полномочия, ресурсы, административно-терри
ториальное устройство, развитие территорий.
Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 10.
Ярошенко Игорь Васильевич – кандидат экономических наук, заведу
ющий отделом макроэкономической политики и регионального развития, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина)
E-mail: iyaroshenko@i.ua
Семигулина Ирина Борисовна – младший научный сотрудник отдела
макроэкономической политики и регионального развития, Научноисследовательский центр индустриальных проблем развития НАН
Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина)

С

учасні суспільно-політичні процеси, які відбуваються в умовах вибраного Україною євроінтеграційного курсу, нерозривно пов’язані з вирішенням питань розвитку регіональної, місцевої та територіальної демократії.

98

UDC 332.145
Yaroshenko I. V., Semigulina I. B. The Transformation of the System
for Public Administration in Ukraine: Monitoring and Analysis
of Implementation of the Decentralization Reform
The contemporary socio-political processes that occur in the context of the
European integration course, which is chosen by Ukraine, are inextricably
related to issues of the regional development, local and territorial democracy. Formation of the foundations and principles of reforming the local selfgovernment and territorial organization of power in Ukraine, in accordance
with provisions of the European Charter as to local self-government, is an
inextricable component of the national legislation in this sphere. Priorities
in the modernization of today’s Ukrainian society remain further democratization of development processes and extending directions of the decentralization reform on the principles of subsidiarity, which is aimed at formation
of the optimal administrative-territorial structure and an efficient system of
public administration of socio-economic development at the local level.
Keywords: reform of decentralization of power, socio-economic development,
territorial communities, local self-government system, powers, resources,
administrative-territorial structure, territorial development.
Fig.: 3. Tbl.: 1. Bibl.: 10.
Yaroshenko Igor V. – PhD (Economics), Head of Department of Macroeconomic Policy and Regional Development, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv,
61166, Ukraine)
E-mail: iyaroshenko@i.ua
Semigulina Irina B. – Junior Researcher of the Department of Macroecono
mic Policy and Regional Development, Research Centre of Industrial Problems
of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166,
Ukraine)

Побудова засад і принципів реформування місце
вого самоврядування та територіальної організації влади в Україні у відповідності до основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування є невід’ємною
складовою національного законодавства у цій сфері.
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Ефективна і збалансована
система ОМС і ОВВ:
повноваження = ресурси =
відповідальність

Необхідні матеріальні,
фінансові та організаційні
умови для забезпечення
виконання ОМС власних
і делегованих повноважень

Розподіл повноважень
у системі ОМС і ОВВ
за принципом субсидіарності

Розподіл повноважень
між ОМС і ОВВ на засадах
децентралізації влади

Оптимальна система
адміністративнотериторіального устрою

Забезпечення прогнозного
фінансування регіонального
розвитку

Рис. 1. Основні завдання реформи децентралізації
Джерело: складено за [1].
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П

ідвищення ефективності управління суспільним
розвитком на встановленій території визначило
необхідність удосконалення адміністративно-те
риторіального устрою, системи територіальної організації влади і системи розподілу фінансового ресурсу [7; 8].

Реформа децентралізації, яка була розпочата в
Україні з прийняття Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади
(далі Концепція, затверджена Розпорядженням КМУ від
01.04.2014 р. № 333-р [1]), спрямована на вирішення цілого ряду актуальних і невідкладних завдань сучасного
українського суспільства (рис. 1).
Реалізація реформи децентралізації (відповіднодо
Концепції) включає формування (І етап –2014 р.) законодавчої бази, що передбачає внесення змін у Конституцію України, базове, галузеве та інше взаємопов’язане з
цими питаннями законодавство, з подальшим процесом
створення ефективної та оптимальної територіальної
основи місцевого самоврядування (розробка ізатвердження перспективних планів територіальних громад);
передачу повноважень і ресурсів (децентралізація пов
новажень і ресурсів у різних сферах, фінансова децентралізація, земельна реформа тощо) протягом ІІ етапу у
2015–2017 рр. (рис. 2).
Особливістю впровадження реформи адміністра
тивно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні, що на сьогодні призводить до гальмування процесу децентралізації в усіх сферах життєдіяльності суспільства, є відсутність послідовності у
виконанні запропонованих в Концепції етапів реалізації
реформи. У першу чергу це стосується прийняття законодавчих ініціатив, виконання яких, за даними поточного моніторингу, забезпечене лише на 35% (за офіційними даними Національної Ради Реформ України станом
на 01.10.2016 р.) [4].
Законодавчі зміни, розпочаті в напрямку впровадження реформи децентралізації, знайшли відображення у сфері регіональної політики: прийняті Закон
України «Про засади державної регіональної політики»,
Державна стратегія регіонального розвитку до 2020
року і План заходів по її реалізації на 2015–2017 рр., урегульовані питання функціонування державного фонду
регіонального розвитку (далі – ДФРР) [5].
Адміністративно-організаційні засади реформи
децентралізації частково реалізовані законами України
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Пріоритетами модернізації сучасного українського суспільства надалі залишаються подальша демократизація процесів розвитку і розширення напрямів реалізації реформи децентралізації влади на принципах субсидіарності, яка спрямована на побудову оптимального
адміністративно-територіального устрою та ефективної
системи публічного управління соціально-економічним
розвитком на місцевому рівні.
Вивченню проблем ефективності управління соці
ально-економічним розвитком територій, регіонів Украї
ни та країн світу присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків, серед яких необхідно виділити: Данилишина Б. М., Долішнього М. І.,
Кизима М. О., Варналія З. С., Мокія А. І., Лібанову Е. М.,
Романюка С. А., Куйбіду В. С., Ткачука А. Ф., Ганущака Ю. І. та інших відомих фахівців.
Внаслідок важливості, складності та взаємозалежності з цілим колом інших соціально-економічних процесів вирішення проблем децентралізації в управлінні
соціально-економічним розвитком регіонів і окремих
територій постійно залишаються в полі зору дослідників та практиків світу, що надалі визначає перспективність і актуальність вивчення визначеної тематики.
Мета статті – оцінка поточних результатів реформи децентралізації в Україні, визначення проблемних
питань, які виникають в процесі її реалізації, надання
рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.
Завдання статті – провести поточний моніторинг
реалізації реформи децентралізації в Україні та оцінити
рівень її виконання, перш за все, в частині запровадження законодавчих ініціатив, необхідних для ефективності
її функціонування. На основі аналізу проблемних питань
і ризиків реалізації реформи децентралізації надати рекомендації щодо їх вирішення.
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Формування законодавчої
бази (зміни в Конституції,
базове та галузеве
законодавство)
2014 р.

Прийнято
2014–2016 рр. 10 законів,
6 законодавчих,
2 нормативні документи
Проведено вибори
в 184 громадах:
159 (2015 р.) + 25 (2016 р.);
призначено вибори
в 184 громадах:
41 (11.12.2016 р.) +
143 (18.12.2016 р.)

2015–2017 рр.

Створення територіальної
основи (розробка
та затвердження
перспективних планів ТГ)

Зросли доходи
громад (159 ОТГ)
за 9 місяців 2016 р.:
у 6 разів – усього,
у 3 рази – власні

Передача повноважень
і ресурсів (фінансова,
галузева децентралізація,
земельна реформа, інше)

Рис. 2. Етапи реалізації реформи децентралізації в Україні

«Про добровільне об’єднання територіальних громад»,
«Про співробітництво територіальних громад», «Про
децентралізацію повноважень у сфері архітектурнобудівельного контролю і удосконалення містобудівного
законодавства» [5].
Першими кроками практичної реалізації вищезазначених законодавчих змін щодо запровадження реформи децентралізації є затверджені Кабінетом Міністрів
України перспективні плани формування територіальних громад по 23 областях (крім, Закарпатської області)
в кількості близько 1000 громад (983 громади) [6]. Відбулися вибори в 184 громадах (приблизно 12% від прогнозу загальної кількості; у тому числі в 159 громадах – у
2015 р., у 25 громадах – на 01.10.2016 р.); до кінця року
ЦВК призначені вибори в 184 громадах (41 громада –
11.12.2016 р., 143 громад – 18.12.2016 р.) [3].
Таким чином, до кінця 2016 р. очікувана кількість
новостворених об’єднаних територіальних громад (далі –
ОТГ) буде становити 368 одиниць, або приблизно 25%
від прогнозної кількості (близько1,5 тис. ОТГ).

Державна підтримка регіонального територіального розвитку на 2016 р. за рахунок коштів ДФРР складає
3,0 млрд грн (777 проектів), крім цього, 159 громад будуть профінансовані за рахунок державної інфраструктурної субвенції в сумі1,0 млрд грн (на 01.11.2016 р. –
1226 проектівна суму 974 млн грн. (рис. 3) [3].
Ураховуючи сучасну занедбаність українських
територій, передусім у межах сільських і селищних
рад, необхідність державної підтримки соціально-еко
номічного розвитку новостворених об’єднаних територіальних громад за рахунок коштів державного бюджету
залишається надалі актуальною. Відповідно до проекту
Державного бюджету України на 2017 р. пропонується
державна підтримка реформи децентралізації в сумі 1,0
млрд грн – на фінансування інфраструктурної допомоги
громадам і 8,0 млрд грн – за рахунок коштів ДФРР (з
яких 5,0 млрд грн – кошти спеціального фонду державного бюджету, які планується отримати від заходів спеціальної конфіскації, що, на жаль, ставить під загрозу їх
фактичне забезпечення) [3].
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

БЮДЖЕТИ ГРОМАД

Власні
ресурси:
0,7 млрд грн

9 місяців
2015 р.

Доходи
0,8
млрд грн

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

9 місяців
2016 р.

Доходи
4,98
млрд грн

Власні
Міжбюджетні
ресурси:
трансферти:
2,2
млрд грн
2,7 млрд грн

ЕКОНОМІКА

регіональна економіка

Джерело: складено за [1].

777
проектів

ДЕРЖБЮДЖЕТ
2017 р.
ДФРР 8 млрд грн
ОТГ 1 млрд грн

3,0
млрд грн

ІНФРАСТРУКТУРНА СУБВЕНЦІЯ

ВЛАСНІ РЕСУРСИ ЗРОСЛИ
БІЛЬШЕ, НІЖ У 3 РАЗИ
ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ ЗРОСЛИ
БІЛЬШЕ, НІЖ У 6 РАЗІВ

1226
проектів

1,0
млрд грн

159
громад

Рис. 3. Поточні підсумки реформи децентралізації
Джерело: складено за [3].
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А

ктуальні для новостворених громад питання фінансової децентралізації знайшли відображення
в прийнятих змінах в Бюджетний (в частині розподілу міжбюджетних трансфертів) і Податковий (в частині податкової реформи) кодекси [5].
Унаслідок законодавчого врегулювання фінансовобюджетних питань відбулося фактичне зростання доходів новостворених громад у порівнянні з відповідним
періодом минулого року, який за 9 місяців 2016 р. (159
громад, вибори в яких проведені у 2015 р.) перевищує
6 разів (за 9місяців 2016 р. сума доходів усього – 4,9
млрд грн, з яких власні доходи –2,2 млрд грн і трансферти – 2,7 млрд грн), у тому числі власні доходи громад
збільшилися більше, ніж у 3 рази (9 місяців 2015 р. – 0,7
млрд грн; 9 місяців 2016 р. – 2,2 млрд грн) [3].
Прийняті Закони України «Про місцеві вибори»,
«Про державну службу», внесені зміни в законодавчі
акти щодо державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації майнових
прав на нерухоме майно і їх відчуження, розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, які повинні
сприяти частковій передачі повноважень (у межах законодавчої компетенції) на місцевий рівень та посилити функціональну і фінансову спроможність місцевого
самоврядування [5].
Усього за результатами 2014–2015 рр. у напрямку
реалізації реформи децентралізації в Україні прийнято
10 Законів, 6 законодавчих і 2 нормативні документів,
проголосовані в 1 читанні 3 законопроекти, у тому числі зміни в Конституцію України (в частині децентралізації), які є основою для законодавчих змін у вирішенні
питань місцевого самоврядування.
Але, на жаль, для широкомасштабного запуску реформи прийнятих законодавчих ініціатив недостатньо.

Практичний процес формування нових об’єднаних територіальних громад є вкрай повільний і малоініціативний, ефективне функціонування новостворених громад
стикається з цілим рядом законодавчо невирішених адміністративних, галузевих, майнових та інших питань,
що в цілому блокує процес реалізації реформи децентралізації в Україні. Загалом потребують прийняття законодавчі акти більше, ніж у 20 напрямках суспільнополітичного життя країни та її територій.

П

овноцінне реформування системи адміністратив
но-територіального устрою та створення ефективної системи управління місцевим розвитком
наразі неможливе без законодавчого закріплення засад
децентралізації в Конституції Україні. Відсутність необхідних конституційних змін гальмує процес реформування територіальних громад, робить неможливим прийняття законодавчих і нормативних документів відносно нової
моделі адміністративно-територіального устрою України
і алгоритму реалізації реформи. Неврегульованими залишаються питання щодо посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування; закріплення
громади як первинної одиниці в системі адміністративнотериторіального устрою України; створення виконавчих
органів місцевого самоврядування громади та інституту
префектів; закріплення матеріально-фінансової основи
місцевого самоврядування.
Крім того, актуальними для прийняття і реалізації залишаються Закон України «Про адміністративнотериторіальний устрій», який повинен визначити модель АТУ, правовий статус, види адміністративно-тери
торіальних одиниць, повноваження органів державної
влади і місцевого самоврядування у вирішенні питань
адміністративно-територіального устрою; нова редакція Законів України «Про місцеве самоврядування»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування»; урегулювання розширення повноважень органів місцевого
самоврядування в частині розпорядження землею за
межами населених пунктів, державною та комунальною
власністю тощо.
Необхідність поточного розблокування механізму
впровадження реформи та прискорення до кінця 2016 р.
процесу децентралізації в Україні потребує термінового
прийняття ряду законодавчих ініціатив (законопроекти,
які пропонуються для термінового розгляду у Верховній
Раді до кінця 2016 р.) (табл. 1).

регіональна економіка

Крім того, проблемою новостворених громад залишається практично повна відсутність розроблених і
затверджених стратегій соціально-економічного розвитку власних територій, а також вкрай низька якість
проектних матеріалів через відсутність кваліфікованих
фахівців і досвід підготовки проектів, що є головними
причинами недоступності ОТГ до можливостей використання ресурсів ДФРР (має місце невідповідність підготовлених матеріалів критеріям для отримання фінансування за рахунок державних фондів).

Таблиця 1

Законопроект

Зміст документа

Поточний статус

1

2

3

Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо добровільного приєднання
територіальних громад)
(№ 4773 від 03.06.2016 р.)

Урегульовує порядок добровільного
приєднання до уже створених ОТГ

Для прийняття в другому читанні
(20.09.2016 р. – прийнятий за основу
в 1 читанні)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного
приєднання територіальних громад)
(№ 4772 від 03.06.2016 р.)

Урегульовує порядок добровільного
приєднання до уже створених ОТГ

Для прийняття в другому читанні
(20.09.2016 р. – прийнятий за основу
в 1 читанні)
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1

2

3

Про умови зміни меж районів у процесі
добровільного об’єднання територіальних
громад (№ 4676 від 17.05.2016 р.)

Забезпечує процес призначення
перших місцевих виборів у громадах, утворених у результаті
об’єднання громад різних районів

Для прийняття в другому читанні
(08.09.2016 р. – прийнятий за основу
в 1 читанні)

Про службу в органах місцевого самоврядування (№ 2489 від 30.03.2015 р.)

Підвищує престижність служби,
мотивує місцевих службовців до
розвитку громад і власного розвитку

Для прийняття в другому читанні
(23.04.2015 – прийнятий за основу
в 1 читанні)

Про забезпечення державної підтримки
добровільного об’єднання територіальних
громад (№ 3390 від 02.11.2015 р.)

Сприяє процесу прискорення
прийняття Перспективних планів і
змін до них, надає право визнавати
створені ОТГ відповідними перспективному плану, без наявності
рішення обласної ради

Для прийняття в другому читанні
(02.02.2016 р. – прийнятий за основу
в 1 читанні)

Про розширення повноважень органів
місцевого самоврядування по розпорядженню
земельними ресурсами і посиленню державного контролю за використанням земель (№
4355 від 31.03.2016 р.)

Надає повноваження для розпорядження землями за межами населених пунктів громад

Для прийняття в другому читанні
(19.04.2016 р. – прийнятий за основу
в 1 читанні)

Про зарахування плати за надання
адміністративних послуг в бюджети
об’єднаних громад (№ 4386 від 12.04.2016 р.)

Сприяє розблокуванню рахунків
ОТГ для надходження плати за надання адміністративних послуг через ЦНАПи в бюджети громад

До розгляду в першому читанні

Про фінансуванню підготовки і проведення
перших виборів старост
(№ 3535 від 26.11.2015 р.)

Сприяє фінансовому забезпеченню
перших виборів старост за рахунок
державного бюджету

До розгляду в першому читанні

Про вибори старост (№ 4091 від 17.02.2016 р.)

Дає можливість обрання старости
виборцями декількох населених
пунктів ОТГ на основі рішення
місцевої ради

До розгляду в першому читанні

Про статус старости села, поселення
(№ 4742 від 01.06.2016 р.)

Дає можливість обрання старости
виборцями декількох населених
пунктів ОТГ на основі рішення
місцевої ради

До розгляду в першому читанні

Про розширення видів містобудівної
документації на місцевому рівні
(№ 4390 від 12.04.2016 р.)

Ліквідує недоліки регулювання
містобудівної діяльності, робить
неможливим нецільове викори
стання і розподіл земель громади

До розгляду в першому читанні

Про зарахування ПДФО в місцеві бюджети по
фактичному місцезнаходженню структурних
і відокремлених підрозділів юридичних осіб
(№ 4209 від 11.03.2016 р.)

Надає засади для уплати суб’єктами
господарювання в місцеві бюджети по фактичному місцю роботи
робітників

До розгляду в першому читанні

Джерело: складено за [3].

Станом на 1 листопада 2016 р. із запропонованих
(див. табл. 1) законодавчих актів розглянуто в першому
читанні 6 законопроектів, залишаються нерозглянутими 6 документів, тобто суттєвих змін у законодавчому
полі, а, відповідно, і в організаційно-функціональному
процесі реформи децентралізації, поки не відбулося.
Аналіз поточних досягнень з реалізації засад децентралізації на основі оцінки стану формування необхідної
законодавчої бази дає можливість узагальнити існуючі
проблеми впровадження реформи в Україні [9]. Це:
 відсутність необхідної законодавчої бази для
здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень (відсутні механізми
розподілу повноважень між держадміністра-
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ціями та органами місцевого самоврядування,
районами та ОТГ; не вирішені питання реформування структури управління, АТУ, передачі
на місцевий рівень підприємств комунальної
власності, земель за межами населених пунктів
у розпорядження громад, іншого майна і ресурсів тощо);
 не прийнято необхідних галузевих законодавчих і нормативних документів у сферах енергетики, освіти, медицини, земельних відносин,
адміністративних і соціальних послуг (не розроблені і не затверджені стандарти і нормативи
якості медичних, освітніх, адміністративних,
соціальних та інших послуг);
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Висновки
На основі вивченого досвіду реформування місцевого самоврядування і децентралізації в європейських
країнах, динаміки результатів їх показників соціальноекономічного розвитку, враховуючи власні початкові
дослідження, можна зробити такі висновки.
1. Виходячи зі світового досвіду, процес децентралізації є дуже повільним у часі, оскільки потребує змін
практично в усіх сферах суспільного життя, усі учасники
процесу (державні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, жителі
громад) повинні консолідувати зусилля і постійно взаємодіяти для ефективного досягнення поставлених цілей.
2. Чітко визначена та повна законодавча база і відповідні механізми її реалізації є необхідною умовою для
забезпечення результативного процесу впровадження
реформи децентралізації влади.
3. Досягнення ефективного результату реформи
децентралізації влади потребує впровадження якісно
нового механізму співпраці, орієнтованого на вирішення конкретних завдань, як організаторів процесу децентралізації (уряд), так і громадян, що проживають на конкретних територіях.
4. Якість та ефективність реформи децентралізації
потребує значних фінансових, матеріальних інших ресурсів, тому її реалізація неможлива, перш за все, без всебічної підтримки держави, особливо на початковому етапі.
5. Необхідною є широка роз’яснювальна робота в
питаннях пріоритетів і переваг реформи децентралізації, щоб уникнути супротиву з боку органів виконавчої
влади й отримати підтримку з боку громадян.
6. Важливим є вивчення успішного досвіду інших
країн і можливості його застосування для України з урахуванням історичних, громадських, національних традицій власних територій.

7. Актуальною залишається необхідність проведення наукових досліджень і практичних консультацій
для формування і функціонування самодостатніх громад
з урахуванням як українських переваг, так і індивідуальних особливостей і специфіки окремо взятих регіонів,
районів, громад усередині країни.
8. Необхідною є розробка і впровадження:
 критеріїв (стандартів, нормативів, індикаторів,
показників) для характеристики (оцінки) рівня
інфраструктурного, соціального, економічного,
фінансового, іншого забезпечення (спроможності, самодостатності) громад, якості послуг (освіта, медицина, адміністративні послуги, тощо);
 галузевого (секторального) законодавства в
частині соціальних, адміністративних, освітніх,
медичних, інфраструктурних та інших стандартів (нормативів) для забезпечення якісного рівня життя громадян, з визначенням конкретних
механізмів та ресурсів для їх реалізації.
9. Доцільно розробити методологічну і методичну
бази з питань децентралізації влади та забезпечити нею
органи місцевого самоврядування України для практичного використання в роботі.
10. Формування повної нормативно-законодавчої
бази, яка необхідна для проведення реформи децентралізації, повинно здійснюватися комплексно і паралельно по всіх галузевих напрямках, а не фрагментарно. Це
дасть можливість не декларативно, а фактично розпочати процес глибоких трансформацій по забезпеченню
покращення рівня якості життя громадян, результативного управління територіальним розвитком, формування і функціонування реально самодостатніх об’єднаних
територіальних громад, створення прозорих і зрозумілих умов і правил для успішного розвитку територій. 
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 не розроблено та не впроваджено критерії (індикатори) самодостатності територіальних
громад;
 відсутні дієві механізми контролю за розпорядженням землею і власністю громади; надання
адміністративних послуг для віддалених територій; контролю громадськості за діяльністю
органів місцевого самоврядування.
Довготривале існування невирішених проблем,
внаслідок відсутності законодавчої та політичної ініціативи, у подальшому спричинить загрози для реалізації
реформи децентралізації в Україні, серед яких: ризик
несправедливого розподілу суспільних благ, отримання неякісних суспільних послуг усередині громади, неможливість громадян впливати на прийняття рішень
органами місцевого самоврядування в об’єднаних громадах; супротив органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування процесу децентралізації через можливу втрату існуючих повноважень і ресурсів; відсутність
конкретних стимулів, переваг, обізнаності місцевих громад у питаннях децентралізації, що надалі провокує затягування з їх боку процесу об’єднання територіальних
громад тощо [10].
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УДК 336.467.471
Решетняк О. І. Моделювання оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду
Метою статті є розробка рекомендацій, спрямованих на формування оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду
відповідно до критерію мінімального рівня ризику, визначеного на основі інструментарію теорії нечітких множин. Запропоновано метод оцінки
ризику інвестування в цінні папері, що враховує тільки лівосторонній ризик на підставі нечітких множин, і моделі для цього розрахунку. Знаходження оптимальної структури інвестиційного портфеля рекомендується звести до вирішення математичної задачі лінійного програмування,
де функцією цілі буде виступати мінімізація ризику портфеля залежно від його структури та системи заданих обмежень відповідно до встановлених для портфеля недержавного пенсійного фонду напрямків інвестиційних вкладень. Запропонована модель характеризується тим, що обмеження складають законодавчо встановлені види фінансових інструментів і наявність ліміту інвестування, а цільова функція мінімізує рівень
ризику, визначений на основі нечітких множин.
Ключові слова: оптимальний інвестиційний портфель, ризик цінних паперів, структура портфеля, нечітка множина.
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З

а статистичними даними, в Україні на початок
2016 р. проживає 12,1 млн осіб пенсійного віку,
що становить 28,5% від усіх 42,5 млн осіб, що проживають в Україні. Сьогодні на 10 працюючих українців припадає 9 пенсіонерів [1]. А за оцінками експертів,
уже до 2050 р. кількість населення працездатного віку
знизиться до 14,4 млн осіб. Середня пенсія, яку отримують українські пенсіонери, становить 1427 грн, тобто сучасний рівень загальнообов’язкового соціального
страхування в Україні не забезпечує гідного життя для
громадян похилого віку.
Для того, щоб у пенсійному віці отримувати достатній для нормального життя дохід, у багатьох краї-

UDC 336.467.471
Reshetnyak O. I. Modeling the Optimal Investment Portfolio
for a Non-State Pension Fund
The article is aimed at elaborating recommendations directed towards forming the optimal investment portfolio for a non-State pension fund, in accordance with the criterion of the minimum level of risk, determined on the basis
of the fuzzy sets theory instrumentarium. A method for evaluating the risk of
investing in securities has been proposed, which makes allowance only for
the left-hand risks based on fuzzy sets, and models for estimation of the level
of risk. Finding the optimal structure of investment portfolio is recommended to reduce down to solving a mathematical task of linear programming,
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нах населення починає відкривати свої особисті пенсійні рахунки ще на початку свого трудового стажу. Розмір
особистої пенсії залежить від тривалості накопичення
та регулярності поповнення пенсійного рахунку [1].
В Україні також існує можливість формування недержавного пенсійного забезпечення, тобто можуть функціонувати недержавні пенсійні фонди (НПФ) – некомерційні організації соціального забезпечення. Однак для
того, щоб пенсіонер міг отримувати гідний дохід після
закінчення трудової діяльності, гроші, які вкладаються
в такі фонди, повинні бути інвестовані. Виникає проблема, пов’язана із забезпеченням достатнього рівня доходу інвестиційних портфелів НПФ, який би забезпечував

ЕКОНОМІКА

УДК 336.467.471
Решетняк Е. И. Моделирование оптимального инвестиционного
портфеля негосударственного пенсионного фонда
Целью статьи является разработка рекомендаций, направленных на
формирование оптимального инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда в соответствии с критерием минимального уровня риска, определенного на основе инструментария теории
нечетких множеств. Предложены метод оценки риска инвестирования
в ценные бумаги, который учитывает только левосторонний риск на
основании нечетких множеств, и модели для расчета уровня риска.
Нахождение оптимальной структуры инвестиционного портфеля
рекомендуется свести к решению математической задачи линейного
программирования, где функцией цели выступает минимизация риска портфеля в зависимости от его структуры и системы заданных
ограничений в соответствии с установленными для портфеля негосударственного пенсионного фонда направлениями инвестиционных вложений. Предложенная модель характеризуется тем, что ограничения
составляют законодательно установленные виды финансовых инструментов и наличие лимита инвестирования, а целевая функция минимизирует уровень риска, определенного на основе нечетких множеств.
Ключевые слова: оптимальный инвестиционный портфель, риск ценных бумаг, структура портфеля, нечеткое множество.
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 4. Библ.: 11.
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для пенсіонерів гідну старість, а також низький рівень
ризику, пов’язаний з його формуванням.
Законодавчо вводяться обмеження на структуру
інвестиційних портфелів НПФ, тобто, при розгляді його
можливих напрямів інвестування можуть бути сформовані такі активи: банківські депозити й ощадні сертифікати не більше 40%; іпотечні цінні папери не більше 40%;
банківські метали не більше 10%; облігації резидентів
України не більше 40%; цінні папери нерезидентів максимум 20%; акції резидентів України не більше 40%; цінні
папери та облігації місцевих позик не більш 20%; цінні папери одного емітента (за винятком цінних паперів, гарантованих Кабінетом Міністрів України) не більше 5% [2].
Метою статті є розробка рекомендацій, спрямованих на формування оптимального інвестиційного
портфеля недержавного пенсійного фонду відповідно
до критерію мінімального рівня ризику, визначеного на
основі інструментарію теорії нечітких множин.

Уникнути такого ризику можна на підставі використання теорії нечітких множин при оцінці рівня ризику цінних паперів [10; 11].
Прибутковість цінних паперів (d) може змінюватися в часі t. Вивчення зміни прибутковості цінних паперів у
часі можуть дозволити за аналізований період визначити
максимальну прибутковість, яку забезпечували вкладення в даний вид цінних паперів (dmax), мінімальну прибутковість (dmin) і середню прибутковість (dср). У результаті
отримуємо трикутне нечітке значення показника прибутковості (dmax, dср, dmin). На рис. 1 представлені можливі
значення функції приналежності £ трикутного нечіткого
значення показника прибутковості (dmax, dср, dmin).
£

1
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З

авдання, що виникають при формуванні структури
інвестиційного портфеля, зокрема цінних паперів,
та виборі перспективних об’єктів інвестування,
широко висвітлені в зарубіжній і вітчизняній літературі. Розробкою цих завдань займалися провідні вчені
західної Європи, США, Японії, серед яких Дуань Лі [3],
Г. Марковіц [4], М. Міллер, Х. Конно [5], Ю. Симаан [6],
В. Шарп [7], а в числі вітчизняних учених, що пропонують використання кількісних методів у фінансовій сфері: Бланк І. А., Карагодова О. А., Клебанова Т. С., Кизим
М. О. [8], Лукашин Ю. П., Черняк О. І. та ін. З огляду на
складність досліджуваної проблеми велика кількість
питань залишається невирішеними. Зокрема, оцінки
рівня ризику оптимального інвестиційного портфеля.
У зв’язку з цим може бути сформульована і вирішена математична задача, пов’язана з побудовою моделі
оптимального інвестиційного портфеля НПФ з урахуванням діючих обмежень по структурі, рівню очікуваного доходу, що мінімізує рівень ризику для вкладників до
недержавного пенсійного фонду. Саме мінімізація рівня
ризику є найбільш важливим критерієм вкладів в умовах
високо ступеня невизначеності та можливої збитковості вітчизняних підприємств і банків. Саме збереження
вкладів при формуванні недержавного пенсійного фонду
може послужити основною метою для громадян України
при забезпеченні свого майбутнього на пенсії.
Як зазначалося раніше, основними заходами ризику фінансового активу (цінного паперу) є показники
стандартного відхилення (волатильність) і дисперсія
його прибутковості, які говорять про ступінь можливого розкиду фактичної дохідності навколо його середньої
(очікуваної) прибутковості. Дані показники визначаються на основі минулих статистичних даних прибутковості активів і відображають відхилення як у більшу, так
і в меншу сторону. Така оцінка ризику при формуванні
портфеля цінних паперів не є вірною, оскільки збільшення рівня прибутковості в порівнянні з очікуваним
(середньої) прибутковістю цінного папера також розглядається як негативний фактор [2–9].
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Рис. 1а)
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Рис. 1б)
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Рис. 1в)

Р

озглянемо це більш детально. Оскільки результат
розрахунку прибутковості по кожній аналізованому цінному папері являє собою трикутне непарне
число, то при співвідношенні його з критерієм ефективності W (де W – чіткий критерій ефективності для інвестора, тобто критерій, нижче якого вкладення в цінний
папір вважається невигідним) утворюється чотири можливі випадки (рис. 2), у кожному з яких ступінь ризику
буде визначатися індивідуально.
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Рис. 2б). dmin < W < dср
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Таким чином, може бути здійснений розрахунок
ризику інвестування в певний цінний папір.

dcp

W

З

dmax

Рис. 2в). dср < W < dmax

£

1
S (dmin, dmax)

dmin

dср

dmax

W

Рис. 2г). dmax < W

У випадку а) (див. рис. 2а), коли W < dmin, весь
отриманий діапазон значень дохідностей цінних паперів однозначно більше оціночного критерію W. Це говорить про те, що ризик повністю відсутній, отже, позначимо ступінь ризику як r = 0.
У випадку б) (див. рис. 2б), коли dmin < W < dср,
ступінь ризику r буде визначатися як геометрична ймовірність попадання в область неефективних інвестицій,
тобто в зону між точками dmin і W. Геометрична ймовірність може бути виражена як відношення площі зони
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dcp

dmin

авдання оптимізації структури портфеля цінних
паперів недержавного пенсійного фонду може
бути вирішена за допомогою інструментарію завдань лінійного програмування.
Завдання лінійного програмування – це, як правило, завдання про оптимальне використання обмежених
ресурсів. У даному випадку обмеження складають: законодавчо встановлені види фінансових інструментів і
наявність ліміту інвестування, а цільовою функцією є
мінімізація рівня ризику.
Законодавчо запроваджено обмеження на структуру інвестиційних портфелів НПФ, тобто, при розгляді
його можливих напрямів інвестування можуть бути сформовані такі безлічі потенційних об’єктів інвестування:
 банківські депозити й ощадні сертифікати Di,
не більше 40%; i = 1, 2, 3…
 іпотечні цінні папери Uj, не більше 40%; j = 1, 2,
3…
 банківські метали Fk, не більше 10%; k = 1, 2, 3…
 облігації резидентів України Oα, не більше 40%;
α = 1, 2, 3…
 цінні папери нерезидентів Cβ, не більше 20%;
β = 1, 2, 3…
 акції резидентів України Aγ, не більше 40%; γ =1,
2, 3…
 цінні папери та облігації місцевих позик Mµ, не
більше 20%; µ = 1, 2, 3…
 цінні папери одного емітента не більше 5%.
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W

неефективності до загальної площі зони отриманих значень прибутковості цінного паперу.
У випадку в) (див. рис. 2в), коли dср < W < dmax,
ступінь ризику r буде визначатися діленням суми площ
S (dmin, dср) + S (dср, W) – площа області неефективних інвестицій на S (dmin, dmax) – площа області можливих значень доходностей аналізованої цінного папера.
У випадку г) (див. рис. 2г), коли dmax < W, весь
отриманий діапазон значень прибутковості аналізованої цінного папера однозначно менше оцінного критерію W. Це говорить про те, що ризик такого проекту
становить 100%, тобто r = 1.
У підсумку, для всіх описаних випадків може бути
записана така система рішень, яка значною мірою спрощує механізм розрахунку ризиків інвестування в цінні
папери:
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Кожен вид цінного папера може бути охарактеризований dср – середньою прибутковістю, l – рівнем ліквідності активу і r – рівнем ризику інвестування в певний цінний папір (визначеним на підставі теорії нечітких
множин), х – частка коштів недержавного пенсійного
фонду, що інвестуються в даний вид цінних паперів.
Ліквідність кожного цінного папера визначається
за такою формулою:

економіко-математичне моделювання

 V  T 
l  
 ,
 V  T 

(2)

де V – середньоденний обсяг торгів по аналізованому
цінному паперу;
V – середньоденний обсяг торгів по всіх аналізованих цінних паперах за конкретний період;
T – середня кількість угод за певний період по аналізованому цінному паперу;
Т – середня кількість угод за певний період за всіма цінними паперами.
Середня прибутковість по аналізованих цінних
паперах визначається як математичне очікування рівня
прибутковості за певний період.
Так, безліч Di описується (dсрi, lj, ri), Uj описується
(dсрj, lj, rj), Fk описується (dсрk, lk, rk), Oα описується (dсрα,
lα, rα), Cβ описується (dсрβ, lβ, rβ), Aγ описується (dсрγ, lγ,
rγ), Mµ описується (dсрµ, lµ, rµ).

Я

кщо через х позначити частку коштів, інвестованих у певний інвестиційний актив (цінний папір), а
через r – рівень ризику інвестування в певний цінний папір (визначену на підставі теорії нечітких множин),
то функція мети може бути представлена таким чином:
R   xi ri  x j r j  xk rk  x r 
i

j

k

i

(3)

  x  r  x r  x  r  min.
i





Обмеження визначаються заданим рівнем мінімальної допустимої прибутковості W, яку повинен
забезпечувати кожен цінний папір, що включається в
портфель, і весь портфель в цілому, заданим рівнем ліквідності портфеля L, а також обмеженнями в структурі
портфеля, які визначені законодавством за кожним видом активів.
Таким чином, система обмежень буде така:

 xi  x j  xk  x  x   x  x   1
i

j

k

i

i
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i

 x j  0, 4
j

 xk  0,1
k

 x  0, 4
i

 x   0, 2
i





(4)

 x  0, 4


 x   0, 2


xi  0, 05, x j  0, 05, xk  0, 05, x  0, 05,
x   0, 05, x  0, 05, x   0, 05

R   xi li  x j l j  xk lk  x l 
i

j

k

i

  x  l   x l   x  l   L
i





R   xi di  x j d j  xk d k  x d  
i

j

k

i

 x  d   x d   x  d   W
i





xi  0, x j  0, xk  0, x  0, x   0, x  0, x   0.

Н

а підставі запропонованої моделі може бути
здійснено моделювання оптимального інве
стиційного портфеля недержавного пенсійного
фонду. Для цього необхідно проаналізувати ринок цінних паперів України, а також зарубіжні ринки цінних паперів з метою формування списку потенційних об’єктів
інвестування.
Здійснимо реалізацію запропонованого методу
визначення рівня ризику об’єктів інвестування недержавного пенсійного фонду.
На підставі формули (1), запропонованої автором
роботи, було здійснено розрахунок рівня ризику за статистичними даними, які характеризують прибутковість
цінного папера за декілька періодів (у розрахунку було
досліджено 12 періодів) та їх ліквідності. Результати
розрахунку представлено в табл. 1.
На підставі функцій мети, запропонованих автором (формула (3)) і обмежень (формула (4)), здійснено розрахунок оптимально структури інвестиційного
портфеля НПФ. Розрахунок оптимізаційних задач, які
зводяться до задач лінійного програмування, був здійснений за допомогою табличного процесора Microsoft
Excel і пакета «Пошук рішення».
Проведені розрахунки дали можливість сформувати портфель цінних паперів, який має оптимальну
структуру за критерієм мінімального ризику. Рівень
ризику його дорівнює 0,026 (досить низький рівень ризику отримання прибутковості менше, ніж 14% річних).
Сформований портфель дасть можливість отримати середню прибутковість на рівні 18,37%, і ліквідність портфеля буде дорівнювати 0,52.
Результати проведених розрахунків дозволили
сформувати оптимальну структуру портфеля, яка наведена в табл. 2.
У результаті розрахунків в інвестиційний портфель НПФ рекомендується включити цінні папери компаній, представлених у табл. 3.
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Таблиця1
Рівень ризику аналізованих цінних паперів
Найменування емітента цінних
паперів

Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція)

Ризик (r)

0,641

MICROSOFT

0

Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща)

0,378

BHP BILLITON

0

Райффайзен банк Аваль (RaiffeisenBank, Австрія)

0,5485

Persian Oil Company

0

Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франція)

0,527

APPLE

0

Укрексімбанк (державний)

0,374

CHINA CONSTRUCTION BANK

0

Ощадбанк (державою гарантується збереженість
100% вкладів)

0,2415

Центренерго

0,34

Укрсоцбанк (UniCredit Group, Італія)

0,409

Укрнафта

0,114

Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)

0,311

Мотор Січ

0

ПроКредит Банк (Pro Credit Bank, Німеччина)

0,504

Укртелеком

0

Іпотечні облігації ВАТ АБ «Укргазбанк»

1

Волиньобленерго

Іпотечні облігації «Ощадбанку»

1

АвтоКрАЗ

Іпотечні облігації «Приват Банку»

1

Алчевський металургійний комбінат

Іпотечні облігації «Житлобуду-1»

1

ФАРМАК

Золото

0

Турбоатом

0

Срібло

1

Богдан Моторс

0

Платина

0,89

Донбасенерго

0,272

Паладій

1

Концерн «Стирол»

0,16

Державні українські облігації

0

Облігації Києва

1

ING Commercial Banking Україна

0

Облігації Львова

1

Іndspeed

0

Облігації Одеси

1

АБ «Південний»

0

Облігації Харкова

1

Амстор

0

Агра

0

Закінчення табл. 3

Оптимальна структура портфеля НПФ

1

Частка в портфелі

0
0,775

Таблиця 2

Найменування групи

0
0,309

2

Державні українські облігації

0,050

ING Commercial Banking Україна

0,050

Іndspeed

0,050

Банківські депозити та ощадні
сертифікати Di

0,05

Іпотечні цінні папери Uj

0,00

АБ «Південний»

0,050

Банківські метали Fk

0,05

Амстор

0,050

Облігації резидентів України Oα

0,30

Агра

0,050

Цінні папери нерезидентів Cβ

0,20

MICROSOFT

0,040

Акції резидентів України Aγ

0,40

BHP BILLITON

0,040

Цінні папери та облігації місцевих
позик Mμ

0,00

Persian Oil Company

0,040

APPLE

0,040

CHINA CONSTRUCTION BANK

0,040

Укрнафта

0,050

Мотор Січ

0,050

Укртелеком

0,050

Волиньобленерго

0,050

Алчевський металургійний комбінат

0,050

Турбоатом

0,050

Богдан Моторс

0,050

Концерн «Стирол»

0,050

Таблиця 3
Перелік компаній, цінні папери яких рекомендується
включити в інвестиційний портфель НПФ
Найменування
1

X (частка
в структурі)
2

Ощадбанк (державою гарантується
збереженість 100% вкладів)

0,050

Золото

0,050
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Висновки
Результати проведених розрахунків дозволили
сформувати оптимальну структуру портфеля, який
включає 5% банківських депозитів і ощадних сертифікатів; 5% банківських металів; 30% облігацій резидентів
України; 20% цінних паперів нерезидентів і 40% акцій
резидентів України.
Таким чином, на підставі проведених розрахунків
можна підтвердити актуальність пропонованих моделей
для розрахунку рівня ризику та оптимізації інвестиційного портфеля НПФ.			
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Іванов Р. В. Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах усталеної дії екзогенних факторів
Основною метою роботи є побудова економіко-математичної моделі поведінки економічного агента, схильного до самоорганізації, у процесі взаємодії з усталеними зовнішніми факторами. Запропонована модель розглядається в просторі станів у формі лінійної комбінації функцій руху економічного диполя й рівномірного матеріального потоку. Дослідження моделі дозволило встановити залежність розміру «області стабільності»,
що визначає величину ресурсів, необхідних для забезпечення життєдіяльності економічного агента, від параметрів внутрішнього й зовнішнього
потоків. Установлено, що економічний агент більш мотивований на протидію зовнішнім факторам, ніж на підтримку рівноважного стану.
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омогосподарство можна вважати базисним суб’
єктом економічної системи. При цьому домогосподарства є надто вразливими в умовах кризових
економічних явищ, які супроводжуються зростанням
тарифів, зниженням або втратою доходів, знеціненням
збережень та ін.
Але саме домогосподарства є й найбільш адаптованими до зміни зовнішніх умов, які часто мають негативний характер. Їм простіше змінити модель управління заощадженнями, скоригувати споживчу поведінку,
щоб згладити негативні наслідки кризових явищ. Від
того, як адаптуються домогосподарства, здебільшого
залежить, як переживе кризу економіка в цілому [1].
Саме це зумовлює значимість й актуальність дослідження особливостей економічної поведінки домогосподарств, напрямів її оптимізації згідно із загальною метою
сталого якісного розвитку національної економіки, зростання добробуту населення та задоволення його потреб.

UDC 330.42: 519.7
Ivanov R. V. The Mathematical Model of the Economic Conduct
of a Household in the Conditions of the Steady Action
of the Exogenous Factors
The publication has the primary aim of building an economical-mathematical model of conduct of an economic entity, prone to self-organization, in the
process of interaction with the established external factors. The proposed
model is considered in the space of conditions in the form of a linear combination of functions of movement of the economic dipole and a uniform
material flow. On examining the model, dependence of size of the «stability
field» that determines the amount of resources required for ensuring the
viability of the economic entity from the parameters of both the internal
and the external flows has been determined. It has been determined that
the economic entity is motivated to resist the external factors rather than to
mantain the equilibrium.
Keywords: economic conduct, motivation, steady action of the external factors, economic dipole, motivation coefficient.
Fig.: 3. Formulae: 11. Bibl.: 9.
Ivanov Roman V. – PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University (72 Haharyna Ave., Dnipro, 49010,
Ukraine)
E-mail: roman_ivanov07@mail.ru

Питання щодо економічної поведінки в останні
роки знаходяться у центрі уваги багатьох вітчизняних
фахівців, зокрема, О. Ватаманюка, Л. Демедюк, Т. Кізими, Е. Лібанової, М. Литвак, І. Ломачинської, В. Мандибури, Л. Миргородської, С. Панчишина, Д. Тюпи, О. Шаманської та ін.
Так, у роботі [2] на основі вивчення статистичних
даних досліджуються тенденції розвитку сільських домогосподарств та особистих селянських господарств в
умовах фінансової кризи.
Одне з досліджень О. Шаманської [3] присвячено
вивченню прагматичних підходів щодо реалізації дохідної поведінки домогосподарств.
Колодрубська Н. В. у роботі [4] досліджує вплив інституціональних змін на економічну поведінку суб’єктів
господарювання.
У статті М. О. Оліскевич [5] проводиться емпіричний аналіз часової динаміки ефектів впливу на споживчі
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стабильности», определяющей величину ресурсов, необходимых для
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видатки домогосподарств зміни постійного і тимчасового доходів, темпу інфляції, чутливості до відхилень
від довгострокових тенденцій та інших чинників. При
цьому теоретичним підґрунтям економетричного моделювання є гіпотеза сталого доходу.
Але більшість з доступних до ознайомлення робіт на згадану тематику або мають суто теоретико-еко
номічну спрямованість, або базуються на статистичному аналізі даних та соціометричних дослідженнях і не
містять строго формалізованого зв’язку між вихідними
даними та висновками, у той час як одним з головних інструментів дослідження властивостей об’єктів, систем
та процесів, зокрема економічних, можна вважати процедуру моделювання структури, поведінки, ендогенної
або екзогенної взаємодії зазначених одиниць під впливом факторів різної природи.
В одному з попередніх досліджень [6] автором
представленої роботи було побудовано динамічну модель економічної поведінки, в якій мотиваційним фактором обрано відхилення дійсного стану соціально-еко
номічного агента від бажаного. Модель узгоджується з
принципом граничної корисності (У. С. Джевонс, К. Менгер та Л. Вальрас).
Запропонована модель представлена як у просторі розміщення, так і у просторі станів. Уведення простору станів дозволяє досліджувати соціально-економічні
процеси, притаманні постіндустріальній економіці та
економіці знань, в умовах яких на перше місце замість
територіальних характеристик у географічних координатах виходять дані про їх соціально-економічний стан.
Ґрунтуючись на методологічному підході, запропонованому в роботі [7], у статті [8] було введено у розгляд «функцію руху» ресурсів, яка повністю відображає
геометричну структуру процесу, тобто є ефективним інструментом якісного та, як наслідок, кількісного аналізу
досліджуваних процесів.
Крім того, побудова моделей поведінкових стратегій у формі лінійних комбінацій окремих «функцій руху»
відкриває шлях дослідження економічної поведінки економічних агентів як під впливом екзогенних факторів,
так і в умовах двобічної (багатобічної) взаємодії.
Метою представленої роботи є застосування згаданих вище і запропонованих у роботах [6; 8] моделей та
підходів до вивчення поведінкових стратегій соціальноекономічних агентів, зокрема домогосподарств, в умовах дії усталених ендогенних факторів.

К

атегорія «економічний диполь» був уведений у
роботі [8] у припущенні, що домогосподарство
є одночасно і точкою виробництва (економічне
джерело [8]), і точкою споживання (економічний стік
[8]), причому з однаковими за модулем інтенсивностями
(П – інтенсивність економічного джерела; –П – інтенсивність економічного стоку). Це означає, що домогосподарство знаходиться в стані, коли його потреби пов
ністю задовольняються за рахунок створених благ.
У декартовій системі координат (x, y), яка пов’язана
з полярною (r; θ) рівняннями
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x  r cos ; y  r sin ,

схема матеріального руху економічного диполя з моментом m має структуру, представлену на рис. 1.
y

m
x

Рис. 1. Структура потоку диполя

Наявність множини циклічних переходів (див. рис.
1) можна пояснити тим, що простір є неперервним, а
утворений потік є усталеним. Очевидно, що структура
потоку диполя є симетричною відносно осі (вісесиметричною), додатний напрямок якої відповідає куту θ = 0.
До того ж, кут θ = 0, який у просторі станів [8]
відповідає напрямку покращення стану економічного
агентa, є характерним для напрямку моменту економічного диполя m (див. рис. 1). Адже абсолютна величина
моменту економічного диполя m характеризує саме
здатність (потенціал) економічного агентa або до можливого покращення стану, або до протидії факторам, які
намагаються його погіршити.
З огляду на побудовану в роботі [6] математичну
модель раціональної економічної поведінки функція
руху для економічного диполю має вигляд
m sin 2 
(1)
,
4 r
		
для якої компоненти поля швидкості мають вигляд (vr –
компонента за «кількісною координатою»; vθ – компонента за «якісною координатою»)
2m cos 
m sin 
vr 
; v 
. (2)
3
4 r
4 r 3
При цьому, як функція рівня (1), так і функції (2)
повністю відображають структуру руху відносно економічного диполя, представленого на рис. 1.
Дійсно, при θ = 0 (додатний напрямок горизон2m
тальної осі): vr 
; v  0, тобто відхилення від
4 r 3
стану задоволення в напрямку погіршення відсутнє, а всі
дії економічного агентa можуть буди сфокусовані на покращенні стану. Адже в даному випадку напрямок компоненти швидкості vr та моменту диполя співпадають.
Навпаки, при θ = π (від’ємний напрямок горизон2m
тальної осі): vr 
; v  0 – відбувається мак4 r 3
 ЕД 
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мальною кутовою швидкістю v 

m

спрямовують

4 r 3
ся або на задоволення власних потреб, або на компенсацію тих ресурсів, які були використані раніше.

Аналогічна ситуація спостерігається при  


2

(від’ємний напрямок вертикальної осі):
m
vr  0; v  
.
4 r 3
Цікавим і важливим слід вважати той факт, що
при θ = 0 та θ = π абсолютна величина швидкості руху
2m

ресурсів дорівнює V 
, у той час як при  
3
2
4 r
m

та   має місце значення V 
.
2
4 r 3

П

ояснення цього факту будемо проводити з огляду
на особливості функціонування домогосподарства. Адже в процесі його життєдіяльності первинним мотиватором є намагання задоволення потреб,
підтримки життєдіяльності (споживання) та звичного рівня життя. Тобто, величина мотивації є числом від’ємним,
адже націлена, головним чином, на споживання.
Зокрема, для економічного диполю поле мотивації описується функцією
M (r , )  M 0  

V2

2

2

 m 
2
 M0  
 (3cos 1).
2 4 r 3 

величиною



та   мотивація визначається
2
2

2
 m 
M (r , )  M 0  
,

2 4 r 3 
     

(4)

 m 2
M (r , )  M 0  2 
.
 4 r 3 
     

(5)

а при θ = π:
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2
1
0
–1
–2


2 
2 

 2m cos    m sin    (3)
 M0  
2 4 r 3   4 r 3  


При  

Т

аким чином, можна стверджувати, що бажання
усунення негативного відхилення між наявним і
бажаним станом домогосподарства породжується більшим рівнем мотивації, ніж бажання підтримки
стану домогосподарства на наявному рівні.
Нехай у досліджуваному просторі існує екзоген
ний фактор (економічний, соціальний, політичний то
що), який спонукає рівномірно (прямолінійно, з одна
ковою абсолютною швидкістю, в одному напрямку)
переміщуватися всі елементарні одиниці, утворюючи
так званий рівномірний потік. Якщо зазначений потік у
введеній системі координат спрямований вздовж (паралельно) горизонтальної осі справа наліво (з боку θ = 0
у бік θ = π), то його вплив слід вважати негативним,
а структура відображається функцією руху [6; 9]:
1
(7)
 ЗВ  Vr 2 sin 2 ,
2
де V∞ – швидкість потоку, яку, наприклад, при інших
рівних умовах можна інтерпретувати як рівень інфляції.
Структура потоку представлена на рис. 2.
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m
– будь-яке відхилення від стану
4 r 3
рівноваги має нейтральний вплив на стан економічного
агента.
Адже усі результати власної діяльності з макси

осі): vr  0; v 

Величина (4) відповідає нейтральній ситуації, яка
не містить ніякої загрози для домогосподарства, а лише
вимагає виконання стандартних процедур (щоденних
обов’язків). Водночас величина (5) характеризує наявність
загрози (або факту) погіршення стану домогосподарства.
Саме тому має місце нерівність
   
(6)
abs ( M (r , ))  abs M  r , .
  2 

–2

–1

0

1

2

Рис. 2. Структура рівномірного потоку в просторі станів

Компоненти швидкості для функції (7) описується
співвідношеннями
(8)
vr V cos ; v  V sin ,
2

2

а V  vr2  v2  V cos    V sin    V , що
підтверджує рівномірність досліджуваного потоку.
Таким чином, і рівень мотивації залишається сталим у всьому потоці, тобто M (r , )  const.
Якщо систему координат обрано так, що вона рухається одночасно з потоком, то можна говорити, що в
якому б стані не знаходився економічний агент, рівномірний потік ніяк на нього не впливає. Отже, відносно
потоку економічний агент знаходиться в стані спокою.
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симізація негативного впливу при будь-якому відхиленні від стану задоволення (рівноваги) (0; 0). Саме тому усі
дії економічного агентa спрямовані на мінімізацію цього
відхилення.

При  
(додатний напрямок вертикальної
2
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Якщо ж в деякий початковий момент часу стан
економічного агента є таким, що у просторі станів він
знаходиться у стані спокою, то під дією описаного рівномірного потоку можуть виникати такі ситуації:
 не здійснюючи протидію потоку, економічний
агент погіршує свій стан зi швидкістю V∞;
 намагаючись зберегти свій стан, економічний
агент вимушений витрачати додаткові ресурси
на протидію зовнішньому впливу.
Таким чином, можна стверджувати, що модель
рівномірного потоку може бути застосована для моделювання економічної поведінки економічних агентів під
впливом деякого однорідного фактора, зокрема, негативного.
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Р

озглянемо збалансовану економічну систему, концептуальною моделлю якої є економічний диполь
та яка знаходиться під екзогенним впливом (економічним, соціальним, політичним тощо), який намагається (свідомо чи несвідомо) з найбільшою ефективністю
погіршити стан досліджуваної економічної системи.
Зупинимось на ситуації, коли момент економічного диполя m [6; 8] є порівнюваним до значення параметра зовнішнього впливу V. При цьому, момент m
в просторі станів [6] направлений назустріч напрямку
негативного впливу.
У цьому випадку, з огляду на результати, представлені в роботах [6; 8] і теоретичні основи умов просторової
взаємодії потоків [9], модель досліджуваної задачі може
бути представлена у вигляді лінійної комбінації функцій
руху економічного диполя та зовнішнього потоку:
m sin 2  1
 Vr 2 sin 2 . (9)
4 r
2
Особливість взаємодії полягає в тому, що зовнішній вплив обмежує розмір доступних ресурсів, здатних
забезпечити стійке функціонування економічного агента, зокрема, домогосподарства.
Згідно з побудованою моделлю вказані ресурси
зосереджені в деякій області, яку будемо називати «областю стабільності». У просторі станів [6] функція руху
(9) дозволяє описати «область стабільності», що має
сферичну форму, радіус якої пов’язаний з параметрами
внутрішнього (економічний диполь) та зовнішнього потоків рівнянням
m
(10)
rc  3
.
2 V
   ЕП  ЗВ 

Отже, чим більше параметр зовнішнього впливу
V∞, тим менше стає величина доступних ресурсів – «область стабільності» (рис. 3).
Слід розуміти, що представлена в полярних координатах (r, θ) на рис. 3 структура взаємодії відповідає
усталеному режиму функціонування після адаптації до
зовнішнього впливу. При цьому, «область стабільності»
обмежує не тільки матеріальні ресурси, але й людський
капітал.
Крім того, слід розуміти, що підтримка рівня життя
(збереження координат, які відповідають розташуванню
в просторі станів [6]), звичного для окремого індивіда,
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2

m

0

V

–2
–2

0

2

Рис. 3. Структура області стабільності економічного
диполя в умовах дії зовнішнього середовища

супроводжується задоволенням не лише потреб існування, але й соціальних потреб, потреб особистісного
зростання та самореалізації.
Економічна поведінка, спрямована на протидію
зовнішньому впливу та підтримку «області стабільно
сті», супроводжується додатковим рівнем мотивації,
для оцінки якого може бути застосований «коефіцієнт
мотивації» у формі
9
(11)
cM  1 sin 2 
4
(у координатах (r, θ) кут θ = 0 співпадає з напрямком моменту диполя).
Аналіз виразу (11) підтверджує тезу про те, що
економічний суб’єкт більш вмотивований на протидію
зовнішнім факторам (вираз (4) при θ = 0), ніж на під
тримку рівноважного стану (вираз (4) при   ).
2
Висновки
У представленій роботі було побудовано математичну модель (9) економічної поведінки домогосподарства в умовах усталених екзогенних факторів у вигляді
лінійної комбінації функцій руху економічного диполя
(1) та рівномірного потоку (7).
Її дослідження та аналіз структури у просторі станів (див. рис. 3) дозволили визначити залежність (10)
між величиною доступних домогосподарству ресурсів
(«область стабільності») та параметрами ендогенного
та екзогенного матеріальних потоків.
Установлено, що економічний агент більш вмотивований на протидію зовнішнім факторам, ніж на підтримку рівноважного (наявного) стану.
Шляхи подальших досліджень вбачаємо в обґрунтуванні, побудові та вивченні моделей стратегій економічної поведінки в умовах суттєвого погіршення негативного впливу екзогенних факторів.
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Конвергенція дохідних груп домогосподарств за споживанням харчових
продуктів як умова посилення продовольчої безпеки
© 2016 Піскунова О. В., Осипова О. І.

УДК 330.43: 338.439
Піскунова О. В., Осипова О. І. Конвергенція дохідних груп домогосподарств за споживанням харчових продуктів
як умова посилення продовольчої безпеки
У статті проведено аналіз економічної доступності продовольства для різних дохідних груп населення та досліджено динаміку диференціації
споживання базових продуктів харчування в домогосподарствах з різними грошовими доходами. З метою аналізу економічної доступності продовольства для домогосподарств різних доходних груп як одного з ключових показників продовольчої безпеки розраховано коефіцієнти еластичності
обсягів споживання продуктів харчування за доходами та за ціною. Для дослідження динаміки диференціації споживання продуктів харчування в домогосподарствах з різними грошовими доходами розраховано показники σ- та β-конвергенції. За результатами проведених розрахунків отримано,
що у період з 2000 по 2015 рр. для всіх груп базових продуктів харчування спостерігалось явище конвергенції, тобто зменшення диференціації обсягів
їх споживання з часом у домогосподарствах з різними грошовими доходами, що позитивно впливає на зміцнення продовольчої безпеки в країні.
Ключові слова: продовольча безпека, економічна доступність продуктів харчування, регресійний аналіз,коефіцієнт еластичності, σ- та
β-конвергенція.
Рис.: 1. Табл.: 5. Формул: 5. Бібл.: 12.
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Пискунова Е. В., Осипова О. И. Конвергенция доходных групп
домохозяйств по потреблению пищевых продуктов как условие
усиления продовольственной безопасности
В статье проведен анализ экономической доступности продовольствия для различных доходных групп населения и исследована динамика дифференциации потребления базовых продуктов питания в домохозяйствах с различными денежными доходами. С целью анализа экономической доступности продовольствия домохозяйствам различных
доходных групп как одного из ключевых показателей продовольственной безопасности рассчитаны коэффициенты эластичности объемов
потребления продуктов питания по доходам и по цене. Для исследования динамики дифференциации потребления продуктов питания в
домохозяйствах с различными денежными доходами рассчитаны показатели σ- и β-конвергенции. По результатам проведенных расчетов
получено, что в период с 2000 по 2015 гг. для всех групп базовых продуктов питания наблюдалось явление конвергенции, то есть уменьшение
дифференциации объемов их потребления со временем в домохозяйствах с различными денежными доходами, что положительно влияет
на укрепление продовольственной безопасности в стране.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая
доступность продуктов питания, регрессионный анализ, коэффициент эластичности, σ- и β-конвергенция.
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оціально-економічна диференціація населення
є характерною для будь-якої держави світу. Вод
ночас значна нерівність у розподілі доходів призводить до зниження ефективності функціонування
економіки та, як наслідок, до зниження якості життя

116

UDC330.43: 338.439
Piskunova O. V., Osypova O. I. The Convergence of Profitable Groups
of Households by the Consumption of Food Products as a Condition
for Strengthening the Food Security
The article analyzes the economic affordability of foods for various profitable
segments of the population, and studies the dynamics of differentiation of
consumption of the basic food products in the households with different monetary income. In order to analyze the economic affordability of foods to the
households of different profitable groups as one of the key indicators of food
security, coefficients of elasticity of volumes of food consumption have been
calculated by the revenues and costs. For studying the dynamics of differentiation of the food consumption in households with different cash income, indicators of both the σ- and the β-convergence have been calculated. According
to the results of the calculations has been found that for the period from 2000
to 2015, for all groups of the basic food items, the phenomenon of convergence can be observed, i.e. reducing the differentiation of their consumption
volumes over time in the households with different monetary income, which
has a positive impact on enhancing the food security in the country.
Keywords: food security, economic affordability of foods, regression analysis,
coefficient of elasticity, σ- and β-convergence.
Fig.: 1. Tbl.: 5. Formulae: 5. Bibl.: 12.
Piskunova Olena V. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Economic and Mathematical Modeling, Vadym Hetman Kyiv National
Economic University (54/1 Peremohy, Ave., Kyiv, 03680, Ukraine)
E-mail: episkunova@rambler.ru
Osypova Olha I. – PhD (Economics), Senior Lecturer of the Department of
Economic and Mathematical Modeling, Vadym Hetman Kyiv National Economic University (54/1 Peremohy, Ave., Kyiv, 03680, Ukraine)
E-mail: osypovaolha1987@gmail.com

населення і зростання соціальної напруги в суспільстві.
Суттєва диференціація споживання продуктів харчування, як один із проявів соціально-економічної диференціації населення, може істотно підривати рівень продовольчої безпеки країни в цілому.
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І

нформаційною базою дослідження виступають дані
Державної служби статистики України [8; 9]. Розглядаються дані щодо обсягів споживання продуктів харчування та обсягів доходів у домогосподарствах
України, що розподілені за 11 дохідними групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів (до групи 1 входять домогосподарства із
найнижчими еквівалентними грошовими доходами, до
групи 11 – домогосподарства з найвищими еквівалент-
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Аналіз динаміки відносних обсягів
споживання харчових продуктів
у різних дохідних групах
домогосподарств
Порівняння середньодушових обсягів споживання
харчових продуктів населенням України у 2000 і 2015 роках свідчить про покращення ситуації як у кількісному,
так і в якісному аспектах, незважаючи на суттєве зро
стання споживчих цін та зниження реальних доходів населення у 2014 р., яке призвело до деякого спаду у 2014
і 2015 рр. обсягів споживання продуктів харчування порівняно з 2013 р.
Так, у 2015 р. порівняно з 2000 р. рівень споживання яєць та овочів збільшився майже на 40% і досяг рівня
раціональних норм, помітно збільшилося споживання
м’яса та олії (на 23%) і фруктів (на 25%). Єдиною продовольчою групою, обсяги споживання якої за досліджуваний період скоротилися, є хліб та хлібні продукти:
у 2000 р. населення споживало 125 кг на рік у розрахунку на 1 особу (що перевищує раціональні норми споживання на 24%), у 2015 р. аналогічний показник склав 103
кг (що є вищим за раціональну норму лише на 2%). При
цьому реальні доходи населення в досліджуваний період зросли майже в 4 рази, а частка витрат на харчування
у загальній структурі витрат знизилася з 64% у 2000 р.
до 53,1% у 2015 р.
Разом з тим середні значення обсягів споживання
харчових продуктів по всіх домогосподарствах не відображають реально існуючого розриву в рівнях споживання продуктів харчування населенням з різними грошовими доходами.
У табл. 1 наведено середні обсяги грошових доходів і витрат у розрахунку на 1 домогосподарство та
частку витрат на харчування в загальній структурі грошових витрат для 11 виділених дохідних груп домогосподарств. Також довідково наведено розподіл домогосподарств за дохідними групами в містах і сільській місцевості та середній розмір домогосподарства в кожній
дохвдній групі.
Аналіз табл. 1 дозволяє зробити такі висновки.
Грошові доходи домогосподарств, що належать до 1-ї

економіко-математичне моделювання

ними грошовими доходами). Дані, що вимірюються у
грошових одиницях, скориговані на індекс інфляції.
У статті аналізується споживання базових продуктів харчування, набір яких визначається діючими нормативними актами України [10] та включає такі продукти: м’ясо і м’ясопродукти; молоко і молочні продукти;
яйця; риба і рибопродукти; цукор; олія; картопля; овочі;
фрукти; хліб та хлібні продукти.
Для оцінювання рівня продовольчої безпеки середньодушові обсяги споживання базових продуктів
харчування порівнюються з їх раціональними нормами –
регламентованими центральним органом виконавчої
влади з питань охорони здоров’я обсягами споживання
основних харчових продуктів, що відповідають сучасним вимогам раціонального харчування та є необхідними для забезпечення повноцінного активного і здорового життя [1].
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Проектом Закону України «Про продовольчу безпеку» визначено, що продовольча безпека країни може
бути досягнута лише в разі, якщо всі громадяни мають
доступ до безпечного та якісного продовольства у необхідній кількості та асортименті [1]. У зв’язку з цим зусилля державних органів влади в Україні мають спрямовуватися на зменшення диференціації споживання продуктів
харчування між групами населення залежно від їх доходів
та забезпечення високого рівня життя для всіх категорій
громадян. Ефективне вирішення цієї проблеми вимагає
проведення поглиблених досліджень, що дозволять отримати інформацію щодо ступеня диференціації споживання продуктів харчування та їх економічної доступності
для груп населення із різними грошовими доходами.
Дослідженню питань продовольчої безпеки та різних її складових присвячено багато робіт вітчизняних
і закордонних учених. Соціально-економічний аспект
продовольчої безпеки та проблеми економічної доступності продовольства детально висвітлені в роботах
[2–4]. Автори вищезгаданих робіт, зокрема, наголошують на необхідності доповнення існуючих індикаторів
продовольчої безпеки показниками економічної доступності продовольства з метою адекватного відображення ії рівня для всіх груп населення. Оцінювання
економічної доступності продовольства на підґрунті
методів економіко-математичного моделювання, зокрема методів регресійного аналізу, здійснено в роботах
зарубіжних авторів [5–7]. Проте подібні дослідження,
проведені для України, нам невідомі, що й обумовило
вибір теми даної статті.
Метою статті є аналіз економічної доступності
продовольства для домогосподарств різних доходних
груп як одного з ключових показників продовольчої
безпеки та дослідження динаміки міжгрупових розбіжностей у споживанні продуктів харчування. Для цього
необхідно вирішити такі задачі:
 проаналізувати динаміку середньодушових обсягів споживання базових продуктів харчування відносно їх раціональних норм у різних дохідних групах домогосподарств;
 оцінити еластичність середньодушових обсягів
споживання базових продуктів харчування за
середньодушовими обсягами доходів та за ціною харчових продуктів для домогосподарств
з різними доходами;
 дослідити динаміку розбіжностей в обсягах споживання базових продуктів харчування у домо
господарствах різних дохідних груп на підґрун
ті теорії конвергенції.
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Таблиця 1
Доходи та витрати домогосподарств України залежно від розміру середньодушових грошових доходів у 2015 р.

Дохідна
група

Грошові доходи
домогосподарств,
грн на міс.

Грошові
витрати домогосподарств,
грн на міс.

Частка витрат
на харчування
у загальній
структурі грошових витрат, %

1

1168

2501

2

1999

3

Розподіл домогосподарств
за рівнем середньодушових
грошових доходів, %

Середній
еквівалентний
розмір домогосподарства, осіб

у міських
поселеннях

у сільській
місцевості

67,8

0,1

0,3

2,86

2657

58,6

1,6

3,2

2,50

2803

3191

56

5,2

7,8

2,52

4

3216

3670

56,4

15,7

21,7

2,27

5

3869

3970

54,3

17,9

21,8

2,20

6

4457

4407

51,5

16,5

16,4

2,09

7

5256

4940

50,4

13,6

9,8

2,11

8

6128

5477

47,9

9,2

6,7

2,14

9

6418

5877

47

6,2

4,1

1,98

10

6950

6196

43,4

4,1

3,1

1,92

11

9388

7875

37,9

9,9

5,1

1,81

У цілому
по Україні

5232

4952

49,6

100

100

2,11
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Джерело: складено авторами за даними [8; 9].

дохідної групи, є у 8 разів меншими за грошові доходи
11-ї дохідної групи. Грошові доходи домогосподарств
1–7 дохідних груп є нижчими за аналогічний середній
показник по Україні (5232 грн). Дещо меншою є диференціація у дохідних групах домогосподарств за показниками грошових витрат. Так, грошові витрати найбагатшої дохідної групи є втричі більшими за грошові витрати найбіднішої групи. У середньому по Україні грошові витрати одного домогосподарства складають 4952
грн, тобто є вищими за грошові витрати 1–7 дохідних
груп. Крім того, варто звернути увагу на те, що у 1–6 дохідних групах витрати домогосподарств перевищують
доходи. Таке явище є вкрай негативним і свідчить про
те, що найбідніші верстви населення не тільки не мають
змоги робити заощадження, але і змушені жити в борг.
У міських поселеннях частка домогосподарств, що належать до найнижчих дохідних груп, є меншою, і навпаки,
частка домогосподарств із високими рівнями грошових
доходів є більшою, ніж у сільській місцевості.
Частка витрат на харчування в загальній структурі
витрат домогосподарств із різними грошовими доходами суттєво варіюється, при цьому чим більші середні
обсяги доходів та витрат домогосподарства, тим меншою є частка витрат на харчування.
У табл. 2 наведено середньодушові обсяги споживання базових продуктів харчування відносно законодавчо встановлених раціональних норм споживання у
вибраних дохідних групах у 2000, 2013 та 2015 рр. Включення даних за 2013 р. пояснюється тим, що в цей рік
обсяги споживання продуктів харчування були найвищими за досліджуваний період.
Як можна побачити з табл. 2, обсяги споживання
продуктів харчування у вибраних дохідних групах істотно відрізнялися протягом всього періоду дослідження.
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Особливо помітним був розрив у обсягах споживання
м’яса, молока та фруктів, розрив у споживанні цукру,
олії та хлібу в різних дохідних групах є значно меншим,
особливо у 2013 та 2015 рр. Позитивним є те, що обсяги
споживання у найбіднішій 1-й групі характеризуються
найбільшими темпами приросту, що свідчить про зменшення ступеня диференціації в часі продовольчих наборів різних верств населення. Разом з тим, у 2015 р. рівень
споживання всіх базових продуктів харчування у 1-й
доходній групі навіть не досяг рівня споживання продовольства домогосподарствами 11-ї дохідної групи у
2000 р. Наразі домогосподарства, що належать до 1-ї дохідної групи, споживають у обсягах, близьких до раціональних, цукор, олію, овочі та хліб, обсяги споживання
решти продуктів харчування є більше, ніж на 50% нижчими за раціональні норми. Споживання всіх груп базових продуктів харчування у 11-й доходній групі у 2015 р.
було або на рівні раціональних норм, або на рівні, близькому до цих норм. оскільки 6-та дохідна група займає
з-поміж 11 дохідних груп середнє положення, то споживання продуктів харчування у цій доходній групі в основному є дуже близьким до обсягів споживання продовольства в цілому по Україні.
Оцінювання еластичності споживання
продуктів харчування за доходами
та ціною для домогосподарств різних
дохІдних груп
З метою аналізу економічної доступності продовольства для домогосподарств різних дохідних груп як
одного з ключових показників продовольчої безпеки
розрахуємо коефіцієнти еластичності обсягів споживання продуктів харчування за доходами. Для цього для
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Таблиця 2
Відносні середньодушові обсяги споживання базових продуктів харчування у домогосподарствах
різних дохідних груп, %
1 дохідна група

Базові продукти
харчування

6 дохідна група

11 дохідна група

У цілому по Україні

Рік
2000

2013

2015

2000

2013

2015

2000

2013

2015

2000

2013

2015

М’ясо

5

26

33

42

81

60

96

111

89

50

77

69

Молоко

10

21

43

50

68

72

87

86

86

54

64

73

Яйця

21

46

25

70

87

79

124

95

87

74

83

79

Риба

7

42

36

66

108

72

150

144

96

78

108

72

Цукор

9

60

95

104

101

92

177

101

101

111

95

88

Олія

38

100

97

107

106

108

140

117

114

116

105

107

Картопля

33

46

38

101

88

82

128

94

95

101

88

84

Овочі

10

32

93

68

74

107

109

85

109

71

70

101

Фрукти

4

7

35

29

57

53

63

92

85

33

56

51

Хліб

76

75

109

126

109

100

163

102

102

127

107

101

Джерело: складено авторами за даними [9].

(1)

де Consij – споживання i-того базового продукту харчування (і = 1, 10) у домогосподарстві, що належать до j-тої
дохідної групи (j = 1, 11) (у середньому на місяць у розрахунку на 1 особу, кг);
Incj – величина середньодушових грошових доходів у домогосподарстві, що належить до j-тої дохідної
групи (у середньому на місяць, грн);
а, b – параметри рівняння регресії, які необхідно
оцінити.
Тоді коефіцієнт еластичності обсягів споживання i-того базового продукту харчування в j-тій дохідній
групі за доходом розраховуватиметься так:
EC / I 

Consij
Inc j



Inc j
Consij



ba Incbj
Inc j



Inc j
a Incbj

 b. (2)

Тобто, у степеневій регресії коефіцієнтом еластичності виступає параметр b.
Даний коефіцієнт відображає, на скільки відсот
ків зміниться обсяг споживання певного продукту харчування при зростанні доходу на 1%. Також коефіцієнт
еластичності за доходом можна розглядати і як характеристику ступеня насичення потреб домогосподарств
у конкретному продукті харчування, оскільки відсутність приросту у споживанні продукту в порівнянні зі
збільшенням доходів слід трактувати як перехід даного
продукту харчування з класу товарів, що пов’язані із задоволенням першочергових потреб, до класу малоцінних товарів, попит на які вже повністю задоволений
[11].Таким чином, коефіцієнт еластичності споживання
за доходом може служити деякою оцінкою економічної
доступності продовольства.
У табл. 3 наведено результати розрахунку коефіцієнтів еластичності обсягів споживання базових продуктів харчування за доходами для різних дохідних груп
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Consij  a Incbj ,

у 2000–2015 рр. Зазначимо, що рівняння регресії, на
основі яких визначено значення коефіцієнтів еластичності, мають задовільну статистичну якість, зокрема,
розраховані F- та t-статистики з надійністю 95% показали статистичну значимість побудованих регресій та
оцінок їх параметрів.

А

наліз табл. 3 дозволяє зробити такі висновки.
Найбільші значення коефіцієнтів еластичності
отримано для домогосподарств 1-ї дохідної групи. Це пояснюється тим, що внаслідок низького рівня
споживання продуктів харчування домогосподарства
цієї групи при зростанні доходу одразу нарощують обсяги споживання продовольства. Більше того, значення
коефіцієнтів еластичності для м’яса у 1-й та 2-й дохідних
групах та молока і риби у 1-й доходній групі є більшими
за 1, тобто для споживачів даних дохідних груп ці продукти харчування є не предметами першої необхідно
сті, а предметами розкоші. Як бачимо, при переході до
кожної наступної дохідної групи значення коефіцієнтів
еластичності зменшуються, що свідчить про поступове
задоволення попиту на продукти харчування та зменшення їх еластичності за доходом. У 11-й доходній групі
отримано від’ємні значення коефіцієнтів еластичності.
Це свідчить про повне задоволення потреб домогосподарств цієї групи у продуктах харчування. Виключення
становлять м’ясо та фрукти, адже споживання цих продуктів харчування навіть у найбагатшій доходній групі
ще не досягло раціональних норм, тобто попит на них
задоволений не повністю. Також від’ємні значення коефіцієнтів еластичності отримано для картоплі (починаючи з 3-ї дохідної групи), хліба (з 5-ї дохідної групи),
цукру та олії (із 7-ї дохідної групи). Оскільки ці продукти традиційно відносяться до дешевих продуктів харчування, при зростанні доходів вони переходять з групи
товарів першої необхідності до групи малоцінних товарів, про що і свідчать від’ємні коефіцієнти еластичності.

ЕКОНОМІКА

кожної дохідної групи будується степенева регресійна
модель вигляду:
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Таблиця 3
Значення коефіцієнтів еластичності обсягів споживання продуктів харчування за доходами
Базові продукти
харчування

Дохідна група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

М’ясо

1,481

1,045

0,808

0,699

0,586

0,521

0,466

0,382

0,371

0,276

0,091

Молоко

1,684

0,586

0,232

0,302

0,245

0,209

0,169

0,115

0,074

0,051

–0,050

Яйця

0,791

0,675

0,442

0,352

0,248

0,172

0,110

0,078

0,037

0,011

–0,136

Риба

1,028

0,734

0,636

0,565

0,466

0,394

0,324

0,223

0,221

0,126

–0,097

Цукор

0,833

0,272

0,253

0,196

0,125

0,043

–0,025

–0,105

–0,167

–0,179

–0,361

Олія

0,589

0,187

0,123

0,182

0,075

0,020

–0,044

–0,132

–0,142

–0,205

–0,331

Картопля

0,381

0,034

–0,157

–0,237

–0,328

–0,276

–0,289

–0,327

–0,370

–0,349

–0,469

Овочі

0,718

0,432

0,310

0,262

0,236

0,169

0,140

0,085

0,049

0,001

–0,139

Фрукти

0,936

0,876

0,840

0,786

0,681

0,601

0,547

0,504

0,495

0,421

0,253

Хліб

0,048

0,098

0,022

0,004

–0,037

–0,093

–0,119

–0,179

–0,198

–0,241

–0,350
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Джерело: розраховано авторами за даними [9].

Аналізуючи дані, наведені в табл. 4, можна побачити, що отримані значення коефіцієнтів еластичності
за ціною є в цілому схожими до попередніх розрахунків
коефіцієнтів еластичності за доходами: найвищі значення отримані в 1-й доходній групі, далі, при переході до
кожної наступної дохідної групи, коефіцієнти еластичності зменшуються, і в 11-й доходній групі отримано
майже всі від’ємні значення коефіцієнтів еластичності.
Проте варто відмітити, що за класичним законом
попиту зростання цін на товари призводить до зниження попиту на них, тобто знаки коефіцієнтів еластичності мають бути від’ємними. Додатні знаки коефіцієнтів
еластичності в нашому випадку пояснюються так званим ефектом Гіффена: за несприятливих економічних
умов (наприклад, в умовах низької платоспроможності
населення або його окремих груп) при підвищенні цін
на дешеві товари та товари першої необхідності попит
на них теж зростає. Особливо чітко це видно в 1-й і 2-й
дохідних групах, а в 11-й і частково 9-й і 10-й дохідних
групах зростання цін на продовольство веде до скорочення попиту на них.

Також проаналізуємо, як зростання цін на продовольство впливає на обсяг споживання продуктів харчування в різних дохідних групах. Для цього по аналогії
визначимо коефіцієнти еластичності обсягів споживання продуктів харчування за їхньою ціною. Регресійне
рівняння для оцінювання еластичності споживання за
ціною має такий вигляд:
Consij  a Prib ,

(3)

де Pri – ціна придбання і-того базового продукту харчування у роздрібній мережі (за 1 кг, грн).
Коефіцієнтом еластичності тут, так само як і у рівнянні (1), виступатиме параметр b.

З

а відсутності достовірної статистичної інформації щодо цін на базові продукти харчування у 2000
та 2001 рр. розрахунок коефіцієнтів еластичності
за ціною проводився на основі даних за 2002–2015 рр.
У табл. 4 наведено результати розрахунку коефіцієнтів
еластичності споживання базових продуктів харчування
за доходами для різних дохідних груп у 2002–2015 рр.

Таблиця 4
Значення коефіцієнтів еластичності обсягів споживання продуктів харчування за ціною
Базові продукти
харчування

Дохідна група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

М’ясо

0,896

0,518

0,440

0,428

0,346

0,327

0,299

0,244

0,238

0,172

0,033

Молоко

0,386

0,199

0,107

0,109

0,091

0,081

0,074

0,049

0,024

0,016

–0,052

Яйця

0,401

0,330

0,208

0,207

0,125

0,102

0,081

0,057

0,062

0,047

–0,060

Риба

0,195

0,285

0,218

0,213

0,160

0,136

0,068

0,041

0,020

–0,006

–0,188

Цукор

0,175

0,000

–0,003

0,010

–0,019

–0,008

–0,029

–0,078

–0,113

–0,104

–0,213

Олія

0,135

0,076

0,098

0,084

0,016

–0,015

–0,074

–0,129

–0,125

–0,171

–0,290

Картопля

–0,498

–0,146

–0,217

–0,250

–0,457

–0,188

–0,195

–0,167

–0,212

–0,201

–0,218

Овочі

0,159

0,236

0,200

0,217

0,208

0,204

0,182

0,165

0,149

0,078

0,013

Фрукти

0,413

0,236

0,352

0,387

0,317

0,317

0,289

0,261

0,259

0,210

0,115

Хліб

0,046

–0,011

–0,046

–0,031

–0,052

–0,079

–0,091

–0,120

–0,137

–0,144

–0,219

Джерело: розраховано за [9].
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Т

аким чином, ми бачимо, що економічна доступність продовольства для груп домогосподарств
з невеликими та середніми доходами є значно
нижчою, ніж для груп домогосподарств з великими доходами. Внаслідок цього середньодушові обсяги споживання таких важливих для збалансованого харчування
та здоров’я населення продуктів, як м’ясо, риба, фрукти,
молоко, яйця в цих дохідних групах домогосподарств
суттєво нижчі за раціональні норми, що призводить до
зниження продовольчої безпеки в Україні, незважаючи
на відносно благополучну ситуацію за середніми по краї
ні показниками. Тому для поглибленого аналізу продовольчої безпеки необхідно дослідити динаміку розбіжностей у споживанні базових продуктів харчування у
домогосподарствах різних доходних груп

сокими темпами зростання, ніж об’єкти з більш високими початковими значеннями показників. Зазначимо, що
β-конвергенція є необхідною, але не достатньою умовою
існування σ-конвергенції. Таким чином, гіпотези σ- та
β-конвергенції є схожими, проте не тотожними [12].
У нашому дослідженні за показник σ-конвергенції
було обрано середньоквадратичне відхилення натуральних логарифмів обсягів споживання базових продуктів
харчування , яке розраховується за формулою:

      

 it 

1
n

n

 (ln yitj  t )2 ,
j1

(4)

Дослідження конвергенції (дивергенції)
дохідних груп домогосподарств
за споживанням харчових продуктів
Аналіз динаміки диференціації споживання продуктів харчування серед населення з різними грошовими
доходами здійснюватимемо на підґрунті теорії конвергенції. В економічній літературі термін «конвергенція»
означає явище поступового зближення економічних
об’єктів між собою або наближення їх до певного, наперед заданого, рівня; термін «дивергенція» характеризує
протилежне явище – процес віддалення економічних
об’єктів один від одного.
У роботі розглядаються два типи конвергенції: σта β-конвергенція. Під σ-конвергенцією розуміють процес зменшення диференціації економічних об’єктів в часі.
β-конвергенція відповідає такому процесу, коли об’єкти з
порівняно низькими початковими значеннями економічних показників у середньому характеризуються більш ви-
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де yitj – середньодушові обсяги споживання i-того базового продукту харчування (і = 1, 10) в j-тій дохiдній
групі ((j = 1, 11) у період часу t; μt – середнє за дохiдними
групами значення натуральних логарифмів обсягів споживання продуктів харчування у період часу t. Якщо з
часом відбувається зменшення показника σt: σt < σt–1, то
спостерігається явище конвергенції, у разі його збільшення: σt > σt–1 –явище дивергенції.
За результатами проведених розрахунків отримано, що протягом 2000–2015 рр. спостерігалося зменшення міжгрупової диференціації в рівнях споживання всіх
базових продуктів харчування. На рис. 1 подано значення показника σ-конвергенції для деяких груп продуктів
харчування.
Як можна побачити з рис. 1, вирівнювання міжгрупової диференціації в обсягах споживання м’яса,
молока, риби та овочів відбувалося досить монотонно
протягом досліджуваного періоду, за виключенням 2007
та 2011 рр. Споживання фруктів та картоплі в цілому за
розглянутий період характеризується зменшенням міжгрупової диференціації, проте в деякі періоди часу спостерігалося посилення міжгрупової диференціації.

σ-конвергенція
1,1
0,8
0,5
0,2
2000

2003

2005

2007
м'ясо

σ-конвергенція

2009
молоко

2011

2013

2015
Рік

2011

2013

2015
Рік

риба

1,2

0,6
0,3
0,0
2000

2003

2005
овочі

2007
фрукти

2009
картопля

Рис. 1. Динаміка показника σ-конвергенції для деяких продовольчих груп у 2000–2015 рр.
Джерело: розраховано за [9].
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Для оцінювання β-конвергенції використовують
ся моделі «регресії зростання до його початкового рів
ня» (growth-initial level regression), в яких залежною
змінною є темпи зростання розглядуваного показника,
а незалежною змінною – його початковий рівень. Найпростіша регресія для виявлення β-конвергенції може
бути подана таким чином:
ln yiT  ln yi 0
(5)
 a  bln yi 0 ,
T
      
де yi0 – значення досліджуваного показника для i-го
об’єкта в початковий період часу; yiT – значення показника для i-го об’єкта в кінцевий період Т; a, b – параметри моделі регресії, що мають бути оцінені.
Індикатором наявності конвергенції є знак параметра b: якщо b < 0, існує конвергенція, якщо b > 0 – дивергенція.
У табл. 5 представлено результати розрахунків
β-конвергенції домогосподарств, що віднесені до різних
дохiдних груп, за обсягами споживання базових продуктів харчування: наведено значення параметра b, рівень
його значимості та величину R2.

мано для таких продовольчих груп, як м’ясо, молоко та
фрукти, що свідчить про низький ступінь задоволення
потреб населення в даних продуктах. Найменш чутливими до зміни доходів виявились обсяги споживання картоплі, хлібу, цукру та олії. У розрізі дохідних груп найбільш
чутливими до зміни величини доходів є споживачі, що
належать до найнижчої дохідної групи. Розраховані коефіцієнти еластичності споживання за ціною показують,
що найбільшою еластичністю характеризуються такі
групи продуктів харчування, як м’ясо, картопля та фрукти. У 1-й дохідній групі коефіцієнти еластичності майже
для всіх продуктів виявилися додатними. Це говорить
про те, що споживання продовольства в цій групі знаходиться на такому низькому рівні, що підвищення цін
не тільки не знижує попиту, а й призводить до збільшення споживання продовольства. При переході до кожної
наступної дохідної групи коефіцієнти еластичності за
ціною знижуються, а в трьох останніх дохідних групах
збільшення цін на харчові продукти веде до скорочення
попиту, що свідчить про вже досягнутий високий рівень
їх споживання у вищезгаданих дохідних групах.
Таблиця 5
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Оцінка параметрів β-конвергенції домогосподарств із різними грошовими доходами за обсягами споживання продуктів
харчування у 2000–2015 рр.
Базові продукти
харчування

Параметр b

P-рівень

R2

М’ясо

–0,042

0,000

0,962

Молоко

–0,056

0,000

Яйця

–0,032

Риба

–0,044

Цукор

–0,060

Базові продукти
харчування

Параметр b

P-рівень

R2

Олія

–0,062

0,000

0,951

0,995

Картопля

–0,047

0,000

0,989

0,003

0,648

Овочі

–0,061

0,000

0,954

0,000

0,974

Фрукти

–0,041

0,000

0,950

0,000

0,938

Хліб

–0,052

0,000

0,855

Джерело: розраховано за [9].

За результатами, що представлені в табл. 5, можна дійти висновку про наявність β-конвергенції для всіх
груп базових продуктів харчування. Також наявність
β-конвергенції свідчить про те, що зменшення міжгрупової диференціації в обсягах споживання продуктів
харчування відбувається за рахунок більш швидких темпів приросту обсягів споживання в домогосподарствах
з нижчими рівнями грошових доходів.
Отже, проведений розрахунок показників σ- та
β-конвергенції дозволяє дійти висновку, що за досліджуваний період для всіх груп базових продуктів харчування спостерігалось явище конвергенції, тобто зменшення
з часом міжгрупової диференціації обсягів їх споживання. Така тенденція є позитивною і впливає на зміцнення
продовольчої безпеки в країні.
Висновки
За допомогою методів регресійного аналізу знайдено оцінки еластичності середньодушових обсягів споживання базових продуктів харчування за середньодушовими обсягами доходів та за ціною харчових продуктів для
домогосподарств з різними доходами. Найвищі значення
коефіцієнтів еластичності споживання за доходами отри-
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Таким чином, економічна доступність продовольства для груп домогосподарств з невеликими та середніми доходами є значно нижчою, ніж для груп домогосподарств з великими доходами. Внаслідок цього середньодушові обсяги споживання таких важливих для збалансованого харчування та здоров’я населення продуктів, як м’ясо, риба, фрукти, молоко, яйця в цих дохідних
групах домогосподарств суттєво нижчі за раціональні
норми, що призводить до зниження продовольчої безпеки в Україні, незважаючи на відносно благополучну
ситуацію за середніми по країні показниками.
Для дослідження динаміки розбіжностей в обсягах споживання базових продуктів харчування у домогосподарствах різних дохідних груп на підґрунті
теорії конвергенції розраховувалися показники σ- та
β-конвергенції. За результатами проведених обчислень
отримано, що у період з 2000 по 2015 рр. для всіх груп
базових продуктів харчування спостерігалось явище
конвергенції, тобто зменшення диференціації обсягів їх
споживання з часом у домогосподарствах з різними грошовими доходами. Така тенденція є позитивною і впливає на зміцнення продовольчої безпеки в країні.
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УДК 332.33
Щепак В. В. Экономическая модель системы мониторинга земель
В статье рассмотрены различные взгляды на особенности мониторинга земель. Выделены два признака системы мониторинга земель. Первый
имеет социально–экономический характер, второй характеризуется организационными мероприятиями по проведению наблюдений за землями.
Рассмотрен экономический признак системы мониторинга земель. Выделены составляющие системы: социальная подсистема (органы государственного управления и самоуправления), экономическая (бизнес-структуры) и земельный фонд как объект мониторинга. Разработана экономическая модель системы мониторинга земель на основе использования графа-модели, вершинами которого являются составляющие системы, ребрами – связи. В основе модели положены структура, ресурсы и эффективность функционирования системы. Для описания модели использованы
функции, характеризующие экономические параметры компонент и их взаимосвязей. Предложенная экономическая модель системы мониторинга земель показывает взаимозависимость ее составляющих и описывает параметры взаимодействия. Перспективой дальнейших исследований
является углубленное изучение взаимодействия составляющих системы с целью обеспечения эффективной организации мониторинга земель.
Ключевые слова: мониторинг земель, экономическая модель, система, эффективность.
Рис.: 1. Формул: 5. Библ.: 8.
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Щепак В. В. Економічна модель системи моніторингу земель
У статті розглянуто різні погляди на особливості моніторингу земель. Виділено дві ознаки системи моніторингу земель. Перша має
соціально-економічний характер, друга характеризується організаційними заходами з проведення спостережень за землями. Розглянуто
економічну ознаку системи моніторингу земель. Виділено складові системи: соціальну підсистему (органи державного управління і самоврядування), економічну (бізнес-структури) і земельний фонд як об’єкт
моніторингу. Розроблено економічну модель системи моніторингу
земель на основі граф-моделі, вершинами якої є складові системи, а
ребрами – зв’язки. В основі моделі покладено структуру, ресурси та
ефективність функціонування системи. Для опису моделі використано функції, які характеризують економічні параметри компонент і їх
взаємозв’язків. Запропонована економічна модель системи моніторингу земель показує взаємозалежність її складових і описує параметри взаємодії. Перспективою подальших досліджень є поглиблене вивчення взаємодії складових системи з метою забезпечення ефективної організації моніторингу земель.
Ключові слова: моніторинг земель, економічна модель, система, ефективність.
Рис.: 1. Формул: 5. Бібл.: 8.
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Shchepak V. V. The Economic Model of the System for Monitoring Lands
This article considers various views on the features of monitoring lands. Two
attributes of the system for monitoring lands have been allocated. The first
is socio-economic in nature, the second is characterized by organizational activities for conducting the observations of lands. The economic attribute of
the system for monitoring lands has been considered. The following system
components have been allocated: social subsystem (authorities for public administration and self-government), economic (business structures) and the
Land Fund as the monitoring object. An economic model of the system for
monitoring lands has been developed on the basis of using the graph model,
where the vertices are system components and the ribs are relationships. The
model is based on the structure, resources and efficiency of functioning of
system. In describing the model the author uses the functions that characterize the economic parameters of the components and their interrelationships.
The proposed economic model of the system for monitoring lands shows the
interdependence of its components and describes the communication parameters. Prospect for further research is an in-depth study of the interaction
between components of the system, with a view to ensure the efficient organization of monitoring lands.
Keywords: monitoring lands, economic model, system, efficiency.
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О

дной из функций управления в сфере использования и охраны земель является их мониторинг, представляющий собой наблюдения за
состоянием земельного фонда с целью своевременного
выявления изменений, их оценки, предупреждения последствий негативных процессов.
Организация системы мониторинга земель в условиях нестабильной экономики Украины требует получения новых знаний об объекте исследования, выявления
особенностей функционирования системы мониторинга земель, оценки взаимосвязей между составляющими
системы и прогнозирования ее будущего поведения при
изменении параметров взаимодействия.
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Управлениями земельными ресурсами и мониторингом земель занимались Дорош А. С., Курило В. И.,
Лактионова Т. М., Медведев В. В., Попова О. Л., Третьяк А. М. и др.
В работах Дорош А. С. отмечается, что выполнение на должном уровне управленческих функций
государства по мониторингу использования и охраны
земель зависит от объективной информации. Важным
источником получения такой информации является
проведение инвентаризации земель [1, с. 24]. При этом,
определяя специфику использования земель, необходимо учитывать особенности земель как уникального природного ресурса [2, с. 27].
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М

ониторинг земель является одной из функций
управления в сфере использования и охраны
земель. Его объектом выступает земельный
фонд Украины независимо от форм собственности на
землю, целевого назначения и характера использования. Мониторинг земель осуществляется в соответствии с общегосударственными и региональными программами.
Мониторинг земель состоит из систематических
наблюдений за состоянием земель, с использованием
съемки, обследований и изысканий. При этом проводится оценка состояния использования угодий, загрязнения земель токсичными веществами, состояния береговых линий и гидротехнических сооружений, состояния земель населенных пунктов и территорий, занятых
промышленными объектами.
Информация, полученная во время наблюдений
за состоянием земель, обобщается по районам, городам, областям, а также по отдельным природным комп
лексам. Результаты оценки состояния земель являются
основой для принятия управленческих решений Госгеокадастром, региональными и местными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления для осуществления мероприятий по прогнозированию, планированию, организации рационального использования и охраны земель.

П

олученные материалы объективно характеризуют физические, химические, биологические
процессы об окружающей среде, уровень загрязнения почв, что позволяет органам государственного управления предъявлять определенные требования к
землепользователям по устранению правонарушений в
области использования и охраны земель и разрабатывать мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий негативных процессов.
На практике организация мониторинга земель
осложняется из-за влияния разнородных факторов:
внешних и внутренних. Внешние факторы имеют непрямое влияние на организацию мониторинга земель,
состоят из социально-экономических, правовых, поли
тических, технических, территориальных. Прямое воздействие имеют внутренние факторы: организационные, производственно-технические, финансовые. При
этом мониторинг земель выступает как система, которая формируется под влиянием этих факторов.
Изучение системы мониторинга земель также
осложняется спецификой ее функционирования, так
как является составной мониторинга окружающей среды и имеет характерный признак земельных ресурсов –
их разнородность.
Мониторинг земель в зависимости от цели наб
людений и степени охвата территорий проводится на
локальном, региональном и национальном уровнях.
Финансирование и материально-техническое обеспечение осуществляется из разных источников. Например,
организация мероприятий по мониторингу почв на землях сельскохозяйственного назначения проводится за
счет государственного и местного бюджетов. При этом
контроль органами исполнительной власти за использованием и охраной земель осуществляются за счет
средств государственного бюджета.
Таким образом, мониторинг земель характеризуется многофакторностью формирования, что определяет необходимость использования моделирования.
Для создания модели были выделены два основных признака формирования системы мониторинга земель. Первый признак имеет социально-экономический
характер, так как финансирование мониторинга земель
формируется на основе запроса социума на информацию о состоянии земельных ресурсов, их использовании, охране земель и т. п. Ко второму отнесены организационные мероприятия по проведению наблюдений за
земельными ресурсами. Так как экономический признак
доминирует, то моделирование было направлено на создание экономической модели мониторинга земель.
При создании модели системы мониторинга земель была использована совокупность логических отношений. Такое отображение сочетает группы элементов исследуемого объекта в аналогичные группы элементов модели. Иными словами, модель – это условный
образ объекта, построенный для упрощения его исследования. Изучение такой модели дает новые знания о
данном объекте.
По своему определению модель является абстрактной. Она выделяет наиболее существенные факторы, определяет закономерности функционирования
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По мнению ученых Панаса Р., Маланчука М., мониторинг земель и почвенного покрова приобрел в
Украине большую актуальность, что в значительной
мере обусловлено негативными изменениями свойств
почв [3, с. 203]. В исследованиях Поповой О. Л. состояние земельных ресурсов оценивается как почти критическое [4, с. 93].
Несмотря на достаточно развитое правовое регулирование, наблюдения за состоянием земель сегодня не являются всеобъемлющими. Мониторинг земель
как система фактически отсутствует [5, с. 55]. В работах
Петлюк Ю. С. отмечается, что существующая система
сбора информации о состоянии земель ни по объему, ни
по содержанию не соответствует современным требованиям и задачам государственного управления земельными ресурсами [6, с. 247].
Возникает потребность в организации эффективной системы мониторинга земель. Однако, несмотря на
многочисленные публикации, исследования системы
мониторинга земель остаются недостаточными, так как
эта система является сложной и многофакторной.
Для дальнейшего изучения системы мониторинга
земель необходимо использовать моделирование системы для выделения наиболее существенных составляющих и определения характерных параметров этой
системы.
Целью публикации является формирование экономической модели системы мониторинга земель и ее
описание на основе моделирования. В процессе подготовки публикации использованы такие методы исследования, как системный подход и математическое
моделирование.
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исследуемого объекта и абстрагируется от других факторов, которые, хотя и имеют малое влияние, но в совокупности могут определять поведение модели. Предполагается, что все факторы, которые не учтены явно
в модели, имеют несущественное влияние на объект в
исследуемом аспекте. Состав учитываемых факторов в
модели и ее структура могут быть усовершенствованы
на основе знаний, полученных в результате углубления
изучения объекта.
Многолетним мировым опытом доказано, что
экономические модели способны быть мощным средством научного анализа и прогнозирования, получения
результатов-выводов, адекватных изучаемому объекту.
При формировании экономической модели все
взаимосвязи системы мониторинга земель могут быть
оценены количественно, что позволяет получить
объективные данные о состоянии функционирования
системы мониторинга земель. Интерпретация результатов моделирования имеет целью переход от информации, полученной на основе исследования модели,
к описанию составляющих и взаимосвязей системы. На
основе анализа результатов моделирования принимаются решения относительно условий, в которых система будет функционировать наиболее эффективно.
Экономическая модель системы мониторинга земель рассматривается как совокупность укрупненных
компонентов, принципиально необходимых для существования и функционирования исследуемой системы.
Единство элементов системы, связей и взаимодействий между ними образуют целостность системы,
а компоненты – структуру и экономические интересы
[7, с. 130].

Р

ассмотрим систему мониторинга земель по экономическому признаку. Органы государственного
управления и органы самоуправления формируют социальную подсистему, а бизнес структуры соответственно экономическую. Среда функционирования
этих подсистем прямо или косвенно связана с земельными ресурсами.
Данная система формируется на запросах и возможностях как социальной, так и экономической подсистемы. При этом запросами выступают потребности
общества в рациональном использовании и охране земель, а возможностями – финансовое обеспечение организации проведения мониторинга, а также процессов,
связанных с повышением эффективности использования и охраны земель.
В результате анализа были выделены составля
ющие и определены взаимосвязи системы мониторинга
земель. Укрупненными компонентами этой системы выступают земельный фонд, социальная и экономическая
подсистемы. Между первыми двумя составляющими
существуют социально-экономические взаимосвязи,
а между другими – экономические.
На основе такого подхода сформирован графмодель (рис. 1). Представленная модель имеет ребра
(связи) и вершины (соответствующие подсистемы), которые объединены в единую систему (S).
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Рис. 1. Граф-модель системы мониторинга земель

Каждой подсистеме соответствует определенная
вершина графа-модели. Социальной подсистеме – вершина Sc, экономической – Se, земельному фонду – Sz.
Ребра графа-модели (Se – Sz) и (Se – Sc) характеризуются экономическими взаимосвязями, а ребро (Sz – Sc) –
социально-экономическими. В совокупности вершины
и ребра образуют структуру, которая графически представляет экономическую модель системы мониторинга
земель.
Предложено описание графа-модели системы мониторинга земель осуществить на основе структурнофункционального подхода [8, с. 32–34]. С этой целью,
используя методологию этого подхода, проведено исследование системы мониторинга земель и определено:
 первичный элемент системы (Si ∈ S), і = z, e, c;
 составлен перечень подсистем и элементов на
основе метода структурной декомпозиции;
 определены существующие в системе связи;
 сформировано множество действий влияния
на процессы системы (Uo);
 определен механизм реализации социальных,
экономических и организационных целей
(F ∙ Uo ∙ G → Eo);
 определен механизм функционирования систе
мы (Uo → Eo).
В результате получена общая экономическая модель системы мониторинга земель. На основе такого
подхода описание системы (S) графа-модели имеет вид:
S  U o , Eo , Ф, G, R ,

(1)

где Uo – стоимость ресурсов системы мониторинга земель; Eo – эффективность системы мониторинга земель;
F – макрофункция системы; G – структура системы;
R – отношение эмерджентности.
Эмерджентность – наличие в системе свойств
целостности (эмерджентных свойств), то есть таких
свойств, которые не характерны для ее элементов и
являются одной из форм проявления диалектического
принципа перехода количества в качество. Эмерджентность системы – это определенные качества данной системы, каждая из которых не свойственна ее элементам,
а возникают благодаря объединению этих элементов в
единую, целостную систему.
Макрофункция системы является количественным выражением основной цели системы, зависит от
стоимости ресурсов, которые она потребляет. Выбор
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где {Sz, Se, Sc} – вершины графа-модели; z, e, c – индексы,
характеризующие соответственно земельный фонд, экономическую и социальную подсистемы; (Se, Sc), (Se, Sz),
(Sc, Sz) – множество связей между вершинами графамодели.
Составляющие графа-модели (см. рис. 1) представлены функциями:
f1 : Se  {U e , Qe , De };
f 2 : Sc  {Le , Ec };
f3 : S z  {Lc , Ez };
f 4 : Se Sc  {Qe , Le };

(5)

f5 : Se S z  {U e , Eez };
f 6 : Sc , S z  {Lc , Ecz }.
Первая функция характеризует экономическую
подсистему, вторая – социальную, третья – земельный
фонд. Для экономической подсистемы характерны стоимость ресурсов (Uе), которые она потребляет, объемы
производства (Qе) и доходы (Dе).
Социальная подсистема зависит от экономической подсистемы, так как для ее эффективного функционирования (Ec) необходимы финансовые ресурсы,
которые формируются на основе поступлений (Lе) от
экономической подсистемы, как части дохода (Dе).
Земельный фонд, как объект мониторинга земель,
характеризуется финансовыми возможностями для
проведения наблюдений (Lc), а также эффективностью
использования земель (Ez).
Взаимосвязь между экономической и социальной
подсистемами описывает четвертая функция. Социальная выступает как потребитель, а экономическая – как
подсистема, обеспечивающая спрос на объемы производства (Qе) и финансовые ресурсы (Lе).
Пятая функция характеризует взаимосвязь между
экономической подсистемой и земельным фондом через материально-технические ресурсы (Uе) и экономическую эффективность от рационального использования земель (Eеz).
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Выводы
Использование моделирования позволило определить наиболее важные взаимосвязи между составля
ющими системы мониторинга земель и охарактеризовать зависимости между экономическими параметрами
этих компонент.
Перспективой дальнейших исследований является углубленное изучение взаимодействия составля
ющих системы с целью обеспечения эффективной организации мониторинга земель.		
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G  {S z , Se , Sc }, ( Se , Sc ), ( Se , S z ), ( Sc , S z ) , (4)

Взаимосвязь земельного фонда, как объекта мониторинга, с социальной подсистемой характеризуется
финансовыми поступлениями на организацию мониторинга земель (Lc) и социальной эффективностью от рационального использования земель (Ecz).
Взаимодействие трех составляющих, как целостной
системы, обеспечивает их динамичное развитие. Предложенная экономическая модель системы мониторинга
земель показывает взаимозависимость ее составляющих
и описывает параметры взаимодействия подсистем.
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макрофункции обеспечивает достижение требуемой
экономической эффективности системы мониторинга
земель. Она связана с решением задач, стоящих перед
системой. Только при определенных ресурсах (Uo) возможно обеспечение эффективности (Eo) системы. Математическое выражение макрофункции имеет вид:
F : U o  Eo .
(2)
		
Достижение основной цели системы возможно
при реализации макрофункции (F), которой должна соответствовать определенная структура системы (G) и ее
целостность (R):
R : F  G.
(3)
		
Отношение эмерджентности (R) задает соответствие между макрофункцией системы (F) и структурой
(G), которую она реализует. Отношение эмержентности
(R) меняется каждый раз, когда соответствие между макрофункцией и структурой нарушается. Зависимость
определяется следующим образом:
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Метою статті є дослідження ефективності оздоровчої діяльності санаторіїв України на прикладі санаторію «Червона калина» (с. Жобрин Рівненської області) за допомогою застосування методу таблиць виживання. У результаті проведеного аналізу результативності рекреаційної
діяльності даного закладу було визначено, що основними функціями санаторію є: відновлення, зміцнення і підтримка здоров’я пацієнтів. Крім
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Н

а сьогоднішній день туристична діяльність є одним з найпомітніших феноменів, який поєднує
в собі різні види інститутів, індустрію, що дає
життя туристичному продукту, причому ця індустрія
набуває ринкового характеру, надаючи рекреаційні послуги. Ця галузь досить швидко розвивається в нашій
країні, орієнтуючись на світовий досвід. Так, аналізуючи
розвиток туристичної діяльності, О. В. Сичик досить
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влучно відзначив: «Сучасний етап розвитку туризму (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) можна охарактеризувати як
етап переосмислення його ролі та значення в людській
життєдіяльності, коли туризм перетворюється на соціокультурне явище, комунікативну складову глобалізаційних процесів» [5, с. 23].
Слід відзначити також актуальність даної проблематики. Темою розвитку сучасного туризму опікували-
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С

лід відзначити, що при аналізі діяльності санаторію за допомогою таблиць виживання існують
деякі специфічні особливості, що потребують
з’ясування. Так, феномен виживання в нашому випадку
має протилежне значення. Тобто випадок виживання
означає навпаки невиліковність. Випадок смерті згідно з алгоритмом статистичного методу обчислення –
це навпаки – істотне полегшення стану пацієнта. Для
описів середніх часів лікування можна було б використовувати стандартні параметричні та непараметричні
методи. Однак в аналізованих даних є суттєва особливість: можуть знайтися пацієнти, які протягом першого
періоду спостереження вилікувалися, а у деяких з них
захворювання все ще перебуває в стадії ремісії. Також
може утворитися група хворих, контакт з якими було
втрачено до завершення експерименту (наприклад,
вони лікуються в іншому санаторії). При використанні
стандартних методів оцінки середнього цю групу пацієнтів довелося б виключити, тим самим втративши потрібну інформацію. До того ж, більшість цих пацієнтів
є можливо здоровими в майбутньому, що свідчить про
пролонгування методу лікування. Такого роду інформація, коли немає даних про настання події, що цікавить
нас, називається неповною (censored). Якщо є дані про
настання події, що нас цікавить, то інформація називається повною (complete) [8, с. 104]. Спостереження, які
містять неповну інформацію, називаються цензуруваними спостереженнями [2, с. 76]. Крім того, відзначимо,
що найбільш природний спосіб опису функції виживан-

ня в нашій вибірці – це побудова таблиць часів життя.
Техніка таблиць часів життя – один з найстаріших методів аналізу даних про виживання (часів відмов).

О

тже, у нашому дослідженні взяли участь 180
пацієнтів, що знаходились на лікуванні в цій
здравниці в різні періоди часу (табл. 1). Вони
були вибрані випадково. У першому стовпчику заповнені дані про кількість днів, що пройшли з початку прибуття до санаторію і до дати істотного полегшення, для
повних спостережень. Але були і неповні спостереження – цензуровані, коли пацієнти вибували із санаторію
без ознак вилікування. Тоді ми не маємо даних, чи вилікувались вони взагалі. У такому випадку проставлялась
дата вибуття пацієнта. У другому стовпчику ставилась
ознака цензурованості (Censored) або повноти дослідження (Complete). У третьому стовпчику проставлявся
вік досліджуваних. Четвертий стовпчик служив для запису виду захворювання згідно з позначеннями:
– захворювання серця і судин, нервової системи – 1;
– органів травлення і дихання – 2;
– опорно-рухового апарату – 3.
При проведенні розрахунків за допомогою програми Statistica 10 нами були отримані підсумкові результати, що відображені в «таблиці часів життя», яка є
повною розгорнутою таблицею результатів (табл. 2).
Основні показники, що наведені в таблиці життя
та результатах розподілу часу виживання, такі:
Interval Start – початок інтервалу;
Mid Point – середня точка інтервалу;
Interval Width – довжина інтервалу;
Number Entering – число спочатку. Це число людей, які були «живі» (лікуваліся) на початку розглянутого часового інтервалу;
Number Exposed – число пацієнтів, які були «живі»
(лікувалися) на початку розглянутого часового інтервалу, мінус половину числа вилучених або цензурованих;
Number Dying – число «померлих», це число
об’єктів, які відмовили на даному часовому інтервалі.
У нашому випадку – це число тих, що відчули істотне
полегшення на інтервалі, що досліджується. У файлі вихідних даних цим об’єкті в стовпці CENSORED відповідає текстове значення COMPLETE.

економіко-математичне моделювання

ся такі вчені, як Братюк В. П. [1, с. 46.], Кучеренко Д. Г.
[3, с. 155], Риндач М. А. [4, с. 95]. Тому актуальність даної
теми зумовила основну мету статті – виявлення динаміки успішності знаходження та лікування пацієнтів у
санаторіях нашої країни.
Отже, для прикладу ми розглянемо широко відомий як на Рівненщині, так і по всій Україні санаторій
«Червона калина», який відвідує багато українців та громадян з інших країн. Розташований санаторій у Західному регіоні в с. Жобрин Рівненської області [7].
Аналізуючи ефективність оздоровчої діяльності
санаторію, ми використовували методи таблиць виживання [6].

Таблиця 1

№ з/п

Кількість днів, проведених
в санаторії або до відчуття
суттєвого покращання стану
здоров’я

Цензурирування/
нецензурування

Вік досліджуваного

Вид захворювання

1

8

Censored

35

1

2

12

Complete

32

2

3

14

Censored

60

1

4

6

Complete

71

1

5

11

Complete

56

3

6

14

Complete

44

2

7

8

Censored

45

3
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Interval Start

Mid Point

Interval
Width

Number
Ente-ring

Number
Withdrwn

Number
Exposed

Number
Dying

Proportn
Dead

Proportn
Survivng

Cum. Prop
Survivng

Std. Err. Cum.
Surv

Median
Life Exp

Std. Err.
Life Exp

Таблиця життя та результати розподілу часу виживання

Intno.1

0,00000

0,63636

1,272727

183

0

183,0000

0

0,002732

0,997268

1,000000

0,000000

14,00000

0,00

Intno.2

1,27273

1,90909

1,272727

183

0

183,0000

0

0,002732

0,997268

0,997268

0,003859

12,72727

0,00

Intno.3

2,54546

3,18182

1,272727

183

0

183,0000

0

0,002732

0,997268

0,994543

0,005442

11,45455

0,00

Intno.4

3,81818

4,45455

1,272727

183

4

181,0000

1

0,005525

0,994475

0,991826

0,006647

10,18182

0,00

Intno.5

5,09091

5,72727

1,272727

178

0

178,0000

3

0,016854

0,983146

0,986346

0,008577

8,90909

0,00

Intno.6

6,36364

7,00000

1,272727

175

4

173,0000

4

0,023121

0,976879

0,969722

0,012715

7,63636

0,00

Intno.7

7,63636

8,27273

1,272727

167

5

164,5000

6

0,036474

0,963526

0,947301

0,016645

6,36364

0,00

Intno.8

8,90909

9,54546

1,272727

156

3

154,5000

7

0,045307

0,954693

0,912749

0,021188

5,09091

0,00

Intno.9

10,18182

10,81818

1,272727

146

0

146,0000

13

0,089041

0,910959

0,871394

0,025346

3,81818

0,00

Intno.10

11,45455

12,09091

1,272727

133

14

126,0000

18

0,142857

0,857143

0,793805

0,030902

2,54546

0,00

Intno.11

12,72727

13,36364

1,272727

101

4

99,0000

16

0,161616

0,838384

0,680404

0,036249

1,27273

0,00

Intno.12

14,00000

81

43

59,5000

38

0,638656

0,361345

0,570440

0,039461

Proportion Dead – частка «померлих», це відношення числа об’єктів, які «померли» (COMPLETE) (у нашому випадку – ті, що відчув істотне полегшення) у відповідному інтервалі, до числа об’єктів, що вивчаються
на даному інтервалі.
Proportion Surviving – частка тих, хто «вижив».
Вона дорівнює одиниці мінус частка «померлих». У нашому випадку – це одиниця мінус частка тих, що відчув
істотне полегшення.
Cumulative Proportion Surviving – кумулятивна
частка тих, хто «вижив» (у нашому випадку тих, хто не
відчув полегшення). Це кумулятивна частка тих пацієнтів санаторію, що не відчули полегшення на початок
відповідного часового інтервалу. Оскільки ймовірності
«виживання» вважаються незалежними на різних інтервалах, ця частка дорівнює добутку часток тих об’єктів,
хто «вижив» за попередніми інтервалами. Функція виживання є оцінкою ймовірності того, що об’єкт «переживе» даний інтервал. Отже, ми бачимо, що ця величина з перебігом часу зменшується, що вказує на те, що все
ж таки для пацієнтів важливо пройти всі етапи лікування в цьому санаторії. Але багато пацієнтів до виходу з
санаторію є вилікуваними. Хоча з вірогідністю 0,570440
залишається певна кількість без суттєвого полегшення
у стані здоров’я.
Аналізований об’єкт у функції виживання традиційно умовно позначається як S; він описується такою
функцією:
S (t )  P(T  t ),
(1)
		
де t – це деякий час, у ході якого проводилося спостереження за пацієнтами; T є випадковою величиною,
що позначає момент «смерті» (покидання об’єктом сукупності) (в нашому випадку – вилікування) і P означає
ймовірність «смерті» в заданому часовому інтервалі.
Тобто функція виживання описує вірогідність «смерті»
через якийсь час після моменту t.
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Кумулятивна функція розподілу має вигляд:
F (t )  P(   t )  1 S (t )

(2)
і описує ймовірність того, що термінальна подія настала
до моменту часу t.
Також розраховується функція щільності розподілу, що має вигляд:
(3)
     f (t )  F (t ).
Дана функція показує частоту настання термінального події в момент часу t.
Std. Err. Cum. Sum – стандартна помилка кумулятивної частки тих, хто «вижив». Ця величина на порядок менше функції виживання, що підтверджує те, що
можна довіряти оцінці функції виживання.
Median Life Expected – медіана очікуваного часу
«життя». Це точка на осі часу, в якій кумулятивна функція виживання дорівнює 0,5. Інші процентилі кумулятивної функції виживання обчислюються за таким самим принципом.
Std. Err. Life Eхр – стандартна помилка медіани очікуваного часу «життя».

      

Н

аступним кроком аналізу було визначення того,
до якого сімейства теоретичних розподілів відноситься ця функція життя – експоненціального, сімейства з лінійною інтенсивністю, Гомпертца або
Вейбула. Після завантаження модуля для оцінки всіх
виявлених параметрів було визначено, що найкращим
є розподіл Вейбула, формула якого виглядає таким чином: розподіл випадкової величини Х задається щільністю fX (x), що має вигляд:

  


k1  x 
 k  x  e   , x  0

f X ( x)   
.
 

0, x  0


(4)

Тоді говорять, що Х має розподіл Вейбула і пишуть
X ∼W (k, λ).
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Наведемо таблицю результатів з оцінками параметрів для відповідного теоретичного сімейства розподілу тривалості життя пацієнтів санаторію (табл. 3).
Програма підганяє теоретичний розподіл за допомогою
методу найменших квадратів з вагами, що дорівнюють
1 (Weight1) і двох методів зважених квадратів (Weight2,
Weight3):
WSS   wi ( yi  a  bxi ).
(5)

Зобразимо за допомогою програми Statistica 10
графік функції ризику (рис. 1). Функція ризику визначається як ймовірність того, що елемент, який залишився в
сукупності до початку відповідного інтервалу, покине сукупність (вилікується) протягом цього інтервалу. Оцінка
функції інтенсивності обчислюється таким чином:
lim P (t  T  t t | T  t )
.
(t )dt 
(6)
t  0
t
Таблиця 3

Оцінка параметрів розподілу тривалості життя пацієнтів санаторію (модель Вейбула)
Parameter Estimates, Model: Weibull (санаторій «Червона калина») Note: Weights: 1 = 1, 2 = 1/V, 3 = N(I)*H(I)
Lambda

Variance
Lambda

Std. Err.
Lambda

Gamma

Variance
Gamma

Std. Err.
Gamma

Covarnce
Gam–
Lamd

Log
Likelhd.

Chi Sqr.

df

p

Weight 1

0,000472

0,000000

0,000490

2,538874

0,164638

0,405757

–0,000196

–247,048

23,07412

9

0,006045

Weight 2

0,000106

0,000000

0,000088

3,250783

0,097834

0,312784

–0,000027

–238,878

6,73419

9

0,664769

Weight 3

0,000521

0,000000

0,000554

2,455064

0,179561

0,423747

–0,000230

–250,286

29,55157

9

0,000525

Чисельник цього виразу – умовна ймовірність того,
що подія відбудеться в інтервалі (t; t + ∆t), якщо воно не
відбулося раніше, а знаменник – ширина інтервалу.
З рис. 1 ми бачимо, що вірогідність вилікування
зростає зі зростанням кількості днів, протягом яких
пацієнт перебуває в санаторії. В основному пацієнти лікуються в санаторії 12–14 днів. Тому число вилікуваних
пацієнтів при 14 днях перебування в «Червоній калині»
зростає. Найкраще наближення теоретичного розподілу
до емпіричного дає метод найменших квадратів зі зваженою вагою 2.
На рис. 2 представлено функцію щільності ймовірності. Це оцінка ймовірності вибування із сукупності (вилікування) у відповідному інтервалі, що визначається так:

економіко-математичне моделювання

Основні показники, що зазначені в табл. 3, такі:
w1 = 1 (незважені найменші квадрати);
wi = 1/vi (зважені найменші квадрати);
wi = ni ∙ hi (зважені найменші квадрати);
vi – (оцінена) дисперсія інтенсивності;
hi, ni – ширина і-го інтервалу і число об’єктів на початку і-го інтервалу відповідно.
Дана табл. 3 дозволяє при заданому теоретичному
законі розподілу визначити, який метод найменших квадратів дає найкращу відповідність теоретичної функції
розподілу емпіричній. З табл. 3 випливає, що найкраща
підгонка відповідає вазі 2 (Weight2), оскільки цій вазі відповідає найменше значення критерію (6,73419) і рівень
значущості р критерію (0,664769) значно більше 0,05.

LS Estimates of Hazard Function
Model: Weibull
Note: Weights: 1 = 1, 2 = 1/V, 3 = N(I)*H(I)

0,16
0,14
0,12

Ризик

0,10
0,08

0,04
0,02
0,00

0,00

1,27

2,55

3,82

5,09

6,36

7,64

8,91

10,2

11,5

12,7

14,0

Початок інтервалу
Рис. 1. Оцінка функції ризику
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15,3

16,5

Спостереження
Weight 1
Weight 2
Weight 3
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0,06
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LS Estimates of Probability Density
Model: Weibull
Note: Weights: 1=1, 2 = 1/V, 3 = N(I)*H(I)
0,10

Щільність ймовірності

0,08

0,06

0,04

ЕКОНОМІКА

економіко-математичне моделювання

0,02
Спостереження
Weight 1
Weight 2
Weight 3

0,00
0,00

1,27

2,55

3,82

5,09

6,36

7,64

8,91

10,2

11,5

12,7

14,0

15,3

16,5

Початок інтервалу
Рис. 2. Оцінка щільності ймовірності

Fi 

Pi  Pi1
,
hi

(7)

де Fi – оцінка ймовірності відказу в і-му інтервалі;
Рі – кумулятивна частка тих, що вижили (у нашому
випадку не вилікувались), об’єктів (функція виживання)
до початку і-го інтервалу;
hi – ширина і-го інтервалу.
Ми бачимо, що найбільша вірогідність вилікування пацієнтів через 11 днів після початку лікування. Найменша – у перші дні. Ознаки вилікування у пацієнтів починають проявлятися на 5-й день.
Отже, на рис. 3 подано гістограму оцінок кумулятивної функції виживання. Так, ми бачимо, що на перших етапах лікування частка хворих велика, потім, з перебігом часу, вона стає все менше, причому темп зменшення числа хворих зростає. Мінімуму функція досягає
при відмітці, що дорівнює 14.
Висновки
Підбиваючи підсумок, слід відзначити, що Україна
відіграє значну роль у світовому рекреаційному процесі,
у розвитку туристичної діяльності сучасного суспільства. Тому важливим є вивчення стану лікувального
процесу в окремих санаторіях, основними функціями
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яких є відновлення, зміцнення та підтримання здоров’я
людей. Також слід відзначити, що завдяки проведеному
аналізу ефективності оздоровчої діяльності санаторію
«Червона калина» мі дійшли до таких висновків:
– найбільша вірогідність вилікування пацієнтів,
що взяли 14-денну путівку у санаторій, настає через 11
днів після початку лікування;
– найменша вірогідність – у перші дні;
– перші ознаки вилікування у пацієнтів починають
проявлятися на 5-й день;
– на перших етапах лікування доля хворих велика,
потім, з перебігом часу, вона стає все менше, причому
темп зменшення числа хворих зростає;
– мінімуму функція досягає при відмітці, що дорівнює 14.
Крім того, з проведеного дослідження можна констатувати, що в цьому випадку функція життя відноситься до сімейства Вейбула.		
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Рис. 3. Оцінка функції виживання
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П

овышение эффективности нормирования и ре
гламентации трудовых процессов специалистов начинается с оценки его качества, а данная
оценка должна включать два направления комплексного
анализа: изучение качества применяемых на предприятии норм труда для нормирования труда специалистов
и количественную оценку достигнутого уровня нормирования по предприятию в целом.
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Для осуществления комплексного анализа уровня
регламентации трудовых процессов необходим целый
ряд аналитических показателей, которые основываются
на объективной экономической информации. Источниками такой информации являются нормативные материалы, планово-экономические расчеты, материалы
бухгалтерского и статистического учета.
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Таблица 1

Объемы выполненных строительных работ по видам
строительной продукции за 2015 г. [10]
Объекты строительства

Выполнено строительных работ
за 2015 г.
тыс. грн

в % к общему объему

в%
к 2014 г.

Строительство

4991628

100,0

101,0

Здания

1584962

31,8

92,2

из них

–

–

–

жилые

802470

16,1

119,5

нежилые

782492

15,7

73,9

Инженерные
сооружения

3406666

68,2

105,6

Объемы выполненных строительных работ по городам и районам Харьковской области за 2015 г. представлены в табл. 2.

Е

ще одна проблема – реновация жилья. Из всего
объема строительных работ ремонтные работы составляют всего 7–8%. В Украине вообще не
ремонтируют жилье. Все современное жилье и строительство, если оно не халтура, – является энергоэффективным, с применением современных технических
решений и технологических материалов. В Европе эту
проблему уже решили. Так, в Англии средства на строительство выделяются пополам: 50% на новое строительство, 50% – на реновацию старого жилья. В Германии 36
млрд евро выделяют на новое строительство, 93 млрд –
на реновацию.
В соответствии с перечнем видов работ, которые
выполняются разными категориями персонала строительных предприятий, имеем возможность определить
процент тех работ, которые охвачены нормативной литературой по нормированию труда на макро- и мезо
уровне – сборниками межотраслевых и отраслевых
нормативов и норм времени (табл. 3).
Поскольку предприятия строительной отрасли в
достаточно полной мере обеспечены нормативной литературой по нормированию труда, автор считает целесообразным рассмотреть и проанализировать более детальнее показатели хозяйственной деятельности и систему
нормирования труда за последние годы на ведущих
строительных предприятиях Харьковского региона.
Анализ состояния нормирования труда специалистов на ведущих предприятиях строительной отрасли
Харьковского региона целесообразно начать с анализа
результатов их финансово-хозяйственной деятельности
за 2014–2015 гг., которые представлены в табл. 4.
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Н

а сегодняшний день разработкой и совершенствованием нормативной базы по организации
нормирования труда в Украине в сфере строительства занимается Министерство регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины. Минрегион обеспечивает формирование и реализует государственную региональную
политику, государственную жилищную политику и политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства.
К законам и подзаконным актам могут быть отнесены различные постановления правительственных
органов, создаваемых в процессе законотворчества и
которым подчиняются нормы и нормотворчества, т. е.
для теоретического понимания значения нормирования
в строительстве необходимо четкое понимание существующих нормативных материалов, что и показывает
актуальность исследования. Основными заданиями
стандартизации и нормирования в строительстве согласно ДБН А.1.1-1-93 являются [8].
В Конфедерации строителей Украины проанализировали состояние и перспективы строительства в
Украине. По результатам анализа за 5 месяцев 2016 г.
строительная отрасль продемонстрировала 9% роста.
Но в прошлом году было 50% падения. Более или менее
активно строят всего в пяти регионах: Одесса, Львов,
Киев, Киевская область, Ивано-Франковск [10].
Объемы строительства 2015 г. в Украине составили 55917 млн грн (или 1,8 млн евро по курсу НБУ на
март 2016 г.). Из них строительство жилых зданий – 13,5
млн, нежилых – 14,4 млн. Еще 27 млн – на строительство инженерных сооружений.
В 2014 г. в эксплуатацию ввели 9,539 млн м2 жилья.
В 2015 г. – 9,227 млн, что на 3,3% меньше.
Лидирует в 2015 г. Киевская область с 1,707 млн,
далее – город Киев, здесь 1,352 млн м2 жилья приведены в эксплуатацию. Третье место у Львовской области – 1,015 млн м2. Замыкают первую пятерку ИваноФранковская и Одесская области с 796 и 632 тыс. м2
жилья соответственно.
Аутсайдеры по введению жилья в эксплуатацию –
Луганская и Донецкая области – с 10 тыс. м2 каждая,
а также Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области – с 50 тыс. м2 [10].

По месту строительства в эксплуатацию принято
жилья в 2015 г. 7,465 млн м2 в городах и 3,759 млн м2 –
в сельской местности (в 2014 г.: 6,645 млн м2 в городах и
3,096 млн м2 в селах). За три месяца 2016 г.: 1,108 млн м2
в городах и 640 тыс. м2 в селах.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции за 2015 г. представлены в
табл. 1.

ЕКОНОМІКА

Теоретические и практические аспекты диагностики состояния нормирования труда и уровня регламентации трудовых процессов специалистов строительных
предприятий рассматриваются в работах отечественных и зарубежных ученых. Основными исследователями в данной области науки являются: Беленкова О. Ю.
[1], Бычин Б. В. [2], Гайдай И. Ю., Генкин Б. М. [3], Дзюба С. Г. [4], Климов С. В. [5], Костюченко И. П. [6], Мамченко В. О. [7], Макарова Г. С. [8], Мельников А. Б., Рогожин П. С. [9], Чернобрывец Л. А. и др.
Целью статьи является определение и усовершенствование направлений диагностики состояния нормирования труда и уровня регламентации трудовых процессов специалистов на строительных предприятиях.

135

Таблица 2
Объемы выполненных строительных работ по городам
и районам Харьковской области за 2015 г.
Города и районы
области

Выполнено строительных работ
тыс. грн

в % к общему
объему

Харьковская область

4991628

100,0

г. Харьков

2772003

55,5

г. Изюм

3598

0,1

г. Купянск

2063

0,0

г. Лозовая

13208

0,3

г. Люботин

5162

0,1

–

–

1579

0,0

Балаклейский

14214

0,3

Барвенковский

–

–

Близнюковский

–

–

Богодуховский

–

–

Боровской

–

–

Валковский

–

–

Великобурлукский

–

–

1537

0,0

Двуречанский

–

–

Дергачевский

2301

0,0

Зачепиловский

2134

0,0

Змиевской

1500

0,0

Золочевский

1421

0,0

–

–

Кегичевский

1592

0,0

Коломакский

–

–

Красноградский

2082497

41,7

Краснокутский

г. Первомайський
г. Чугуев

за рассматриваемый период уровень прибыли вырос
на 14310 тыс. грн. Также более чем на 100% наблюдается рост чистой прибыли на ЧАО «Трест Жилстрой-1»
(темп прироста равен 139%), ООО «Фирма «Констракшн
Групп Интернешнл» (темп прироста – 118%). На ООО
«Мегаинвестстрой» размер чистого убытка сократился
с 2748 тыс. грн до 964 тыс. грн – на 1784 тыс. грн.
Таблица 3
Процент работ, охваченных нормативной литературой
по нормированию труда в соответствии с объектами
строительства
Охват нормативной литературой по нормированию
труда работ, которые
выполняются следующими
категориями работников, %

Районы

ЕКОНОМІКА
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Изюмский

2849

0,0

Купянский

–

–

Лозовской

–

–

2811

0,1

Первомайский

Нововодолажский

–

–

Печенежский

–

–

Сахновщанский

5384

0,1

Харьковский

77977

1,6

Чугуевский

5192

0,1

Шевченковский

2618

0,0

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что почти
все ведущие предприятия строительной отрасли Харьковского региона в 2015 г. в результате хозяйственной
деятельности получили прибыль или же размер чистого
убытка сократился по сравнению с 2014 г.
Особенно хотелось бы отметить деятельность
предприятия ЧАО «Трест «Жилстрой-1», на котором
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руководителей

специалистов

технических
служащих

рабочих

Волчанский

Объекты строительства

Строительство зданий,
из них:

15

45

76

88

жилых

17

43

78

89

нежилых

13

47

74

87

Строительство инженерных сооружений

11

40

65

77

В первую очередь, улучшение показателей деятельности большинства исследуемых предприятий является результатом выхода из финансового кризиса,
который охватил большое количество стран всего мира
и повлиял на экономику Украины, также и на деятельность украинских строительных предприятий.
На фоне увеличения доходов предприятиями от
реализации работ и услуг, получения прибыли большинством предприятий и в основном увеличения численности на исследуемых предприятиях (сокращение
численности в 2015 г. наблюдалось лишь на двух предприятиях: ОДО «Жилстрой-2» (–8) и ЧАО «ФЛАС»
(–1)), фонд оплаты труда увеличился в 2015 г. в среднем
на 21,2% (уменьшение фонда оплаты труда наблюдается
только на ЧАО «КДСК», темп роста 95,7%). Среднемесячная заработная плата выросла в среднем по предприятиям с 2875,18 грн в 2014 г. до 3124,41 грн в 2015 г.,
что в относительном значении составляет 108,5%. Наиболее высокооплачиваемый труд в 2015 г. зафиксирован
на предприятиях ЧАО «ФЛАС» (среднемесячная заработная плата составляла 3780,7 грн) и ООО «Т.М.М.»
(3742,1 грн), а самая низкая оплата труда – на ЧАО
«КДСК» (1976,3 грн в 2015 г.).
Наиболее значительные темпы увеличения численности наблюдались на ООО «Мегаинвестстрой»
(с 25 чел. до 33 чел., темп роста 132%) и на ООО «Т.М.М.»
(с 216 чел. до 288 чел., темп роста 133,3%).
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Таблица 4
Основные показатели деятельности предприятий [11]

Наименование
предприятия

Среднеучетная численность штатных
работников учетного
состава, чел.

Чистая прибыль
(убыток), тыс. грн

Фонд оплаты труда,
тыс. грн

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

1

ЧАО «КДСК»

32551

40429

(1249)

123

213

225

5577

5336

2

ЧАО «Трест
Жилстрой-1»

319753

449212

3356

8023

972

1049

39431,6

44832,2

3

ОДО «Жилстрой-2»

98785

206947

(10531)

3779

650

642

18347

22192

4

ПО «ЖСК «Авантаж»

13301

21113

2043

3487

194

206

7484,9

8549,1

5

ООО «Фирма «Констракшн Групп
Интернешнл»

5172

11987

238

518

48

54

1592,7

1918,0

6

ООО «Мегаинвестстрой»

741,3

1538,7

(2748)

(964)

25

33

692,4

1043,8

7

ООО «Т.М.М.»

31136

67688

7399

12126

216

288

8944,3

12932,6

8

ЧАО «ФЛАС»

1086

2556

(42,3)

22,5

33

32

1325,7

1451,8

Незначительное уменьшение численности специа
листов также наблюдается лишь на двух предприятиях:
ЧАО «КДСК» (–1) и ОДО «Жилстрой-2» (–4). Основной причиной уменьшения численности является
высвобождение персонала в результате сокращения
темпов роста производства продукции. Последствия
финансового кризиса банковской сферы и экономического кризиса промышленного сектора повлекли спад
покупательной способности населения в 2015 г., потому некоторые предприятия были вынуждены увольнять
персонал, поскольку производственные мощности использовались не полностью именно по причине нестабильной деятельности большинства предприятий.

Так, цены на строительно-монтажные работы
(СМР) в Украине в январе–июле 2015 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2014 г. выросли на 9,6%, – сообщает Государственная служба статистики Украины [8]. По данным Госстата, всего выросли цены на
строительно-монтажные работы в сфере строительства
трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач –
на 17,3%. Меньше увеличилась стоимость работ в сфере
строительства транспортных сооружений – на 5,7%.
Исходные данные для анализа состояния нормирования труда специалистов и расчета показателей
охвата работников нормированием представлены в
табл. 5.

економіка будівництва

№
п/п

Доход (выручка) от
реализации продукции (товаров, работ,
услуг), тыс. грн

Таблица 5

ППП, труд которых нормируется, чел.

В % к общей численности ППП

Численность специалистов, чел.

Численность специалистов,
труд которых нормируется

В % к общей численности специалистов

Суммарная нормируемая трудоемкость
выполненных работ специалистами,
труд которых нормируется, за 2015 г.,
нормо-часов

Суммарное фактически отработанное время специалистами в 2015 г.,
человеко-часов

Кор

Кос

Кнвс

№ п/п

ППП, чел.

Наименование
показателя

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование
предприятия
1

2

1

ЧАО «КДСК»

217

154

70,97

49

15

30,61

31254

103488

0,710

0,306

0,302

2

ЧАО «Трест Жилстрой-1»

1025

767

74,83

161

52

32,30

112678

343896

0,748

0,323

0,328

3

ОДО «Жилстрой-2»

633

443

69,98

88

35

39,77

72682

183744

0,700

0,398

0,396

4

ПО «ЖСК «Авантаж»

206

132

64,08

22

5

22,73

9526

44880

0,641

0,227

0,212
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Окончание табл. 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

ООО Фирма «Констракшн
Групп Интернешнл»

54

36

66,67

9

2

22,22

4286

18360

0,667

0,222

0,233

6

ООО «Мегаинвест-строй»

33

24

72,73

6

2

33,33

4086

12384

0,727

0,333

0,330

7

ООО «Т.М.М.»

282

192

68,09

41

10

24,39

20458

83640

0,681

0,244

0,245

8

ЧАО «ФЛАС»

32

20

62,50

3

1

33,33

2588

6264

0,625

0,333

0,413

0,687

0,298

0,307

Среднее значение коэффициентов

ЕКОНОМІКА

економіка будівництва

Анализ охвата работников нормированием, представленный в табл. 5, показал, что в целом на предприятиях строительной отрасли Харьковского региона
коэффициент охвата работников колеблется от 0,625 до
0,748, а его среднее значение составляет 0,687, что свидетельствует о низком уровне применения норм труда в
деятельности работников.
Авторы большинства научных источников ут
верждают, что нормами на предприятии должны быть
охвачены около 80% работников, то есть коэффициент
охвата работников нормированием должен равняться
или превышать 0,8 [2; 5; 7]. Наиболее приемлемая ситуация относительно применения норм труда на предприятии в 2015 г. сложилась в ЧАО «Трест Жилстрой-1»
(Кор = 0,748), ООО «Мегаинвестстрой» (Кор = 0,727) и
ЧАО «КДСК» (Кор = 0,71). Неблагоприятное положение
относительно применения норм труда на предприятиях
наблюдалось в ЧАО «ФЛАС» (Кор = 0,625) и ПО «ЖСК
«Авантаж» (Кор = 0,63).

Р

езультатом проведенного исследования являют
ся предложенные теоретические и научно-мето
дические рекомендации по диагностике состояния нормирования труда и регламентации трудовых
процессов специалистов на строительных предприятиях, которые, в отличие от существующих в научной литературе, построены на основе осуществления комплексной оценки показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, структуры персонала, обеспеченности предприятий человеческими ресурсами,
сферы применения норм труда. В статье также проведен
сравнительный анализ структуры норм труда; определены целесообразные методы расчета численности
специалистов. Предложенные рекомендации позволят
выбирать обоснованные методы расчета численности
специалистов строительных предприятий, в основу которых положены трудоемкость выполняемых работ по
нормам времени, межотраслевые нормативы численности и уравнения регрессии, представленные в сборниках межотраслевых нормативов. 		

ЛИТЕРАТУРА
1. Бєлєнкова О. Ю. Система методів управління розвитком будівельного підприємства. Економіка та держава. 2007.
№ 9. С. 38–42.
2. Бычин Б. В., Малинин С. В. Нормирование труда: учебник/под ред. Ю. Г. Одегова. Москва: Издательство «Экзамен»,
2003. 320 с.

138

3. Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата
труда на промышленных предприятиях: учебник для вузов. 2-е
изд., изм. и доп. Москва: НОРМА, 2004. – 432 с.
4. Дзюба С. Г., Гайдай І. Ю. Нормування праці у вітчизняній і міжнародній економіці. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд»,
2005. 172 с.
5. Клімов С. В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2012. 126 с.
6. Костюченко И. П. Нормирование труда: практические
советы. Баланс. 2009. № 83. С. 21–23.
7. Мамченко В., Чернобрывец Л. Нормирование труда.
Сборник систематизированного законодательства. 2005. № 5.
С. 146–154.
8. Макарова Г. С. Аналіз економічного потенціалу підприємств будівельної галузі Донецько-Придніпровського регіону. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdnuet/
econ/2011_4/Makarova.pdf
9. Рогожин П. С., Гойко А. Ф. Економіка будівельних організацій: підручник. Київ: Видавничий дім «Скарби», 2011. 448 с.
10. Державна служба статистики України. URL: http://
www.ukrstat.gov.ua
11. Інтернет-портал «Smida» – єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів. URL: http://www.smida.
gov.ua
Научный руководитель – Назарова Г. В., доктор экономических
наук, профессор, заведующая кафедрой управления персоналом
и экономики труда, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники

REFERENCES
Bielienkova, O. Yu. “Systema metodiv upravlinnia rozvytkom
budivelnoho pidpryiemstva“ [The system of methods of management of development of construction companies]. Ekonomika ta
derzhava, no. 9 (2007): 38-42.
Bychin, B. V., and Malinin, S. V. Normirovaniye truda [Labor
regulation]. Moscow: Ekzamen, 2003.
Dziuba, S. H., and Haidai, I. Yu. Normuvannia pratsi u
vitchyznianii i mizhnarodnii ekonomitsi [Rationing of labour in the
domestic and international economy]. Donetsk: TOV «Yuho-Vostok,
Ltd», 2005.
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. http://www.ukrstat.
gov.ua
Genkin, B. M. Organizatsiya, normirovaniye i oplata truda na
promyshlennykh predpriyatiyakh [Organization, standardization and
remuneration in industrial enterprises]. Moscow: NORMA, 2004.
“Internet-portal «Smida» – yedynyi informatsiinyi masyv
danykh pro emitentiv tsinnykh paperiv“ [The Internet portal "Smida" – a single array of data about the issuers of securities]. http://
www.smida.gov.ua
Klimov, S. V. Orhanizatsiino-tekhnolohichne zabezpechennia
budivnytstva [Organizational and technological support of construction]. Rivne: NUVHP, 2012.
Kostyuchenko, I. P. “Normirovaniye truda: prakticheskiye
sovety“ [Labor regulation: practical tips]. Balans, no. 83 (2009):
21-23.

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

Mamchenko, V., and Chernobryvets, L. “Normirovaniye truda“ [Labor regulation]. Sbornik sistematizirovannogo zakonodatelstva, no. 5 (2005): 146-154.
Makarova, H. S. “Analiz ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstv budivelnoi haluzi Donetsko-Prydniprovskoho rehionu“

[Analysis of the economic potential of the enterprises of building
industry of the Donetsk-Pridneprovsk region]. http://www.nbuv.
gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2011_4/Makarova.pdf
Rohozhyn, P. S., and Hoiko, A. F. Ekonomika budivelnykh orhanizatsii [Economy construction organizations]. Kyiv: Skarby, 2011.
УДК 657.1.012.1-504.062

Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової
соціальних звітів корпорацій
© 2016 Притула М. Ю.

УДК 657.1.012.1-504.062
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У статті проведено порівняльний аналіз соціальних звітів корпорацій, які займають лідируючі позиції в галузях, щодо розкриття інформації
про їх соціальну, екологічну та природоохоронну діяльність. Доведено, що саме соціальна звітність є основною платформою для відображення
позитивних і негативних сторін організаційної діяльності, а також для збору інформації, яка може впливати на політику компанії, стратегію
та операції на постійній основі. Визначено, що відображення нефінансових показників діяльності підприємств України здійснюється у вигляді
або звітів, або просто інформації на сайтах компаній. Обґрунтовано, що загалом повноцінну нефінансову звітність (Звіт про сталий розвиток,
Звіт про корпоративну соціальну відповідальність) готують компанії, які мають іноземний капітал або реалізують продукцію на експорт у
високорозвинуті країни. Визначено, що основними видами діяльності компаній у сфері охорони навколишнього середовища є ресурсо- та енергозбереження, зниження рівня забруднення атмосферного повітря, зниження обсягів водоспоживання, організація «зелених офісів», підвищення
екологічної освіти і культури населення.
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еалізація соціальної політики компаніями повинна
здійснюватися в суворій відповідності з екологічними стандартами. Саме для цього передбачено
проведення екологічного аудиту, імплементацію системи екологічного управління та документування усіх
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процесів. Дотримання компаніями принципів екологічної відповідальності здійснюється з метою збереження
навколишнього середовища та отримання прибутку.
Формування соціальної звітності корпораціями є новим
концептуальним підходом до визначення соціальної та

екоНОМІКА природокористування
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Prytula Mariana Yu. A Comparative Analysis of the Economic Forms
of Implementation of the Environmental Pillar of Social Reporting
by Corporations
The article is concerned with a comparative analysis of social reporting by corporations that occupy leading positions in the industry sectors, for disclosure
of information about their social, environmental and conservation activities. It
has been proven that particularly social reporting is the main platform for displaying positive and negative aspects of organizational performance, as well
as to gather information that could affect the company’s policy, strategy and
operations on an ongoing basis. It is found that reflection of the non-financial
indicators of activity of enterprises in Ukraine are either prepared in the form
of reports, or in the form of information on the websites of companies. It has
been substantiated that, in general, a full non-financial reporting (Report on
sustainable development, Report on the corporate social responsibility) is prepared by companies that have foreign capital or implement products through
exports to the developed countries. It has been determined that the main kinds
of activities of companies in the field of environmental protection are: resource
and energy saving, reduction of pollution of atmospheric air, reduction of water use, organizing green offices, increasing environmental education and the
related culture of the population.
Keywords: social reporting, non-financial reports, environmental responsibility, resource-saving.
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Притула М. Ю. Сравнительный анализ экономических форм
реализации экологической составляющей социальных
отчётов корпораций
В статье проведен сравнительный анализ социальных отчетов корпораций, которые занимают лидирующие позиции в отраслях, по раскрытию информации об их социальной, экологической и природоохранной
деятельности. Доказано, что именно социальная отчетность является основной платформой для отображения положительных и отрицательных сторон организационной деятельности, а также для сбора
информации, которая может влиять на политику компании, стратегию и операции на постоянной основе. Установлено, что отражение
нефинансовых показателей деятельности предприятий Украины осуществляется в виде или отчетов, или просто информации на сайтах
компаний. Обосновано, что в целом полноценную нефинансовую отчетность (Отчет об устойчивом развитии, Отчет о корпоративной
социальной ответственности) готовят компании, которые имеют
иностранный капитал или реализуют продукцию на экспорт в высокоразвитые страны. Определено, что основными видами деятельности
компаний в сфере охраны окружающей среды являются ресурсо- и энергосбережение, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха,
снижение объемов водопотребления, организация «зеленых офисов»,
повышение экологического образования и культуры населения.
Ключевые слова: социальная отчетность, нефинансовые отчеты,
экологическая ответственность, ресурсосбережение.
Табл.: 1. Библ.: 10.
Притула Марьяна Юрьевна – ассистент, кафедра финансов и экономики природопользования, Национальный университет водного хозяйства и природопользования (ул. Соборная, 11, Ровно, 33028, Украина)
E-mail: marjanochka-pr@mail.ru

139

Mamchenko, V., and Chernobryvets, L. “Normirovaniye truda“ [Labor regulation]. Sbornik sistematizirovannogo zakonodatelstva, no. 5 (2005): 146-154.
Makarova, H. S. “Analiz ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstv budivelnoi haluzi Donetsko-Prydniprovskoho rehionu“

[Analysis of the economic potential of the enterprises of building
industry of the Donetsk-Pridneprovsk region]. http://www.nbuv.
gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2011_4/Makarova.pdf
Rohozhyn, P. S., and Hoiko, A. F. Ekonomika budivelnykh orhanizatsii [Economy construction organizations]. Kyiv: Skarby, 2011.
УДК 657.1.012.1-504.062

Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової
соціальних звітів корпорацій
© 2016 Притула М. Ю.

УДК 657.1.012.1-504.062
Притула М. Ю. Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової соціальних звітів корпорацій
У статті проведено порівняльний аналіз соціальних звітів корпорацій, які займають лідируючі позиції в галузях, щодо розкриття інформації
про їх соціальну, екологічну та природоохоронну діяльність. Доведено, що саме соціальна звітність є основною платформою для відображення
позитивних і негативних сторін організаційної діяльності, а також для збору інформації, яка може впливати на політику компанії, стратегію
та операції на постійній основі. Визначено, що відображення нефінансових показників діяльності підприємств України здійснюється у вигляді
або звітів, або просто інформації на сайтах компаній. Обґрунтовано, що загалом повноцінну нефінансову звітність (Звіт про сталий розвиток,
Звіт про корпоративну соціальну відповідальність) готують компанії, які мають іноземний капітал або реалізують продукцію на експорт у
високорозвинуті країни. Визначено, що основними видами діяльності компаній у сфері охорони навколишнього середовища є ресурсо- та енергозбереження, зниження рівня забруднення атмосферного повітря, зниження обсягів водоспоживання, організація «зелених офісів», підвищення
екологічної освіти і культури населення.
Ключові слова: соціальна звітність, нефінансові звіти, екологічна відповідальність, ресурсозбереження.
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еалізація соціальної політики компаніями повинна
здійснюватися в суворій відповідності з екологічними стандартами. Саме для цього передбачено
проведення екологічного аудиту, імплементацію системи екологічного управління та документування усіх
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процесів. Дотримання компаніями принципів екологічної відповідальності здійснюється з метою збереження
навколишнього середовища та отримання прибутку.
Формування соціальної звітності корпораціями є новим
концептуальним підходом до визначення соціальної та
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The article is concerned with a comparative analysis of social reporting by corporations that occupy leading positions in the industry sectors, for disclosure
of information about their social, environmental and conservation activities. It
has been proven that particularly social reporting is the main platform for displaying positive and negative aspects of organizational performance, as well
as to gather information that could affect the company’s policy, strategy and
operations on an ongoing basis. It is found that reflection of the non-financial
indicators of activity of enterprises in Ukraine are either prepared in the form
of reports, or in the form of information on the websites of companies. It has
been substantiated that, in general, a full non-financial reporting (Report on
sustainable development, Report on the corporate social responsibility) is prepared by companies that have foreign capital or implement products through
exports to the developed countries. It has been determined that the main kinds
of activities of companies in the field of environmental protection are: resource
and energy saving, reduction of pollution of atmospheric air, reduction of water use, organizing green offices, increasing environmental education and the
related culture of the population.
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Притула М. Ю. Сравнительный анализ экономических форм
реализации экологической составляющей социальных
отчётов корпораций
В статье проведен сравнительный анализ социальных отчетов корпораций, которые занимают лидирующие позиции в отраслях, по раскрытию информации об их социальной, экологической и природоохранной
деятельности. Доказано, что именно социальная отчетность является основной платформой для отображения положительных и отрицательных сторон организационной деятельности, а также для сбора
информации, которая может влиять на политику компании, стратегию и операции на постоянной основе. Установлено, что отражение
нефинансовых показателей деятельности предприятий Украины осуществляется в виде или отчетов, или просто информации на сайтах
компаний. Обосновано, что в целом полноценную нефинансовую отчетность (Отчет об устойчивом развитии, Отчет о корпоративной
социальной ответственности) готовят компании, которые имеют
иностранный капитал или реализуют продукцию на экспорт в высокоразвитые страны. Определено, что основными видами деятельности
компаний в сфере охраны окружающей среды являются ресурсо- и энергосбережение, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха,
снижение объемов водопотребления, организация «зеленых офисов»,
повышение экологического образования и культуры населения.
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екологічної відповідальності на основі аналізу соціальної та екологічної свідомості населення, її розвитку та
трансформації.
Усе більше і більше компаній в Україні прагнуть
створити стійку організаційну діяльність, налагодити
процес ведення звіту, поставити цілі щодо сталого розвитку і позитивно впливати на зміни у виробництві.
Саме соціальна звітність є основною платформою для
відображення позитивних і негативних сторін організаційної діяльності, а також для збору інформації, яка
може впливати на політику компанії, стратегію та операції на постійній основі. Тому метою статті є проведення аналізу соціальної звітності компаній України
щодо розкриття інформації про соціальну, екологічну та
природоохоронну діяльність.

відповідальності бізнесу, і вже сьогодні ця компанія,
єдина серед вітчизняного бізнесу, підготувала чотири
соціальних звіти, два з яких – за стандартами GRI [1].
У рамках дослідження було проведено аналіз соціальної звітності компаній України щодо розкриття інформації про соціальну, екологічну та природоохоронну
діяльність. У табл. 1 наведено компанії, які згідно з рейтингом займають лідируючі позиції в галузях.
Компанія «Метінвест» − це міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості: від видобутку залізорудної
сировини та вугілля до виробництва напівфабрикатів і
готової металопродукції. До структури Групи входять
видобувні та металургійні підприємства, що знаходяться в Україні, ЄС та США, а також мережа продажів з
охопленням усіх ключових світових ринків. Компанія
«Метінвест», починаючи з 2008 р., постійно формує соціальні звіти та звіти зі сталого розвитку. Один із розділів нефінансової звітності має назву «Екологія», в якому
описуються дані стосовно шкідливих викидів підприємствами компанії в атмосферу. Група «Метінвест» системно рухається до створення сучасного, енергоефективного та екологічно чистого виробництва. Філософія
компанії у сфері природоохоронної діяльності полягає
в поступовому зниженні обсягів викидів забруднюючих
речовин через модернізацію виробництва і впровадження нових технологій. Загальний обсяг інвестицій Групи
«Метінвест» у 2013–2014 рр. склав $1 360 млн [2].
Таблиця 1

Рівень розкриття інформації компаніями України у нефінансових звітах

Соціальна діяльність

Корпоративне управління

Права людини

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

JTI Україна

Табачні вироби

+

+

–

+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

+

Оболонь

Напої

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

Nemiroff

Горілчані вироби

+

+

–

+

+

+

–

–

+

–

+

–

–

Carlsberg
Ukraine

Алкогольні вироби

–

+

–

+

+

+

+

+

+

–

+

+

Coca-Cola

Безалкогольні напої

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

UMG Group

Добування

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

Knauf
Україна

Будівельні матеріали

+

+

+

+

+

+

–

+

–

Epam
Systems

IT

+

+

–

–

+

+

–

–

–

Стратегічні плани компанії

Екологія

+

+

+

+

+

+

+

Інформація про звіт

Боротьба з корупцією

Персонал

+

+

Соціальні та екологічні
інвестиції

Продукція та послуги

+

Енергетика

Суспільство

Економічні показники

Металургія

ДТЕК

Сфера діяльності

Нагороди

Про компанію

Метінвест

Назва
компаній

Вступне слово керівництва

Звіт про корпоративну
соціальну відповідальність

Основні розділи звітності
Звіт про сталий розвиток
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Н

а нашу думку, соціальна звітність, яку часто називають звітністю, в якій відображено нефінансові показники, – це сукупність певних показників діяльності компанії, що відображають середовище
її існування, принципи та методи співпраці з різними зацікавленими сторонами, результати діяльності компанії
в економічній, соціальній та екологічній сферах життя
суспільства.
В Україні перший звіт із корпоративної соціальної
відповідальності був підготовлений та опублікований
у 2005 р. компанією «Систем Капітал Менеджмент»
(СКМ). Така ініціативність компанії дозволила їй посі
сти одне з ключових місць у сфері розвитку соціальної

+

+

–

+

–

+

+

–

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

–

–

–

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

+

–

+

–

–

–

–

–
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–

Джерело: складено автором за даними офіційної нефінансової звітності підприємств.
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форматі GRI, згідно з якими захист навколишнього середовища є одним з найважливіших аспектів відповідальності компанії перед суспільством, а також ключом
до сталого розвитку бізнесу. JTI Україна впроваджує
проекти, метою яких є зменшення дії на навколишнє середовище не тільки тому, що це правильно, а тому що
це забезпечує бізнес-переваги, такі як зниження витрат і
підвищення репутації. Турбота про навколишнє середовище в широкому спектрі здійснюється від закупівлі сировини до виробництва, розподілу і продажу продукції.
Компанія прагне досягти прогресу в чотирьох сферах
охорони навколишнього середовища: викиди парникових газів, збалансоване використання водних ресурсів,
запобігання накопиченню відходів і заохочення рециркуляції, а також ефективного використання ресурсів
і захисту біорізноманіття. У своїй діяльності компанія
використовує офіційну екологічну Систему управління
(EMS), що діє на підставі стандарту ISO 14001. Усі виробничі майданчики мають сертифікати ISO 14001 [4].
Nemiroff – перший український алкогольний бренд,
що отримав офіційний статус «міжнародний» (статус
«міжнародний» набуває бренд, не менше 30% продукції якого експортується). В умовах постійного розвит
ку компанія приділяє дедалі більше уваги екологічній
результативності та запобіганню негативного впливу
своєї діяльності на довкілля. «Система менеджменту навколишнього середовища Nemiroff» – документ,
який демонструє екологічні принципи підприємства і
містить зобов’язання Компанії виконувати законодавчі
вимоги та постійно вдосконалюватися. На основі цього
документа компанія ставить екологічні цілі та досягає
їх. На підприємстві впроваджена система менеджменту
навколишнього середовища (СМНС) відповідно до вимог ISO 14001:2004. Це допомагає звести до мінімуму
ризики можливого забруднення в результаті виробничої
діяльності. СМНС поширюється на всі процеси виробництва та зберігання продукції, вона доведена до відома
всього персоналу.

П

олітика у сфері СМНС визначається керівництвом підприємства та відповідає характеру,
масштабу та екологічному впливу діяльності
підприємства та продукції, що випускається. Проектуючи виробничі дільниці чи технологічні вузли, компанія
оцінює, яку енергоємність матиме обладнання, як воно
впливатиме на навколишнє середовище. Відтак вводиться в експлуатацію лише те устаткування, що не споживає
багато енергії. Крім того, на підприємстві запроваджено
енергозберігаючі технології, а виробничі потужності
оснащено обладнанням, що економно витрачає енергію.
Наприклад, ККД котлів – 0,95%. Якщо виникає потреба зменшити втрати тепла та електроенергії, вдосконалюється та модернізується обладнання, трубопроводи
пару та гарячої води. Так, у 2010 р. на підприємстві реконструювали систему технологічного холодопостачання, замінили трубопроводи, насоси та теплоізоляцію.
Відповідно до вимог стандарту ISO 14001 компанія
оснастила виробництво найсучаснішим очисним обладнанням. Так, для запобігання викидам парів спирту
в атмосферу на заводі встановлено спиртовловлювачі.
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омпанія ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, чиї
підприємства ефективно працюють у сферах видобутку та збагачення вугілля, а також на ринках генерації та постачання електроенергії. У 2007 р. ДТЕК приєднався до Глобального договору ООН. Таким чином,
компанія заявила про свою прихильність до 10 принципів у сфері прав людини, трудових відносин, охорони
навколишнього середовища і боротьби з корупцією.
Компанія впроваджує «Програму соціального
партнерства». Згідно з цим документом ДТЕК готовий
забезпечити сприяння органам місцевого самоврядування у розробці планів розвитку міст з метою підвищення їхньої інвестиційної привабливості.
Стратегії соціального партнерства ДТЕК і територій діяльності Компанії розроблялися робочими групами, створеними в кожному місті та районі. До складу
робочих груп входили представники органів влади, підприємці, представники громадських організацій, активні громадяни. Усі засідання проходили відкрито, інформація про них публікувалася в місцевих ЗМІ. Детальну
інформацію про стратегії та про виконання проектів кожен бажаючий може отримати на партнерському сайті
Програми соціального партнерства.
Окремим розділом у представленій програмі є
«Природоохоронна діяльність», відповідно до якого
компанія активно працює над поліпшенням екологічної
обстановки в регіонах присутності та збереженням навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Компанія інвестує кошти в оновлення устаткування і модернізацію технологічних процесів з метою зниження негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє
середовище. Загальні витрати ДТЕК на природоохоронну діяльність за 2007–2011 рр. склали 1001,7 млн грн.
Особливе місце в розвитку енергетичного бізнесу Компанії приділяється альтернативній енергетиці.
У середньостроковій перспективі ДТЕК планує наро
стити обсяг виробництва електроенергії за рахунок
будівництва та введення в експлуатацію вітроелектро
станцій – екологічно дружніх джерел енергії. Цей напрямок є одним із найбільш перспективних, що дозволяє диверсифікувати бізнес і збільшити частку на ринку
за рахунок нових видів джерел енергії.
З жовтня 2011 р. у корпоративному центрі ДТЕК
стартував проект «Зелений офіс», розрахований на 15
місяців. Реалізація проекту дозволить знизити вплив
Компанії на навколишнє природне середовище і сприятиме формуванню соціально відповідальної моделі поведінки співробітників офісу. Пріоритетними напрямками проекту є: роздільне збирання і передання на утилізацію офісних відходів, що мають ресурсну цінність;
реалізація заходів щодо раціонального використання
ресурсів (тепло-, електро-, водоспоживання, споживання офісного паперу); використання «екологічно чистої»
продукції (максимальне використання вторинної сировини) та ін. [3].
JTI Україна входить до групи компаній Japan
Tobacco International (JTI), яка є одним з провідних виробників тютюнових виробів у світі. Компанія готує
щороку звіт про сталий розвиток, а також звітність у
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Реалізація проекту «Зелена планета» дозволила зменшити викиди продуктів згоряння в атмосферу (вдалося
попередити потрапляння в атмосферу 210 кілограмів
шкідливих викидів) [5].
Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв. До складу Carlsberg
Ukraine входять заводи в м. Запоріжжя, м. Київ та
м. Львів. Як компанія-виробник Carlsberg Ukraine велику увагу приділяє захисту навколишнього середовища, а
тому віддає перевагу «зеленим» технологіям. Так, протягом багатьох років підприємство використовує оборотну скляну тару. Наприклад, у 2010 р. було повторно
використано 400 млн пляшок. Одна з останніх екологічних ініціатив підприємства – будівництво очисних споруд для стічних вод, які дозволили знизити споживання
природного газу на 12–15% і значно скоротити емісію
СО2 в навколишнє середовище. У компанії Carlsberg
Ukraine розроблено та впроваджено цілий ряд проектів,
які об'єднує загальний підхід: енергоефективність. Такий підхід дозволяє створити найкращий продукт при
найменших витратах води та інших ресурсів. За п'ять
років реалізації екологічних проектів вдалося домогтися значних результатів. З 2010 по 2014 рр. включно споживання теплової енергії скоротилося на 33%, електроенергії – на 26%, води – на 27% [6].

С

истема компаній Кока-Кола в Україні (далі –
Кока-Кола в Україні) включає компанію ТОВ
«Кока-Кола Україна Лімітед», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» та ТОВ «Квас Беверіджиз».
На сьогодні інвестиції системи Кока-Кола в економіку
України складають 280 мільйонів доларів США та 117
мільйонів євро. Компанія прийняла Екологічну політику, основними напрямами якої є: зменшення викори
стання води та очистка стічних вод до природного рівня; ефективне використання енергоресурсів та збереження клімату; скорочення обсягів утворення відходів
та збільшення кількості їх переробки. Одним з основних
механізмів реалізації цілей політики компанії є система
екологічного менеджменту ISO 14001. Щороку компанія
підтверджує відповідність міжнародному стандарту ISO
14001. У 2013 р., окрім аудиту за стандартом ISO 14001,
компанія вдало пройшла ресертифікаційний аудит на
відповідність екологічним вимогам корпоративних
стандартів. «Кока-Кола в Україні» постійно інвестує в
модернізацію виробничих процесів. Екологічна культура є невід’ємною частиною життя. Компанією успішно впроваджені такі проекти: повторне використання
води; перехід на сухі мастильні матеріали; мийка обладнання активованою електрохімічною водою (ЕКА CIP).
Для оптимізації використання сировини та матеріалів
на всіх етапах виробництва Компанія постійно впроваджує інноваційні проекти. У 2012–2014 рр. компанія
продовжила фокусуватися на таких ініціативах, як мінімізація параметрів плівки для пакування кінцевого
продукту (за товщиною і шириною); зменшення ваги
пластикової пляшки; ретельний підбір постачальників
при закупівлі сировини та матеріалів та ін. У звітному
періоді на підприємстві «Квас Беверіджиз» було впро-
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ваджено беспилеві системи транспортування солоду і
зерна, що гарантує 100% потрапляння сировини у виробничий процес без забруднення довкілля. А жмих від
переробленого зерна повністю передається на тваринницькі ферми регіону. У 2012 р. на території Кока-Кола
Беверіджиз Україна було відкрито перший в Україні квадрогенераційний енергозберігаючий завод. Цей завод
виробляє СО2, електроенергію, пару, гарячу та холодну
воду та забезпечує ними виробничі потреби Кока-Кола.
Технології, що застосовані на ньому, більше ніж на 40%
зменшують викиди СО2 та на 32% підвищують енерго
ефективність у порівнянні з традиційними енергетичними установками [7].
UMG – компанія, яка управляє активами в сировинних напрямках і трейдингу. Основними напрямками
діяльності є видобуток глини, вапняку і доломіту, переробка і реалізація побічних продуктів ТЕС, рідкісних і
технічних газів, трейдинг мінеральними добривами та
зерновими. Усі соціально спрямовані дії компанії UMG
та її співробітників покликані чинити позитивний вплив
на формування відповідального ставлення мешканців
до проблем свого міста/селища й активну участь в їхньому вирішенні.

П

ідприємства компанії реалізують волонтерські
акції в таких напрямах: «зелені» акції з прибирання сміття й висадки рослин; підготовка дитячих садків до літнього оздоровчого сезону; пропаганда
ведення здорового способу життя (спорт); просвітницька робота з питань екології. У рамках підтримки традиційного всеукраїнського весняного суботника щорічно у
квітні всі підприємства UMG беруть участь в акції «Чисте місто/селище». Під час акції здійснюється прибирання сміття і торішнього листя. Учасники акції діляться
на дві команди, які впродовж трьох годин займаються
прибиранням сміття, торішнього листя і побіленням дерев. Таким чином, холдинг привертає увагу громадсько
сті до важливих соціальних питань (екологія, культура,
інфраструктура, охорона здоров'я тощо). Щорічно UMG
наприкінці квітня проводить акцію «Зробимо наш край
зеленим», висаджуючи дерева на відпрацьованих виробничих площах (рекультивація). Команди, сформовані з
учасників проекту, протягом трьох годин займаються
саджанням дерев. Висаджується більше 6000 саджанців.
Таким чином, холдинг привертає увагу громадськості
до важливих екологічних питань [8].
Компанія Knauf Ukraine є провідним підприємством європейської індустрії з виробництва будматеріалів. Основною продукцією Knauf користуються
на більше, ніж 100 підприємствах Європи, Північної
Америки, а також у Китаї та Ірані. Основними природоохоронними заходами, виконаними в період розширення виробництва продукції Knauf, стали: будівництво і
введення в експлуатацію очисних споруд поверхневого
стоку; будівництво автомийок на промислових майданчиках підприємства з водообігового системою водопостачання та очисними спорудами; оснащення джерел
виділення пилу гіпсу високопродуктивними газоочисних установок [9].
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Отже, підсумовуючи вищевикладене, бачимо, що
сучасні українські компанії формують соціальну звітність. Відображення нефінансових показників діяльності підприємств України здійснюється у вигляді або
звітів, які розміщені на сайтах компаній, або просто інформації на сайті.
Загалом повноцінну нефінансову звітність (Звіт
про сталий розвиток, Звіт про корпоративну соціальну відповідальність) готують компанії, які мають іноземний капітал або реалізують продукцію на експорт у
високорозвинуті країни. Основними видами діяльності
компаній у сфері охорони навколишнього середовища є
ресурсозбереження, енергозбереження, зниження рівня
забруднення атмосферного повітря, зниження обсягів
водоспоживання, організація «зелених офісів», підвищення екологічної освіти і культури населення.
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Epam System – це компанія, яка придумує, проектує, розробляє і впроваджує програмне забезпечення
у сфері банківських і фінансових установ, подорожей,
технологічного сектора, розваг, страхування, медицини,
біотехнологій тощо. Компанія Epam System прагне до
утворення стійкого навколишнього середовища в усіх
громадах, в яких працює. Програмне забезпечення компанії будується навколо стандартів КСВ ISO 26000 та
підтримується в цілому на глобальному, регіональному
та місцевому рівнях. У сфері ресурсозбереження компанія займається проектами зниження енергоспоживання
власними сайтами, а також використовує інноваційні
рішення при створення сайтів еко-туризму або певних
історичних місць [10].
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на основі використання екосистем
Метою статті є дослідження ключових моментів здійснення екосистемного корпоративного підприємництва. Авторами проаналізовано різні
підходи до визначення підприємницької діяльності в України та у світі. Розглянуто основні підходи та класифікації корпоративного підприємництва. Охарактеризовано основні види підприємництва, які залучають природні ресурси, визначено ті види підприємницької діяльності, які у своїй
діяльності використовують цілі екосистеми, зокрема: сільське господарство, лісове господарство, мисливство та рибне господарство. Проведено порівняльну характеристику форм підприємницької діяльності та визначено найбільш ефективну при поводженні з природними ресурсами.
Також визначено основні переваги екосистемного підприємництва з позиції споживача та підприємця.
Ключові слова: природні ресурси,корпоративне підприємництво, традиційне, екологічне, екосистемне підприємництво.
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Сазонец О. Н., Мисковец Н. П. Теоретические основы осуществления
корпоративного предпринимательства на основе использования
экосистем
Целью статьи является исследование ключевых моментов осуществления экосистемного корпоративного предпринимательства. Авторами проанализированы различные подходы к определению предпринимательской деятельности в Украине и в мире. Рассмотрены основные
подходы и классификации корпоративного предпринимательства.
Охарактеризованы основные виды предпринимательства, которые
привлекают природные ресурсы, определены виды предпринимательской деятельности, использующие в своей деятельности целые экосистемы, в частности: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и
рыбное хозяйство. Проведена сравнительная характеристика форм
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основные преимущества экосистемного предпринимательства с позиции потребителя и предпринимателя.
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собливої актуальності нині у світі та й на теренах
України набуває екосистемне корпоративне підприємництво. Дбайливе ставлення до природних ресурсів та співвідношення соціально-економічної
вигоди від їх використання – це вимога часу.
Більшість міжнародних організацій системи ООН
(ФАО) включили у свою діяльність екологічну складову,
орієнтовану на перехід до сталого розвитку. Міжнарод-
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ні бізнесові структури, такі, як Всесвітній банк, засвідчили прихильність до стійкої глобалізації, яка «підсилює економічне зростання, піклуючись про навколишнє
середовище». Міжнародний валютний фонд виступив
із зобов’язаннями «сталого економічного зростання».
Всесвітня торгова організація була створена з формальним визнанням взаємозв’язку торгівлі, довкілля та розвитку. Всесвітня Рада підприємців зі сталого розвитку
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Т

еорія підприємництва свідчить, що його сутність
найглибше розкривається через основні функції,
оскільки вони виражають ознаки системи. Науковці по-різному визначають функції підприємництва.
Так, З. С. Варналій виділяє такі функції підприємництва:
інноваційну (творчу), ресурсну, організаційну, стимулюючу (мотиваційну), Ю. В. Тарануха поділяє функції
підприємництва на ті, що пов’язані зі здійсненням підприємництва як виду діяльності (мобілізаційна, організаційна, ініціативно-новаторська, охоронна), і ті, що
притаманні йому як особливому типу господарської
поведінки (реагування та перетворення). Л. І. Донець,
Н. Г. Романенко вказують на те, що сучасна економічна
література відокремлює три основні функції сфери підприємницької діяльності: ресурсну, творчу, організаційну [8, с. 56].
Як зазначає Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук, «корпоративне підприємство створюється злиттям
капіталів з метою отримання прибутку. До них належать: акціонерні та неакціонерні господарські товариства, спільні підприємства, міжгосподарські підприємства [9, с. 25].
Основними економічними пріоритетами корпоративних підприємств є:
 мобільно та ефективно здійснювати внутрішньогалузевий, міжгалузевий, регіональний і
міжрегіональний переливи капіталу, викори
стовуючи стратегічне і ситуаційне внутрішньокорпоративне планування. Активно залучаючи
додаткові фінансові, матеріальні та інші ресурси з внутрішніх і зовнішніх джерел, корпорація
створює і підтримує внутрішньокорпоративні
підприємницькі структури оптимальних роз-
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озвинута та процвітаюча економіка країни – це
перш за все успішне, розвинуте та процвітаюче
підприємництво. Підприємництво є найбільш поширеним у світовій та вітчизняній практиці видом господарської діяльності, а згідно зі ст. 42 Господарського
кодексу України «Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку» [2]. Підприємницька діяльність – поєднання трьох класичних
факторів виробництва: землі, капіталу, праці, – стверджував Ж. Б. Сей [3, с. 57].
Плеяда авторів близького зарубіжжя вважає, що
«Підприємництво – вільне економічне господарювання в різних сферах діяльності (крім заборонених законодавчими актами), здійснюване суб’єктами ринкових
відносин з метою задоволення потреб конкретних споживачів і суспільства в товарах (роботах і послугах) та
одержання прибутку (доходу), необхідних для саморозвитку власної справи (підприємства) і забезпечення фінансових обов’язків»[4; 9].
Професор А. Асаул вважає, що підприємництво –
це особливий вид господарської діяльності, сутність
якої полягає в стимулюванні та задоволенні попиту су
спільства на конкретні потреби його членів, спрямованої на завоювання конкурентних переваг через порушення ринкової рівноваги [5, с. 37].
На думку Виноградської А. М., у ринковій економіці підприємництво – це основний вид самостійної
господарської діяльності, яка здійснюється юридичними та фізичними особами. Вона спрямована на досягнення очікуваного результату (одержання прибутку, або
підприємницького доходу) шляхом найкращого викори
стання трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів при повній майновій відповідальності
за результати своєї діяльності та одержанні свідоцтва
про державну реєстрацію [6, с. 18].
При визначенні теоретичної основи підприємництва чимало провідних економістів світу концентрують
увагу на підприємництві як процесі, що має інноваційний характер, відбувається постійно і цілеспрямовано.
Такий підхід до розуміння підприємництва є найбільш
виправданим (порівняно з іншими поясненнями сутності та важливості), оскільки підкреслює динаміку підприємництва як діяльності. Процес наукового осмислення
підприємництва пройшов «три хвилі» у розвитку теорії
підприємницької функції. «Перша хвиля», яка виникла у

XVIII ст., була пов’язана з концентруванням уваги на несенні підприємцем ризику. «Друга хвиля» в науковому
осмисленні підприємництва пов’язана з розумінням інноваційності як його основної характерної риси, «третя
хвиля» – з обґрунтуванням поліфункціональної моделі
підприємництва і концентруванням уваги на особливих якостях підприємця. Сучасний етап розвитку теорії підприємницької функції зараховують до «четвертої
хвилі», поява якої пов’язується з переносом акценту на
управлінський аспект в аналізі дій підприємця, у тому
числі внутрішньофірмовому підприємництві.
Узагальнюючи різні точки зору стосовно теорії
підприємництва, важливо зауважити таке. Більшість
дослідників (У. Баумоль, П. Дракер та ін.) підтримують
концепцію Й. Шумпетера про велике значення новаторської функції підприємця, ролі підприємництва в інноваційному процесі. Згідно з визначенням Й. Шумпетера,
підприємець – той, хто по-новому поєднує, використовує ресурси. На його думку, підприємець – це новатор,
який руйнує сформовану економічну рівновагу, стимулюючи її розвиток [7, с. 259].
Ми також підтримуємо таке твердження та розглядаємо підприємництво через призму поєднання ра
ціонального природокористування та отримання максимальних матеріальних вигод при екосистемному кор
поративному підприємництві.

ЕКОНОМІКА

(World Business Councilon Sustainable Development), якою
було створено Глобальний екологічний фонд, куди спрямовуються цільові кошти для стимулювання країн, що
розвиваються, зобов’язалася приймати екологічно орієнтовані рішення, що передусім стосується підприємств
[1, с. 12]. Тому метою статті є дослідження теоретичних
підходів, які базуються на дбайливому та бережному використанні природних ресурсів, точніше екосистем, як
нового напрямку в розбудові екологічно свідомого су
спільства, через розбудову економіки країни, одиницею
якої є підприємства.
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мірів з погляду реалізації її базової та функціональних стратегій;
 пристосована форма з’єднання інтересів су
спільства в особі держави, великих, малих підприємницьких структур, підприємців, менеджерів, спеціалістів, робітників. Корпоративна
форма підприємництва, будучи системоутворюючою, активно й ефективно взаємодіє з малим і середнім підприємництвом у різних формах, у тому числі в рамках підприємницьких
мереж, в об’єднаннях взаємного страхування
і кредитування, у бізнес-інкубаторах, в інфраструктурі підприємництва в цілому;
 має можливості для залучення підприємців, менеджерів, фахівців і робітників з високим рівнем кваліфікації, створюється підприємницький клімат і висока культура підприємництва,
що дозволяє всім суб’єктам господарської діяльності задовольняти свої потреби, які сприяють всебічному розвитку особистості кожного
співробітника.
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відси випливає, що корпорація – це такий соціальний та економічний простір, в якому створюються сприятливі умови не тільки для конкуренції як
економічного змагання, але й дл співпраці на розвинених кооперативних засадах, органічно пов’язаних з інтеграцією різних видів підприємницької діяльності [10].
Поштовхом для розвитку, насамперед, у розвинених зарубіжних країнах, нового напряму корпоративної
підприємницької діяльності – екологічного підприєм

ництва, яке нині динамічно розвивається та характеризується стійким зростанням продажу природоохоронної продукції та технологій, виступив складний
екологічний стан. Саме підприємництво покликане
втілити в життя концепцію сталого розвитку шляхом
формування та розвитку ринку екологічних товарів,
робіт та послуг та здійснення інших економічних, організаційних заходів, які дозволять досягти узгодження економічних та екологічних інтересів і потреб суспільства. Внесок екологічного підприємництва у ВВП
країн «великої вісімки» оцінюється на рівні 10–24%.
Щорічний її обсяг складає, за оцінками фахівців, у
США майже 37 млрд дол., в Японії – 30, Німеччині –
20, Франції – 10 млрд дол. США. Ринок екологічних
послуг у країнах Східної Європи, включаючи й СНД,
оцінюється у 20 млрд дол. США, а в Чехії, Угорщині та
Болгарії перевищує 600 млн дол. Нині ні в науковій, ні в
нормативно-правовій літературі немає єдиного чіткого
трактування терміна «екологічне підприємництво» чи
«екосистемне підприємництво» [11, с. 37].
У сучасних умовах господарювання все більшої
уваги потребує екологічна складова підприємництва.
Адже ведення підприємницької діяльності пов’язано із
залученням природних ресурсів.
Який би вид підприємницької діяльності не розглядався (табл. 1), кожен з них залучає природні ресурси у виробництво. Проте ми детальніше розглянемо
види підприємницької діяльності, які залучають екоси
стеми в цілому. Це зокрема: сільське господарство, лісове господарство, мисливство та рибне господарство.
Таблиця 1

Основні види підприємництва, що використовують природні ресурси
Вид підприємництва

Використання природного ресурсу, який в процесі використання
стає сировиною

Сільське господарство

Рослинні, тваринні, земельні

Лісове господарство та лісозаготівля

Лісові, земельні

Мисливство та надання пов’язаних
із ними послуг

Земельні, лісові, тварині, водні

Рибне господарство

Водні, земельні, водні біоресурси (риба та інші водні об’єкти)

Рекреація

Земельні, водні, лісові, рибні, тваринний та рослинний світ, надра

Туризм

Земельні, водні, лісові, рибні, тваринний та рослинний світ

Енергетика

Сира нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, вода річок і морей, гейзери

Промисловість

Земельні, водні, біологічні, рекреаційні, мінерально-сировинні, енергохімічні,
рудні, нерудні металургійні, гірничо-хімічні, технічні, будівельні, гідротермальні

Будівництво

Земельні, водні, лісові, будівельні, мінерально-сировинні

Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів

Мінерально-сировинні ресурси, енергохімічні, рудні, нерудні металургійні,
гірничо-хімічні, технічні, будівельні, гідротермальні

Переробна промисловість

Залежно від виду переробки

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Земельні, водні, лісові, біологічні

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

Земельні, водні, лісові

Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами

Водні, земельні

Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

Земельні, сира нафта, природний газ, вугілля а також мінерально-сировинні
ресурси

Джерело: авторська розробка.
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Е

косистемне підприємництво – це інноваційне під- системне з точки зору споживача, підприємців та ролі
приємництво, пов’язане з відтворенням і реалі- природних ресурсів у їх підприємницькій діяльності
зацією соціально-екологічних функцій у формі (табл. 2).
відтворення та використання екосистемної продукПровівши детальний аналіз форм корпоративної
ції та послуг, а також зі збереженням біорізноманіття і підприємницької діяльності (див. табл. 2), хотілося б
яке відповідає принципам екосистемного управління відмітити основні переваги екосистемного підприємприродно-ресурсним потенціалом. Можна також ска- ництва, а саме: з позиції споживача – задоволення екозати, що екосистемне підприємництво пов’язане зі здій- логічних та соціальних потреб; з позиції підприємця –
сненням природо-господарських робіт, які необхідні для збільшення сумарного доходу від продажу екологічно
відтворення та підтримки природних екосистем для за- чистої продукції, та головне – роль природних ресурсів
безпечення реалізації середовищетвірних, середовище- виноситься на перше місце і є основною.
перетворювальних, середовищезахисних їх функцій на
міжгалузевій основі. Зокрема, про екосистемне підприВисновки
ємництво може йти мова, коли на комерційній основі
Дослідження форм підприємницької діяльності
забезпечується використання, наприклад, екосистемних
дає
можливість
проаналізувати та вибрати ту модель,
послуг (функцій) природних об’єктів для забезпечення
яка
найточніше
зможе задовольнити потреби як споефективного функціонування суб’єктів сільського, водживача,
так
і
підприємця.
Порівняння основних форм
ного, дорожньо-транспортного господарств та ін. [12].
корпоративного
підприємництва,
а саме: традиційного,
Екосистемне підприємництво сприяє:
екологічного та екосистемного, дозволяє сформувати
 зменшенню фінансових витрат;
 отриманю природоохоронного ефекту в резуль уявлення про потреби та орієнтири в підприємницькій діяльності для України. Підприємницька діяльність
таті виробничої діяльності;
не може обійтися без залучення природних ресурсів,
 виробництву екологічно чистої продукції;
у результаті експлуатації вони стають сировиною для
 відновленню та збереженню екосистем.
Екосистемне підприємництво пов’язане з діяль- подальшого використання. Проте є такі види підприємністю екологічного спрямування, яка необхідна для від- ницької діяльності, які залучають екосистеми в цілому,
творення та підтримки екосистем і збереження біоріз- а не просто природні ресурси. Це зокрема: сільське госноманіття.
подарство, лісове господарство, мисливство та рибне
Так, наприклад, екосистемне підприємництво та господарство, на основі чого сформовано підхід до веденуправління лісогосподарюванням спрямовано на реа- ня екосистемного корпоративного підприємництва. 
лізацію екосистемного підходу до раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, який також
ЛІТЕРАТУРА
значною мірою має регулюючу основу з боку державних
структур з урахуванням міжнародних ініціатив щодо
1. Бондар О. І. «РІО+20» – шлях до сталого розвитку:
сталого розвитку лісового господарства. Екосистемне оцінки та перспективи. Екологічні науки. 2012. № 1. С. 6–14.
2. Господарський кодекс України. № 436-ІV від 16.01.2003 р.
управління лісами, лісовим господарством спрямовано
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
на підтримку екологічно збалансованого розвитку лісо3. Сэй Ж.-Б., Батиста Ф. Тракт по политической эконових біогеоценозів у взаємозв’язку з лісогосподарським
мии.
Сост.,
вступ. статья, коммент. М. К. Бункина, А. М. Семенов.
та лісопромисловим виробництвами, а також станом
Москва: Дело, 2000. 232 с.
навколишнього природного середовища [13, с. 25].
Таким чином, у сучасних умовах господарювання корпоративне підприємниКОРПОРАТИВНЕ
цтво можна розглядати як традиційне, екоПІДПРИЄМНИЦТВО
логічне та екосистемне (рис. 1).
Кожна з вищезазначених форм підприємницької діяльності має свої орієнтиЕКОСИСТЕМНЕ –
ЕКОЛОГІЧНЕ –
ТРАДИЦІЙНЕ –
ри, зокрема: традиційне – орієнтоване на
відтворення
запобігання,
орієнтоване
отримання прибутків законним способом
та використання
зменшення,
на отримання
для задоволення соціальних потреб, без
соціальноконтроль,
прибутків
урахування екологічної складової; екологічекологічних
ліквідація дії
у законний
не – для запобігання, зменшення, контролю,
функцій
екодеструктивспосіб для
екосистеми,
ного чинника
ліквідації дії екодеструктивного чинника
задоволення
збереження
техногенного
соціальних
техногенного характеру; екосистемне –
біорізноманіття
характеру
потреб,
базується на відтворенні та використанні сота отримання
без урахування
ціально-екологічних функцій екосистеми,
при цьому
екологічної
збереження біорізноманіття та отримання
економічних
складової
при цьому економічних вигід.
вигід
Ми ж пропонуємо розглянути та порівняти форми підприємницької діяльно
сті, а саме: традиційне, екологічне та еко- Рис. 1. Корпоративне підприємництво в сучасних умовах господарювання
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика форм підприємницької діяльності
Форма корпоративної підприємницької діяльності
Показник

Традиційне
підприємництво

Екологічне
підприємництво

Екосистемне
підприємництво

Цілі функціонування
(зпозиції споживача)

Задоволення традиційних
потреб

Задоволення екологічних
потреб

Задоволення екологічних
і соціальних потреб

Цілі функціонування
(з позиції підприємців)

Отримання прибутку від продажу традиційної корисності

Отримання прибутку від продажу екологічної корисності

Сумарний дохід від продажу
екологічно чистої продукції

Роль природних ресурсів
в підприємницькій діяльності

Перш за все розглядаються
фактори виробництва

Перш за все розглядаються
фактори, що впливають
на задоволення екологічних
потреб

Основна роль, задоволення
екологних, економічних
і соціальних потреб
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Джерело: авторська розробка.
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Аналіз та систематизація методичних підходів до визначення розміру
концесійних платежів у морських портах
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Власова В. П. Аналіз та систематизація методичних підходів до визначення розміру концесійних платежів
у морських портах
У статті на основі світового досвіду систематизовано методичні підходи до визначення розміру концесійних платежів у морських портах. Встановлено, що в морських портах практикується триступеневий платіж, який містить інвестиційну, фіксовану та плаваючу складові. Визначено,
що розмір концесійних платежів залежить від типу проекту та від послуг, які надаються концесіонером. Аналіз практики розрахунку концесійних
платежів у різних країнах показав, що порти використовують як прості, загальноприйняті способи нарахування концесійних платежів, так і
власні умови фінансових розрахунків з приватними партнерами. Проведено аналіз методичних підходів до розрахунку розміру концесійних платежів у вітчизняних портах, визначено їх переваги та недоліки, запропоновано авторський диференційований підхід до встановлення величини
концесійних платежів залежно від інвестиційної привабливості порту.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, морський порт, концесія, концесійні платежі.
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 8. Бібл.: 16.
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економіка транспорту І зв’язку

П

ортова діяльність будь-якої морської державиє
стратегічним аспектом розвитку її економіки та
однією із головних ланок функціонування транспортної системи.На сьогодні важливим завданням є
залучення реальних інвестицій у морські порти України для збереження їх конкурентоспроможності та розкриття потенціалу.

UDC 334.75
Vlasova V. P. Analysis and Systematization of Methodical Approaches
to Determining the Size of the Concession Payments at Seaports
The article systematizes methodical approaches to sizing the concession payments at seaports. It has been found that seaports practice three-tiered payment consisting of investment, fixed and floating constituents. It has been
determined that size of the concession payments depends on the type of project and on the type of services provided by the concessionaire. An analysis
of the practice of calculating the concession payments in different countries
have shown that ports are using simple, conventional ways of charging the
concession payments as well as their own conditions for financial settlements
with private partners. An analysis of methodical approaches to calculation of
the size of the concession payments at Ukrainian ports has been conducted,
determining their advantages and disadvantages, the author has proposed
her own differentiated approach to determining the size of concession payments depending on the investment attractiveness of port.
Keywords: public-private partnership, seaport, concession, concession payments.
Fig.: 1. Tbl.: 1. Formulae: 8. Bibl.: 16.
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На сучасному етапі розвитку економіки держави
вирішення проблем щодо залучення інвестицій у морські порти можливе за допомогою механізму державноприватного партнерства (ДПП).
Під державно-приватним партнерством у морських портах пропонуємо розуміти збалансовану систему економіко-правових відносин між державними і
приватними партнерами, засновану на принципах рівності, вигоди та розподілу ризиків, яка функціонує з метою реалізації стратегічно важливих проектів розвитку
морських портів.
На сьогодні розроблено плани розвитку морських
портів, визначено пріоритетні інвестиційні проекти, реа-
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Власова В. П. Анализ и систематизация методических подходов
к определению размера концессионных платежей в морских портах
В статье систематизированы методические подходы к определению
размера концессионных платежей в морских портах. Установлено,
что в морских портах практикуется трехступенчатый платеж, состоящий из инвестиционной, фиксированной и плавающей составляющих. Определено, что размер концессионных платежей зависит
от типа проекта и от вида предоставляемых концессионером услуг.
Анализ практики расчета концессионных платежей в разных странах
показал, что порты используют как простые, общепринятые способы начисления концессионных платежей, так и собственные условия
финансовых расчетов с частными партнерами. Проведен анализ методических подходов к расчету размера концессионных платежей
в украинских портах, определены их преимущества и недостатки,
предложен авторский дифференцированный подход к установлению
величины концессионных платежей в зависимости от инвестиционной привлекательности порта.
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лізація яких відбуватиметься на засадах ДПП. Основною
формою ДПП у морських портах є концесія.
Важливо зазначити, що концесія в морських портах сприймається не тільки як інструмент залучення
інвестицій, а й як альтернатива приватизації. Передумовами використання концесії є потреба в значних інвестиціях у розвиток портів, створення відповідного
нормативно-правового поля, зміна моделі управляння
портами. Основні ризики реалізації концесії в морських
портах України пов’язані з відсутністю досвіду та неврегульованістю інвестиційних відносин на нормативноправовому рівні. На основі вивчення європейського
досвіду управління портовою діяльністю визначено, що
використання концесії в морських портах дає можливість залишити контроль держави над діяльністю портів
і одночасно залучати значні капіталовкладення в розвиток портової інфраструктури, підвищуючи їх конкурентоспроможність.

ЕКОНОМІКА
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О

тже, концесії в морських портах – це інструмент
створення, модернізації, експлуатації об’єкта
портової інфраструктури за рахунок коштів
приватного інвестора. Успішність впровадження концесії визначається багатьма чинниками, зокрема, підходами по встановленню величини концесійних платежів.
Серед науковців, які досліджують концесію у морських портах та методичні підходи до визначення розміру концесійних платежів, можна виділити роботи
О. К. Афанасьєвої, О. Є. Бабиної, В. А. Будник, А. Г. Демьянченко, О. О Карпенко, О. Н. Кифака, О. А. Ніцевича [1–9].
Незважаючи на велику кількість наукових досліджень концесії як форми ДПП, постійний інтерес засобів масової інформації та громадськості до концесії в
морських портах, питання визначення розміру концесійних платежів є недостатньо вивченим, що й обумовило актуальність статті.
Складність наукових досліджень реалізації концесії в морських портах України зумовлена тим, що на сьогодні в них не реалізовано жодного концесійного проекту. Всі дослідження ґрунтуються на досвіді іноземних
морських портів та на вітчизняному концесійному досвіді інших галузей. Крім того, більшість джерел висвітлює
позитивний досвід концесії в морських портах, і лише
деякі містять інформацію про проблеми впровадження

Підходи до
визначення
розміру
концесійних
платежів
у морських
портах

концесії та критичний аналіз причин припинення реалізації концесійних проектів. І на сучасному етапі розвит
ку концесійних відносин у морських портах основним
завданням є їх активізація шляхом критичного аналізу
світового досвіду та розробки підходу до встановлення
величини концесійних платежів.
Метою статті є аналіз та систематизація методичних підходів до визначення розміру концесійних платежів у морських портах.
Підходи до визначення розміру концесійних платежів у процесі їх аналізу поділено на три групи: залежно від очікуваного результату, від типу проекту, від кількості складових платежу (рис. 1).

С

ьогодні у світовій портовій практиці викори
стовується багато способів визначення розміру
концесійних платежів: від одноразової виплати
за допомогою щорічної ренти і роялті, пов’язаної з пропускною спроможністю, до угод про розподіл доходів.
Деякі концесійні контракти комбінують ці елементи
в більш складні структури платежів, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл ризиків. Із 85 контейнерних терміналів, які публікують дані про концесійні
платежі, 60% мають просту платіжну структуру (тільки
один механізм), 20% використовують комбінацію двох
платіжних механізмів (зазвичай рента + роялті), 20% мають більш складну структуру платежів або публікують
лише очікуваний рівень доходу (як правило, NPV), а не
його структуру [9].
Зазвичай, у морських портах практикується три
ступеневий платіж, який має такі складові:
 1) інвестиційну складову – капіталовкладення,
які концесіонер зобов’язується здійснити для
модернізації активу на купівлю обладнання,
переобладнання та поліпшення існуючих технологій і споруд. Продиктована комплексом
необхідних заходів і ринковими цінами на них;
 2) фіксований щорічний платіж – з урахуванням існуючих соціальних зобов’язань і служб
життєзабезпечення всього порту. Це ціна «лізингу» активу незалежно від ефективності його
використання концесіонером. Держава встановлює мінімальну величину, а учасники аукціону збільшують її, змагаючись один з одним.

Залежно від
очікуваного результату
Залежно від
типу проекту

соціально-економічний
державноорієнтований
фіксовані регулярні платежі
регулярні «гнучкі» платежі
одноступеневий платіж

Залежно від кількості
складових платежу

двоступеневий платіж
триступеневий платіж

Рис. 1. Основні підходи до визначення розміру концесійних платежів у морських портах
Джерело: складено за [9–14].
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В

основу розрахунків концесійних платежів за всіма
методиками покладено принцип покриття всіх витрат і не більше. Застосування цього принципу в
морських портах є досить складним. Зазначимо основні
причини. У портах застосовуються різні механізми субсидіювання [12], відповідно, виникають додаткові питання
щодо встановлення раціонального розміру концесійних
платежів. Наприклад, концесієдавець може фінансувати
частку в загальному обсязі вартості будівництва комерційної стіни набережної, тоді управління порту досягає
повного відшкодування витрат (на основі свого внеска
в загальну вартість інвестицій) при концесійних платежах, які в довгостроковій перспективі не покривають
загальну вартість інвестицій. Коли субсидії вважаються
абсолютно необхідними (з національної точки зору політики порту), вони повинні мінімізувати нераціональне
використання ресурсів, підтримувати стимули для ефективного використання портової інфраструктури. Існує
також стратегічний фактор у перспективі. Адміністрація
порту може надавати земельну ділянку під реалізацію
концесійного проекту за ціною нижче ринкової, розраховуючи, що реалізований проект підвищить ефективність логістики і виробничої діяльності в порту.
У світовій практиці розмір концесійних платежів у
портах залежить від типу проекту. Підходи до розрахунку платежів по greenfield-проектах (будівництво «з нуля»)
і brownfield-проектах (будівництво, реконструкція на базі
існуючих об’єктів) принципово відрізняються [3; 13].
Аналіз практики визначення розміру концесійних
платежів у різних портах світу показав [7; 11–14], що порти використовують як прості загальноприйняті способи
нарахування концесійних платежів, так і власні умови фінансових розрахунків з приватними партнерами.
Наприклад, у Антверпені (Бельгія) встановлюються фіксовані платежі залежно від площі орендованих територій. Концесіонер сплачує 65 євро/кв. м на рік для
контейнерного термінала, 10 євро/кв. м на рік для будівель та споруд, 2,5 євро/кв. м на рік для портової території та земель у старих доках близько до міста. До уваги
береться стан ґрунту, розташування ділянки, рівень будівництва та поліпшення поточної інфраструктури.
У порту Пірей (Греція) застосовується одноразовий вступний платіж за право займатися відповідним
видом діяльності, а також фіксовані платежі, залежно
від площі орендованих територій та у вигляді роялті, який змінюється залежно від обсягів обробленого
вантажу чи кількості контейнерів. Концесійний платіж
складається з таких частин: перший внесок – одноразовий початковий платіж у 50 млн євро, по якому можлива
розстрочка на п’ять років; власне концесійні платежі, як

відсоток від консолідованого бюджету (від 21% з першого по восьмий роки концесії до 24,5% з дев’ятого року),
що сплачується щомісячно; річна орендна плата в розмірі 1800 євро за метр причальної лінії та річна орендна
плата в 4000 євро за метр поверхні причалу з щорічною
індексацією за рівнем споживчих цін.
У портах Італії, незважаючи на те, що вони розташовані на території однієї країни та, загалом, регулюються одним законодавством, концесійні договори
різняться умовами і способами розрахунку концесійних
платежів. У Генуї фіксовані платежі залежать від площі
орендованих територій та можуть коригуватися на 5%
обсягу здійснених інвестицій. У Венеції концесійні платежі мають фіксовану складову та змінну, яка залежить
від обсягів обробленого вантажу. Двоставочний тариф з
фіксованою та змінною частинами залежить від виду активів. Також у Венеції застосовуються платіж у вигляді
роялті, який змінюється залежно від обсягів обробленого вантажу чи кількості контейнерів. Платіж розраховується у відсотках до вантажообороту порту.
У Буенос-Айресі (Аргентина) також є фіксована та
змінна складова, яка залежить від обсягів обробленого
вантажу. Концесіонери платять виходячи із загального
обсягу оброблених вантажів та гарантовані мінімальні
виплати для адміністрації порту.
У морських портах Російської Федерації концесійні платежі здійснюються у вигляді роялті, які змінюється
залежно від обсягів обробленого вантажу чи кількості
контейнерів. Платежі вносяться періодично або одноразово в бюджет відповідного рівня; залежно від обсягу перевантажувальних робіт чи доходів, отриманих
концесіонером; шляхом передачі майна концесіонера у
власність концесієдавця. Крім того, у разі надання послуг концесіонером за регульованими тарифами (або з
надбавками до них), а також у випадках, якщо умовами
концесійної угоди передбачено прийняття концесієдавцем на себе частини витрат на створення/реконструкцію, використання/експлуатацію об’єкта концесії, концесійна плата може не передбачатися.

У

вітчизняних портах фіксована складова платежів залежить від вартості об’єкта концесії, а
змінна складова – від обсягів обробленого вантажу. Розмір платежів визначається як частка вартості наданого в концесію об’єкта за результатами його
оцінки, як частка чистого доходу від провадження
концесійної діяльності з урахуванням суми фіксованого концесійного платежу, визначеної за результатами
концесійного конкурсу, як частка вартості наданого
в концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність, та частка (у відсотках) чистого доходу від
провадження концесійної діяльності.
Отже, практично в кожному порту використовується фіксована складова платежів. Вона, зазвичай,
визначається як плата за квадратний метр. Фіксована
складова періодично переглядається відповідно до певних критеріїв.

ЕКОНОМІКА

Держава має гарантовано отримувати кошти не
менше тієї суми, яку вона заробляла без концесіонера;
 3) плаваючий платіж, який концесіонер сплачує залежно від вантажообігу або з кожної грошової одиниці виручки. Це приводить до взаємовигідних партнерств, коли держава збільшує
надходження до бюджету, створивши концесіонеру комфортні умови для роботи [11; 12].
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Р

озмір концесійних платежів залежить від послуг,
що надаються концесіонером, ціна за квадратний
метр буде різноюдля контейнерних терміналів, та
для спеціалізованих складських приміщень. У деяких
випадках платежі залежить від способу розподілу ризиків між партнерами. Розмір фіксованих річних концесійних платежів та частота їх перегляду у деяких зарубіжних морських портах наведено в табл. 1.

Принципова різниця полягає в тому, що застосовуються різні підходи для концесії на існуючі об’єкти та
на проекти, пов’язані з будівництвом. Це дає можливість
для кожного конкретного проекту вибрати оптимальний варіант. Безумовною перевагою є те, що концесієдавець може самостійно вибирати методику розрахунку
платежів. Методика визначає загальні правила для всіх
галузей економіки, що не дозволяє враховувати специТаблиця 1

Розмір фіксованих річних концесійних платежів у зарубіжних морських портах
Порт

Розмір річних
платежів, дол./м2

Частота перегляду платежів

Режим перегляду

Балтімор (Baltimore, США)

6,5

Щорічно

Варіативний

Бремерхафен (Bremerhaven, Німеччина)

2,3

Через п’ять років

Індекс цін

Бордо (Bordeaux, Франція)

4,5

Щорічно

Індекс цін

Спеція (La Spezia, Франція)

5,7

Варіативно

Індекс цін

Гавр (Le Havre, Франція)

3,8

Щорічно

Індекс цін

Лісабон (Lisbon, Португалія )

15,0

Варіативно (при зміні: ставки на $0,3
за тонну або $5,5 за контейнер

Індекс цін

Осло (Oslo, Норвегія)

61,5

Варіативно

Варіативний

Роттердам (Rotterdam, Нідерланди)

3,2

Варіативно

Варіативний
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Джерело: складено за [10–12; 14].

Визначення розміру концесійних платежів у віт
чизняних морських портах здійснюється на основі Методики розрахунку концесійних платежів, яка була прийнята у 2000 р. За основу визначення розміру концесійних платежів взята оціночна вартість об’єкта концесії,
співвідношення фондовіддачі галузі та економіки країни
в цілому:
Ф
К пл  0, 07 Воф  г ,
(1)
Фнг

       

де Воф – ринкова вартість об’єкта концесії, визначена
шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування
податку на додану вартість), грн;
Фг – середня фондовіддача у відповідній галузі;
Фнг – середня фондовіддача національної економіки в цілому [15].
Переваги даної методики – нескладна процедура
визначення розміру концесійних платежів, можливість
використання спеціальних правил розрахунку платежів
для деяких галузей економіки (для концесії автомобільних доріг, вітряних електростанцій та ін.). Проте відсутній диференційований підхід до розрахунку залежно від
типу проекту (greenfield-проект чи brownfield-проект),
що суперечить світовій практиці. Методика не враховувала специфіку портів та їх інвестиційну привабливість.
Оскільки в Україні на сьогодні не реалізовано
жодного концесійного проекту в морських портах, то,
відповідно, не здійснено реальних розрахунків за Методикою в редакції від 12 квітня 2000 р.
Дана Методика у 2016 р. зазнала значних змін. Затвердження нової методики визначення розміру концесійних платежів є першим кроком з боку держави до
активізації концесійної діяльності в морських портах.
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фіку портової галузі в рамках концесії об’єктів портової
інфраструктури.
Для існуючих об’єктів (brownfield-проектів) запропоновано три підходи до визначення платежів [15]:
1. На основі оціночної вартості наданого в концесію об’єкта:
Вф

(2)
 x%,
n
де Вф – вартість наданого в концесію об’єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період; х% –
ставка концесійного платежу, відсотків; n – звітний період (квартал (4)/рік).
2. На основі чистого доходу, у вигляді змішаного
платежу (враховуючи вартість об’єкта та дохід):
(3)
        К пл  Дч  х% Фпл ,
К пл 

де Дч – чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
відповідний звітний період (квартал/рік); х% – ставка
концесійного платежу, відсотків; Фпл – сума фіксованого
концесійного платежу, визначена за результатами концесійного конкурсу, грн.
3. На основі оціночної вартості наданого в концесію об’єкта за результатами його оцінки та чистого доходу від провадження концесійної діяльності:
Вф

(4)
 х %  Д ч  х2 %,
n 1
де Вф – вартість наданого в концесію об’єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період; n – звітний
період (квартал (4)/рік (1);
Дч – чистий дохід від провадження концесійної
діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

     

К пл 
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Н

а сьогодні пілотні концесійні проекти можуть
бути здійснені в портах Ольвія (колишній порт
Октябрський) та Херсонському. Попереднє
техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) державного
підприємства «Херсонський морський торговельний
порт» здійснюватиметься Міжнародною фінансовою
корпорацією (IFC), яка входить в групу Міжнародного
банку. Вартість передпроектних робіт становить 300
тис. дол. США [16].
Для активізації концесійної діяльності в морських
портах України пропонується диференційований підхід до встановлення величини концесійних платежів
залежно від рівня інвестиційної привабливості портів,
за яким виокремлено групи морських портів з високим,
середнім та низьким рівнем інвестиційної привабливо
сті, які, своєю чергою, поділяються на відповідні підгрупи. Для кожної підгрупи портів величина концесійних
платежів коригується коефіцієнтом, який визначається
відповідно до величини запропонованого інтегрального показника інвестиційної привабливості. Концесійні
платежі пропонуємо визначати за формулою:
d

фікс

         К пл  К пл

плав
 К пл
,

(6)

фікс
плав
де К пл
– фіксована складова платежу; К пл
– плаваюча складова.
На фіксовану складову впливають інвестиційна
привабливість морського порту та вартість об’єкта концесії. Вона визначається за такою формулою:
К
фікс
(7)
К пл
 Воф  іп ,
Т

економіка транспорту І зв’язку

П

роте запропонована методика має ряд суттєвих недоліків. Перш за все кожен із методичних
підходів недостатньо чітко описаний, має місце
двояке тлумачення.
Зокрема, зазначено, що «розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням показників
рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності
надано в концесію (чим вищий показник рентабельності,
тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру
інвестицій концесіонера в наданий у концесію об’єкт
(чим більше концесіонер інвестує в об’єкт, тим нижчий
відсоток концесійного платежу)» [15]. Але фактично
«Положення про проведення концесійного конкурсу та
укладення концесійних договорів на об’єкти права державної та комунальної власності, які надаються в концесію», не дає відповіді на питання, як саме має визначатися розмір ставки.
Мінімальний розмір ставки концесійного платежу
пропонують визначати як співвідношення середньоарифметичного значення чистого доходу та середньоарифметичного значення залишкової вартості основних
фондів. Середньоарифметичне значення чистого доходу
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сфері
господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію, береться за три
роки, що передують року укладення концесійного договору. Середньоарифметичне значення залишкової вартості основних фондів у сфері господарської діяльності,
в якій об’єкт державної або комунальної власності надано у концесію, береться за три роки, що передують року
укладення концесійного договору. При цьому залишкова вартість основних фондів визначається як середньоарифметичне значення залишкової вартості основних
засобів на початок звітного періоду та залишкової вартості основних засобів на кінець звітного періоду. По
суті використовується середня фондовіддача, і при певних маніпуляціях із статистичними даними можна занизити або завищити мінімальний розмір ставки концесійних платежів, що є суттєвим недоліком методики.
Попередня Методика розмір концесійних платежів на будівництво нових об’єктів (greenfield-проекти)
визначала виходячи з вартості інвестиційного проекту,
розміру інвестицій. Такий підхід не підтримували як науковці [3], так і потенційні інвестори. Тому в новій Методиці розмір платежів вже залежить від чистого доходу
концесіонера та фіксованого платежу. Фіксована ставка
визначається за результатами концесійного конкурсу.
Розрахунок розміру концесійних для greenfieldпроектів здійснюється за формулою:
(5)
       К пл  Дч  х% Фпл ,

де Дч – чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
відповідний звітний період (квартал/рік); х% – відсоткова ставка; Фпл – сума фіксованого платежу, визначена за
результатами концесійного конкурсу.
Конкретний розмір відсоткової ставки та фіксованого платежу не встановлено. Вони визначаються концесієдавцем окремо для кожного проекту за результатами концесійного конкурсу залежно від рентабельності
конкретної сфери господарської діяльності та запропонованого розміру інвестицій. Концесійні платежі нараховуються, починаючи з отримання доходів від новозбудованого об’єкта, але не пізніше, ніжчерез шість місяців
з моменту введення його в експлуатацію.
Отже, нова Методика також не враховує специфіку портів та їх інвестиційну привабливість. У ній не
визначено спосіб розрахунку фіксованої складової, а
зазначено лише спосіб розрахунку мінімальної ставки
платежів і головне – вона не стимулює концесіонера до
збільшення доходу.
У вітчизняних економічних реаліях реалізація
greenfield-проектів у морських портах, на нашу думку,
неможлива. Сьогодні мова йде лише про активізацію
концесійної діяльності в портах через реалізацію brown
field-проектів. Концесієдавці та потенційні концесіонери чекають стабілізації політичного та економічного
становища країни та нового закону «Про концесії».

ЕКОНОМІКА

за відповідний звітний період (квартал/рік); х1% і х2% –
ставки концесійного платежу, відсотків.
Зазначимо, щох1% – відсоткова ставка, яка застосовується до оціночної вартості об’єкта концесії, а х2% –
відсоткова ставка, яка застосовується до чистого доходу
концесіонера.
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де Воф – балансова вартість об’єкта концесії, грн; Т –
термін строку служби об’єкта концесії, роки; Кіп – коефіцієнт інвестиційної привабливості морського порту.
Розмір плаваючого платежу визначають виходячи
з чистого доходу концесіонера, отриманого від викори
стання об’єкта концесії:

ЕКОНОМІКА

економіка транспорту І зв’язку

плав
К пл
 D ,
(8)
де D – чистий дохід концесіонера, отриманий від використання об’єкта концесії, грн; μ – коригуючий коефіцієнт, який залежить від інвестиційної привабливості
порту та темпу зростання доходу концесіонера.
Використання запропонованого методичного підходу дозволить збільшити обсяги залучених коштів у
розвиток морських портів за рахунок забезпечення рівних можливостей для морських портів щодо залучення
інвестицій, забезпечить пропорційний розподіл інве
стицій між портами з різним рівнем інвестиційної привабливості.

Висновки
Систематизація методичних підходів до визначення розміру концесійних платежів у морських портах дозволила встановити, що розмір концесійних платежів залежить від того, який результат очікують від концесії, від
типу проекту, кількості складових платежів. Проведений
аналіз методичних підходів до розрахунку розміру концесійних платежів у вітчизняних портах дає змогу свідчити про те, що в них враховано кращий світовий досвід,
а саме: розмежовано підходи до розрахунку розміру платежів залежно від типу проекту, використовується фіксована та змінні складові. Однак існуючі методичні підходи мають ряд суттєвих недоліків, тому запропоновано
авторський диференційований підхід до встановлення
величини концесійних платежів у морських портах залежно від їх інвестиційної привабливості. У подальших
дослідженнях будуть розглянуті й інші аспекти активізації концесійної діяльності в морських портах.
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Д

іяльність підприємства ресторанного господарства неможлива без витрат, що можуть бути
пов’язані як із трансакціями із закупівлі, виготовлення продукції власного виробництва, купівліпродажу покупних товарів та управління організацією
харчування та надання супутніх послуг, так і з управлінням самим суб’єктом господарської діяльності та
підтриманням належної якості додаткових послуг. На
основі даних, які формуються системою бухгалтерського обліку, про розмір, види та центри виникнення витрат
працівники управлінського апарату підприємств харчування одержують необхідну інформацію про цільове використання ресурсів, унаслідок чого з’являється можливість здійснювати контроль та регулювати процес
організації харчування та надання додаткових послуг,
приймати оптимальні управлінські рішення.
Контроль є важливою функцією управління, а ос
кільки витрати мають тісний діалектичний зв’язок із менеджментом, існує потреба детального контролю реальності й ефективності витрачання ресурсів [1]. Тому одним із напрямків удосконалення управління витратами
підприємства ресторанного господарства є проведення
постійного внутрішнього контролю за їх цільовою спрямованістю, розміром, відхиленням фактичного рівня від
планового, що надає можливість виявити незаконні та
нецілеспрямовані витрати, визначити їх оптимальний
рівень та постійно його підтримувати. Необхідність
удосконалення організації внутрішнього контролю на
підприємствах підтверджують і результати досліджень
міжнародних консалтингових компаній, за якими на
підприємствах країн Центральної та Східної Європи у
20% випадків зловживання фінансового характеру виникали через неефективну організацію внутрішнього
контролю, що є достатньо високим показником серед
причин організаційного характеру [2, c. 11]. Подальший
розвиток внутрішнього контролю витрат підприємств
ресторанного господарства вимагає вирішення питань,
пов’язаних з його вдосконаленням на законодавчому
рівні та організаційно-методичних питань, пов’язаних з
його проведенням.
Головним завданням інституціональної теорії бухгалтерського обліку В. М. Метелиця вважає здатність
практики бухгалтерського обліку до реалізації потенціалу внутрішнього інституціонального середовища (організацій, суб’єктів та інститутів бухгалтерської професії)
у прогнозуванні та оперативному реагуванні на інформаційні запити постійно змінюваного зовнішнього інституціонального середовища (держава, інвестори, кредитори) [3, с. 101]. Тому особливої уваги набувають питання організації на підприємствах ресторанного господарства системи внутрішнього контролю, яка враховує
сучасні досягнення економічної науки та здатна надати
управлінському персоналу упевненість у ефективній поведінці витрат у рамках інституціональної парадигми
розвитку суспільно-економічних відносин.
Вагомий внесок у розробку методології внутрішнього контролю витрат внесли дослідження зарубіжних і віт
чизняних вчених, серед яких можна відзначити роботи:
П. Апчерча, К. Друрі, Е. Ріса, Б. І. Валуєва, І. В. Аверчева,
М. А. Вахрушина, Т. П. Карпової, В. Ф. Палія, Ф. Ф. Бу-
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тинця, Н. Г. Виговської, С. Ф. Голова, Л. В. Нападовської,
Н. М. Малюги, М. С. Пушкаря, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, Н. І. Петренко та ін. Аналізуючи науковий внесок
учених, необхідно зазначити недостатню розробленість
організаційно-методичних аспектів саме внутрішнього
контролю витрат, а дослідження практичних аспектів діяльності підприємств ресторанного господарства вказує
взагалі на відсутність такого напряму в їх функціонуванні, що унеможливлює отримання достовірної оцінки
ефективності їх здійснення, розробки напрямів оптимізації та призводить до зниження прибутку підприємств.
Необхідність проведення досліджень на основі
систематизації вже існуючих наукових і практичних напрацювань з внутрішнього контролю витрат суб’єктів
господарювання та розробки сучасних моделей внутрішнього контролю витрат з урахуванням специфіки
діяльності підприємств ресторанного господарства є
достатньо актуальними та вимагають вирішення. На
цьому наполягають і відомі вітчизняні науковці в галузі
бухгалтерського обліку, які зазначають, що вітчизняна
економіка залишається неконкурентоспроможною у
зв’язку з відсутністю заходів щодо наукової розробки
системи внутрішнього контролю та наданням методичних рекомендацій щодо її організації [4, с. 10].

Н

а думку К. В. Безверхого, внутрішній контроль
витрат – це складова системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, який спрямований на забезпечення ефективної фінансово-гос
подарської діяльності підприємства шляхом дії суб’єктами (власниками, посадовими особами підприємства
(наприклад, директор, головний бухгалтер), працівниками, на яких покладено здійснення контрольних
функцій) на об’єкти (витрати) за допомогою контрольних дій (сукупності методичних прийомів та процедур,
політики щодо контролю) [5]. Більш вузьке визначення
надає Л. Г. Столяр, яка зазначає, що внутрішній конт
роль витрат – це контроль за процесами та чинниками,
що впливають на витрати виробництва та їх рівень, на
формування собівартості виготовленої та реалізованої
продукції [6]. Проте автор не наводить мету його здійснення, що дещо звужує практичну цінність запропонованого визначення. З боку процесного підходу до визначення внутрішнього контролю витрат підходять А. А. Голіков та Т. С. Рябова, які розуміють під ним діяльність
суб’єктів контролю, спрямовану на гарантування досягнення найбільш ефективним способом поставлених
цілей управління витратами шляхом реалізації певних
завдань контролю і застосування відповідних принципів, типів, методів і техніки контролю [7]. Для побудови
системи внутрішнього контролю витрат Н. І. Федоронько пропонує використовувати метод моделювання, за
допомогою якого досліджувати процес здійснення внутрішньогосподарського контролю витрат, їх складових,
щоб обрати найбільш дієві шляхи його здійснення та
оцінити потенційні наслідки при прийнятті альтернативних управлінських рішень [8].
Особливістю внутрішнього контролю на будь-яко
му суб’єкті господарювання є те, що його ініціатором виступає управлінський персонал підприємства, на відміну
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З

важаючи на вищенаведене, враховуючи галузеві
особливості діяльності підприємств ресторанного господарства та беручи до уваги визначення
внутрішнього контролю витрат, запропоновані різними
авторами, пропонуємо під внутрішнім контролем витрат розуміти ініційовану керівництвом підприємства
ресторанного господарства систему безупинного спостереження за розміром, структурою та спрямованістю
фактичних витрат і виявлення відхилень від встановленого планового рівня з використанням сукупності
організаційних, методичних, технічних прийомів та
процедур, з метою отримання достовірної інформації й
оцінки дій керівників всіх рівнів управління підприємства харчування та структурних підрозділів, в яких вони
виникають, та попередження, виправлення чи внесення
коректив до необґрунтованих управлінських рішень, які
мають вплив на витрати.
Основною метою внутрішнього контролю витрат
готелю є надання керівництву об’єктивної інформації
про правильність ідентифікації та оцінки витрат, згідно
функціонального підходу за видами діяльності підприємства. Відповідно до визначеної мети основними завданнями внутрішнього контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства слід вважати:
 систематичне спостереження за витратами підприємства, а також за факторами, що приводять до зміни їх обсягу;
 перевірку дотримання обраної облікової політики щодо обліку витрат;
 перевірку відповідності віднесення витрат до
відповідної групи згідно з розробленою на підприємстві класифікацією;
 визначення обґрунтованості формування витрат, правильності відображення в бухгалтерських та управлінських первинних і зведених
документах та ідентифікації в обліковій системі;
 перевірку правильності відображення інформації щодо витрат у фінансовій звітності;
 виявлення відхилень від встановлених нормативів витрат за їх видами, місцями виникнення
та періодами;
 розробку заходів з оптимізації витрат;
 попередження протизаконних дій посадових
осіб, протизаконних та економічно недоцільних господарських операцій, які призводять до
збільшення витрат;
 розробку та подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і підвищення ефективності управління витратами тощо.

В

нутрішній контроль витрат слід розглядати в
системі зворотного зв’язку обліку та управління ними, який дозволяє своєчасно відреагувати
на будь-які відхилення від запланованого рівня витрат
підприємства ресторанного господарства та отриманого прибутку. Взаємозв’язок внутрішнього контролю та
процесу ухвалення управлінських рішень щодо доцільності здійснення та ідентифікованого обліку витрат схематично зображено на рис. 1.
Внутрішній контроль витрат можна вважати ефективним тільки в тому випадку, коли його результати дозволяють попередити виникнення незапрограмованих
і небажаних ситуацій в діяльності підприємства ресторанного господарства, а також з випередженням виявити відхилення до того часу, як вони могли спровокувати
виникнення чи підвищення фінансових ризиків [9]. Разом з тим, організація системи внутрішнього контролю
на підприємстві ресторанного господарства призведе
до виникнення додаткових витрат, у тому числі, тих, що
мають розподілятися між видами послуг чи робіт.
Зокрема, найбільший обсяг будуть мати координаційні витрати – на налагодження взаємозв’язків між
відділом внутрішнього контролю та іншими підрозділами підприємства ресторанного господарства чи в межах
ресторанного комплексу, на розробку плану перевірок
та їх узгодження з управлінським персоналом. Також
зростуть мотиваційні витрати, пов’язані з розробкою
програм зацікавленості персоналу підприємства до надання повної, правильної та обґрунтованої інформації
відділу внутрішнього контролю в найоптимальніші терміни, попередження опортуністичної поведінки як штатних працівників самого відділу внутрішнього контролю,
так і між структурними підрозділами підприємства ресторанного господарства. До того ж, можуть бути відчутними організаційні витрати, оскільки у відділі внутрішнього контролю повинен працювати висококваліфікований штатний персонал, що має у своєму розпорядженні
відповідне технічне і програмне забезпечення. Водночас,
якщо витрати на створення та функціонування відділу
внутрішнього контролю перевищують вигоди від його
здійснення, то на підприємстві доцільно переглянути
його структурно-функціональну форму у вигляді розробки комплексу внутрішніх документів, що регламентують порядок взаємозв’язку підрозділів та їх керівників
з усіх етапів здійснення внутрішнього контролю не спеціалізованим відділом, а управлінським персоналом.
Основними елементами організації системи внутрішнього контролю витрат ресторану є:
 розробка та затвердження положення про відділ внутрішнього контролю та посадових інструкцій штатних працівників відділу;
 обґрунтування принципів на яких має базуватися внутрішній контроль витрат;
 визначення етапів, інформаційної бази та порядку проведення контрольних перевірок до
специфічних особливостей витрат підприємств
ресторанного господарства, складання планів,
програм та тестів перевірки витрат;
 формулювання завдань та визначення методів
перевірки;

ЕКОНОМІКА

від зовнішнього, який ініціюють контрольно-ревізійні
підрозділи міністерств, відомств, органів державного
управління тощо. На нашу думку, система внутрішнього
контролю є проміжною ланкою між системою бухгалтерського обліку та управлінським персоналом, тому
функції зі здійснення контролю витрат мають виконуватися спеціалізованим підрозділом підприємства –
відділом внутрішнього контролю (ВВК). Особливо це
актуально для великих за обсягом діяльності підприємств ресторанного господарства та їх мереж.
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Процес ухвалення
управлінських рішень
(cтратегічні й оперативні
рішення та виявлення
відхилень)

Господарські операції
поточного періоду

А
Система управління
(виконання рішення
з оптимізації витрат)

А

Б

Б

Плановий
рівень
витрат
В
А

Облікова система
Обробка даних

База даних
підприємства
Перевірка даних

Моніторинг

Коригування
даних

Система внутрішнього контролю

Примітка: А – санкціонування (дозвіл, затвердження) господарської операції; Б – відображення господарської операції в обліку;
В – оптимізація витрат.

ЕКОНОМІКА

економіка торгівлі та послуг

Рис. 1. Процес ухвалення управлінських рішень у системі внутрішнього контролю витрат

 розробка форм робочої документації, документів оформлення результатів перевірки;
 розробка форм звітів про результати перевірки;
 розроблення заходів щодо усунення виявлених
недоліків і порушень обліку, аналізу та контролю витрат.

Т

аким чином, організація внутрішнього контролю
витрат на підприємстві ресторанного господарства повинна бути цілісною єдиною системою
взаємопов’язаних способів, прийомів і методів, які
охоплюють увесь комплекс контрольних процедур, починаючи з формування інформаційної бази перевірки
за напрямами виникнення, додержанням оптимальних
розмірів витрат, проведення контрольних дій та закінчуючи узагальненням результатів контролю для забезпечення об’єктивності, правдивості, неупередженості,
якості висновків і пропозицій, що приймаються за результатами контрольних перевірок.
Перед прийняттям рішення про створення та визначення функцій відділу внутрішнього контролю, розробки положення про відділ внутрішнього контролю та
посадових інструкцій штатних працівників відділу на
підприємствах ресторанного господарства необхідно
дослідити такі чинники впливу:
 розмір і категорію підприємства;
 організаційно-правову форму господарювання;
 наявність відокремлених підрозділів та участь
підприємства в об’єднаннях і кластерах;
 організаційну структуру підприємства;
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 ставлення керівництва до внутрішнього конт
ролю (тобто наскільки правильно розуміє
керівництво роль внутрішнього контролю в
управлінні підприємством ресторанного господарства);
 потреби в інформації за результатами перевірок управлінського персоналу;
 рівень компетентності штатного персоналу;
 рівень автоматизації обліково-аналітичних та
контрольних процедур.
Означені питання вирішуються шляхом визначення форми організації системи внутрішнього контролю
на підприємстві ресторанного господарства, результатом чого має стати розробка положення про відділ внутрішнього контролю, структуру та основні функціональні модулі якого представлено на рис. 2. Як бачимо, основними формами організації внутрішнього контролю на
підприємствах ресторанного господарства сьогодні є
інсорсинг, аутсорсинг і косорсинг, які самі по собі належать до методів управління витратами підприємства як
у коротко-, так і у довгостроковій перспективі. При цьому аутсорсинг дозволяє витратам бути гнучкими при
зміні обсягу виробництва продукції та наданні послуг,
а інсорсинг – зберігає витрати постійними, сприяючи
підвищенню ефективності використання внутрішніх
чинників та потужностей.
Використання аутсорсингу, як засобу зниження
витрат, особливо розповcюджено у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. За даними Американської асоціації менеджменту, 20% сучасних компаній передають на
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Форма організації відділу внутрішнього контролю

Косорсинг

Інсорсинг

Аутсорсинг

Уведення до штату посади
внутрішнього контролера,
функції якого в окремих
випадках делегуються
стороннім експертам

Уведення до штату
посади внутрішнього
контролера

Підписання договору зі спеціалістом
з внутрішнього контролю,
зареєстрованим як фізична особа –
підприємець, про проведення
внутрішнього контролю

або

або

або

Створення ВВК на чолі
з керівником відділу, функції
якого в окремих випадках
делегуються стороннім експертам

Створення відділу
внутрішнього контролю
на чолі з керівником
відділу

Підписання договору з аудиторською
фірмою, яка додатково надає
послуги з внутрішнього контролю

Способи організації

Зазначається повна назва відділу (служби), мета створення, статус у межах
підприємства та підпорядкованість, нормативно-правова база діяльності,
основні терміни, порядок формування штату тощо

Завдання
та функції
відділу

Наводиться детальний перелік завдань і функцій (від найбільш важливих
до тих, що мають меншу вагу), вирішення яких покладається на відділ
внутрішнього контролю

Структура
відділу

Визначається кількість працівників, керівник, конкретні посади, виділяються
підвідділи, групи, наводяться кваліфікаційні вимоги та визначається
система підбору кадрів

Принципи
діяльності
відділу

Визначаються основні принципи діяльності відділу (наприклад: самостійність
та незалежність; об’єктивність та незаангажованість; чесність;
конфіденційність; професійний скептицизм і самостійність мислення)

Права та
обов’язки
працівників

Визначаються основні права, повноваження та обов’язки керівника
та працівників відділу, положення трудової дисципліни, система оцінювання
та мотивування

Обсяги
та напрями
роботи

Визначаються об’єкти перевірки, фактори впливу на результати перевірки,
ступінь технічного та інформаційно-аналітичного забезпечення, порядок
звітування, прийняття і схвалення рішень

Координація
діяльності

Визначаються взаємозв’язки відділу з іншими підрозділами підприємства,
матеріальне і технічне забезпечення відділу, порядок внесення змін
до функціональних обов’язків працівників відділу

Рис. 2. Структура Положення про відділ внутрішнього контролю підприємств ресторанного господарства
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аутсорсинг функції з ведення бухгалтерського обліку та
оподаткування, а близько 80% – окремі адміністративні
функції [10, с. 452]. Повний аутсорсинг функції внутрішнього контролю надає доступ до великої кількості необхідних фахівців, міжнародного досвіду, інструментарію
та знань, а також створює можливості ефективно управляти витратами підприємства ресторанного господарства. Разом з тим, така форма організації внутрішнього
контролю пов’язана з виникненням додаткових витрат,
що, зважаючи на відносно невеликі обсяги діяльності,
для більшості підприємств ресторанного господарства
є неприйнятним. Тому при організації внутрішнього
контролю витрат підприємств ресторанного господарства доцільно використовувати зарубіжний досвід –
залучати аутсорсерів лише для виконання окремих
функцій системи внутрішнього контролю, які не потребують перманентного дослідження витрат, а носять
епізодичний характер.
Така форма організації системи внутрішнього
контролю витрат отримала назву косорсингу – розподілу функцій між відповідальними службами підприємства і фахівцями зовнішніх організацій, залученими
на стадії постановки служби внутрішнього контролю, а
також для вирішення окремих завдань у процесі її функціонування. Оскільки керівники підприємств ресторанного господарства в організації внутрішнього контролю
витрат стикаються із ситуацією, коли на підприємстві,
по-перше, бракує досвідчених фахівців або в облікового персоналу відсутні досвід і знання, необхідні для
виконання контрольних функцій, по-друге, витрати на
повний аутсорсинг контрольних функцій є для підприємства непомірними, доведено доцільність організації
відділу внутрішнього контролю у формі косорсингу.
Висновки
Система внутрішнього контролю є проміжною
ланкою між системою бухгалтерського обліку та управлінським персоналом, тому функції зі здійснення конт
ролю витрат мають виконуватися спеціалізованим підрозділом підприємства – відділом внутрішнього конт
ролю. Під внутрішнім контролем витрат слід розуміти систему безупинного спостереження за розміром,
структурою та спрямованістю фактичних витрат і виявлення відхилень від встановленого планового рівня з
використанням сукупності організаційних, методичних,
технічних прийомів та процедур, з метою отримання достовірної інформації й оцінки дій керівників всіх рівнів
управління підприємства харчування та структурних
підрозділів, в яких вони виникають, та попередження,
виправлення чи внесення коректив до необґрунтованих
управлінських рішень, які мають вплив на витрати.
З метою створення та визначення функцій відділу внутрішнього контролю пропонується розробляти
Положення про відділ внутрішнього контролю та посадові інструкції штатних працівників відділу. Елементом Положення про відділ внутрішнього контролю має
стати визначення форми організації системи внутрішнього контролю, основними з яких на підприємствах
ресторанного господарства визначено інсорсинг, аут-
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сорсинг та косорсинг. Враховуючи особливості діяльності у сфері харчування населення, найбільш ефективною формою організації внутрішнього контролю буде
косорсинг. Участь аутсорсерів поряд з працівниками
обліково-економічних служб підприємства в рамках
косорсингу забезпечить виконання складних завдань
із внутрішнього контролю витрат і передачі передових знань і досвіду від сторонніх організацій фахівцям
служби внутрішнього контролю, сприятиме оптимізації
витрат і підвищенню фінансових результатів діяльності
підприємства ресторанного господарства.
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Комплексна оцінка ефективності витрат операційної діяльності
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Горошанська О. О., Кащена Н. Б. Комплексна оцінка ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
У статті запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки ефективності витрат операційної діяльності торговельного підприємства. Відповідно до технології реалізації аналітичних процедур визначено критерії та систему узагальнюючих і часткових показників оцінки
ефективності витрат операційної діяльності. Для комплексної оцінки ефективності операційних витрат підприємств торгівлі за критеріями
економічності та результативності витрат запропоновано обчислювати інтегральні показники, які враховують відносні зміни (індекси) узагальнюючих показників ефективності витрат. Оцінку ефективності витрат операційної діяльності з урахуванням їх складу за різними ознаками
рекомендовано здійснювати за результатами таксономічного аналізу. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить
менеджменту торговельного підприємства виявити тенденції зміни рівня ефективності витрачання ресурсів у процесі операційної діяльності,
а також визначити можливості збільшення обсягів комерційної діяльності та здатність торговельного підприємства до отримання максимальних позитивних результатів при мінімальних витратах.
Ключові слова: ефективність витрат операційної діяльності, комплексна оцінка, таксономічний аналіз.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 11.
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Горошанская Е. А., Кащена Н. Б. Комплексная оценка эффективности
расходов операционной деятельности предприятий торговли
В статье предложен методический инструментарий комплексной
оценки эффективности расходов операционной деятельности предприятия. В соответствии с технологией реализации аналитических
процедур определены критерии и система обобщающих и частных
показателей оценки эффективности расходов операционной деятельности. Для комплексной оценки эффективности операционных
расходов предприятий торговли по критериям экономичности и результативности расходов предложены интегральные показатели,
учитывающие относительные изменения (индексы) обобщающих
показателей эффективности расходов. Оценку эффективности расходов операционной деятельности с учетом их состава по различным
признакам рекомендовано осуществлять по результатам таксономического анализа. Использование разработанного методического
инструментария позволит менеджменту торгового предприятия
выявить тенденции изменения уровня эффективности расходования
ресурсов в процессе операционной деятельности, а также определить возможности увеличения объемов коммерческой деятельности
и способность торгового предприятия к получению максимальных положительных результатов при минимальных расходах.
Ключевые слова: эффективность расходов операционной деятельности, комплексная оценка, таксономический анализ.
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Goroshanskaya E. A., Kaschena N. B. The Comprehensive Evaluation
of Cost Efficiency of Operational Activity of Trade Enterprises
The article suggests the methodical instrumentarium for comprehensive
evaluation of cost efficiency of operational activities of enterprise. In accordance with technology of implementation of analytical procedures, the article defines criteria and the system of generalizing and partial indicators for
evaluating cost efficiency of operational activity. For a comprehensive evaluation of cost efficiency of operational activities of enterprises by the criteria
of economic feasibility and cost-effectiveness, the integral indicators, which
take account of the relative changes (indices) of the generalizing indicators
of the cost effectiveness, have been proposed. Evaluation of cost efficiency
of operational activity, taking into consideration their composition in terms
of various attributes, is recommended to carry out on the basis of results of
taxonomic analysis. Applying the developed methodical instrumentarium will
provide the management of a trade enterprise to identify trends in changes
of the level of efficiency in the use of resources in the process of operational
activity, as well as identify opportunities for increasing the volume of commercial activity, and the capacity of the enterprise to obtain maximum positive results at minimal cost.
Keywords: cost efficiency of operational activity, comprehensive evaluation,
taxonomic analysis.
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івень операційних витрат відображає величину
витрат, що припадає на 1 грн товарообороту, і чим
нижчим є його значення, тим більш економічною
є операційна діяльність підприємства щодо здійснених
витрат. Розрахунок даного показника може бути виконаний як за загальною величиною витрат операційної
діяльності, так і за окремими видами операційних витрат, їх економічними елементами, структурними підрозділами тощо.
Коефіцієнт співвідношення витрат і доходів дозволяє визначити суму витрат на 1 грн доходів підприєм-

економіка торгівлі та послуг

6) прийняття управлінських рішень, спрямованих
на підвищення ефективності витрат.
Дослідження останніх наукових розробок у сфері
оцінки ефективності витрат операційної діяльності виявило наявність різних точок зору щодо переліку критеріїв, за якими можна оцінити ефективність витрат.
Так, О. В. Чернецька пропонує використовувати критерії зіставності та дохідності [7, с. 193–194], а Д. Д. Шеховцова – критерії економічності, продуктивності та результативності [8, с. 12]. До того ж, дуже часто в науковій літературі наводиться не перелік критеріїв, за допомогою яких оцінюється ефективність витрат, а перелік
показників ефективності витрат. Ми не поділяємо такої
думки і вважаємо, що показник не може бути критерієм
оцінки ефективності витрат, оскільки «показник – величина, вимір, який дозволяє говорити про стан об’єкта»
[9, с. 239], в той час, як критерій – це ознака чи сукупність ознак, які надають підставу для здійснення оцінки
показників. Від грецького kriterion – засіб для роздумів,
представляє собою ознаку або умову на основі якої проводиться оцінка, визначення або класифікація будьчого, або вимір оцінки [10, с. 664].
Критеріями оцінки ефективності операційних витрат в підприємствах торгівлі, на наш погляд, є:
1) економічність – засвідчує можливість збільшення обсягів діяльності при мінімальних витратах;
2) результативність – характеризує здатність досягнення максимальних результатів при мінімальних
витратах.
При формуванні системи показників для комплексної оцінки ефективності витрат нами пропонується
враховувати:
 критерії оцінки ефективності витрат;
 галузеву специфіку підприємств роздрібної торгівлі;
 вимоги обмеження та достатності вичерпної та
достовірної інформації для оцінки витрат;
 поділ показників на узагальнюючі, які визначаються в цілому по підприємству, та часткові, які
дозволять оцінити ефективність витрат за напрямами використання окремих видів ресурсів
(трудових та матеріальних ресурсів, основних
засобів) тощо.
Для оцінки ефективності витрат за критерієм економічності вважаємо за доцільне використовувати показники, які дозволяють порівняти витрати підприємства з його доходами, а саме – рівень витрат та коефіцієнт співвідношення витрат і доходів.

ЕКОНОМІКА
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озвиток торгівлі, яка, опосередковуючи комерційні зв’язки на регіональних і галузевих ринках,
забезпечує збалансованість виробництва та споживання, їх ефективність та сталий економічний розвиток, є важливим чинником структурних змін національної економіки. З огляду на це набувають актуальності
питання економічної доцільності та цілеспрямованого
використання власних ресурсів і потужностей торговельної галузі, підвищення ефективності організації всіх
бізнес-процесів та прибутковості ведення комерційної
діяльності тощо. Особливу увагу на шляху їх вирішення менеджмент підприємств торгівлі звертає на оцінку
ефективності операційних витрат, адже саме з урахуванням їх розміру встановлюється рівень торгівельної надбавки та визначається фінансовий результат діяльності.
Організаційно-методичні засади аналізу витрат
операційної діяльності підприємств торгівлі, представлені у наукових працях М.С. Абрютіної, М. І. Баканова,
Л. І. Кравченко, А. А. Мазаракі, Г. В. Мисаки, В. С. Руд
ницького, І. В. Сіменко, В. І. Стражева, В. А. Чернова та
ін., набули подальшого розвитку в роботах Л. О. Ващенко, Н. М. Гаркуші, І. В. Мілаш, Г. О. Партин, А. А. Пилипенко, Ю. С. Цал-Цалко, О. В. Чернецької та ін. Як
з’ясувалося, дослідники поряд з теоретичними питаннями здебільшого приділяють увагу двом аспектам
аналітичних досліджень: методиці факторного аналізу
витрат [1–3] і використанню аналітичного інструментарію для управлінні ними [4–6]. Проте поза увагою
науковців залишилась технологія комплексної оцінки
ефективності операційних витрат підприємств торгівлі.
Відтак виникає необхідність у розробці такого методичного інструментарію оцінки ефективності витрат, який
ураховував би всі прояви ефективності та дозволяв би
на підставі акумульованої інформації визначати зміни
витрат, які відбуваються за результатами прийняття
управлінських рішень.
Метою статті є обґрунтування методики комплексної оцінки ефективності операційних витрат підприємств торгівлі.
Термін «ефективність», який у традиційному його
розумінні набув статусу ще за часів Давида Ріккардо
(1772–1823 рр.), і до тепер використовується в аналітичних дослідженнях як основна категорія, що виражає
економічний ефект від понесених затрат на здійснення
комерційної діяльності. Оцінка ефективності витрат, як
і будь-якого іншого об’єкта, здійснюється за визначеною
технологією реалізації аналітичних процедур.
На наш погляд, технологія комплексної оцінки
ефективності витрат операційної діяльності підприємств має передбачати:
1) визначення критеріїв оцінки ефективності витрат;
2) визначення переліку показників, які характеризують ефективність витрат за певними критеріями;
3) опис алгоритму розрахунку запропонованих
показників оцінки ефективності витрат;
4) розрахунок показників оцінки ефективності витрат;
5) комплексну оцінку ефективності витрат;
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ства. Розрахунок узагальнюючого коефіцієнта співвідношення витрат і доходів доцільно здійснювати за даними
про величину доходів та витрат операційної діяльності
підприємства, а часткових – за даними у розрізі видів діяльності (основної та іншої операційної). Позитивно слід
оцінювати значення даного показника, яке не перевищує
1, адже саме за таких умов забезпечується беззбиткова
діяльність підприємства та зростання суми прибутку.
Результат операційної діяльності підприємств
торгівлі відображається в показниках товарообороту,
доходу та прибутку. Відтак, для оцінки ефективності
витрат за критерієм результативності пропонуємо використовувати показники витратовіддачі, дохідності та
рентабельності операційних витрат.
Витратовіддача дозволяє визначити величину чистого товарообороту в розрахунку на 1 грн операційних
витрат (як загальної їх суми, так і за видами, економічними елементами). За умов беззбитковості діяльності
значення узагальнюючого показника віддачі операційних витрат може дорівнювати 1.
Дохідність здійснених операційних витрат характеризує величину доходів від операційної діяльності,
що припадає на 1 грн витрат, і чим вищим воно є, тим
більш результативною є діяльність підприємства щодо

здійснених витрат. Часткові показники дохідності операційних витрат підприємств торгівлі вважаємо за доцільне визначати на підставі даних про доходи і витрати
основної діяльності та іншої операційної діяльності.
Найвагомішим з показників результативності
витрат є їх рентабельність, тобто розмір прибутку, що
припадає на 1 грн витрат операційної діяльності підприємства, адже саме прибуток відображає фінансовий
результат господарювання. Уточнення потребують дані,
які використовуються для розрахунку часткових показників рентабельності. На наш погляд, часткові показники рентабельності витрат слід обчислювати на підставі
даних про прибуток і витрати в розрізі видів операційної діяльності (основної та іншої операційної).
Комплекс запропонованих показників оцінки
ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі у розрізі визначених критеріїв наведено
в табл. 1.
Для комплексної оцінки ефективності операційних витрат підприємств торгівлі доцільно використовувати інтегральні показники, які враховують ефективність витрат за кожним критерієм та відносні зміни
(індекси) за всіма узагальнюючими показниками ефективності витрат.
Таблиця 1

Система показників оцінки ефективності витрат в підприємствах торгівлі
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Економічність

Показники
узагальнюючі

Рівень операційних витрат

Коефіцієнт співвідношення
витрат та доходів

Результативність
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Критерій

Витратовіддача

Доходність витрат
Прибутковість витрат

Бажаний напрям
зміни

часткові
Рівень адміністративних витрат

↓

Рівень витрат на збут

↓

Рівень інших операційних витрат

↓

Рівень витрат основної діяльності

↓

Рівень операційних витрат за економічними елементами

↓

Рівень операційних витрат за ступенем їх залежності від
обсягу товарообороту

↓

Рівень витрат на утримання персоналу

↓

Рівень витрат на утримання необоротних активів

↓

Коефіцієнт співвідношення витрат та доходів основної
діяльності

↓

Коефіцієнт співвідношення витрат та доходів іншої
операційної діяльності

↓

Віддача адміністративних витрат

↑

Віддача витрат на збут

↑

Віддача інших операційних витрат

↑

Віддача витрат основної діяльності

↑

Віддача витрат за економічними елементами

↑

Віддача витрат на утримання персоналу

↑

Віддача витрат на утримання необоротних активів

↑

Доходність витрат основної діяльності

↑

Доходність витрат іншої операційної діяльності

↑

Прибутковість витрат основної діяльності

↑

Прибутковість витрат іншої операційної діяльності

↑
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(1)
           I Е  IРВ IKBД ,
де ІЕ – інтегральний показник оцінки економічності витрат, коеф.;
ІРВ – індекс рівня витрат, коеф.;
ІКВД – індекс коефіцієнтa співвідношення витрат
та доходів, коеф.
Інтегральний показник результативності витрат
пропонуємо визначати за формулою:
3

IBВ IДB IPB ,
(2)
де ІР – інтегральний показник оцінки результативності
витрат, коеф.;
ІВВ – індекс витратовіддачі, коеф.;
ІДВ – індекс доходності витрат, коеф.;
ІРВ – індекс рентабельності витрат, коеф.

        I P 

Для отримання узагальнюючої характеристики
ефективності витрат операційної діяльності підприємства торгівлі, яка інтегрує часткові показники оцінки
ефективності витрат, вважаємо за доцільне застосувати
таксономічний метод. Технологію таксономічного аналізу детально розглянуто авторами в роботі [11, c. 33–36].
Даний метод багатовимірних порівнянь дозволяє «зве
сти сукупність ознак досліджуваного явища до однієї
синтетичної ознаки» [11, с. 33] і стосовно ефективності
витрат надає можливість визначити ступінь віддалено
сті її фактичного рівня від певної визначеної у просторі
точки, що є еталоном ефективності.

А

пробацію запропонованих підходів до комплексної оцінки ефективності операційних витрат
торговельного підприємства здійснено за даними
діяльності ТОВ «Юлія» (м. Харків) у 2012–2015 рр. Обчислені інтегральні параметри ефективності операційних витрат досліджуваного підприємства за критеріями
економічності та результативності наведено в табл. 2,
а результати таксономічного аналізу – на рис. 1.
Розрахунки показали, що в ТОВ «Юлія» протягом
досліджуваного періоду відмічається зниження ефективності витрат операційної діяльності як за критерієм
економічності, так і за критерієм їх результативності.

Значення інтегрального показника економічності витрат
більше за одиницю підтверджує, що протягом останніх
двох років темпи зростання витрат операційної діяльності перевищують темпи зростання обсягу товаро
обороту підприємства і загальної величини доходів від
операційної діяльності. Апріорі дані зміни впливають і
на результативність витрат операційної діяльності. Значення інтегрального показника результативності операційних витрат менше за одиницю наочно доводить, що
керівництво ТОВ «Юлія» не приділяє належної уваги
питанням підвищення дохідності та прибутковості витрат, більш економному витрачанню всіх ресурсів у процесі операційної діяльності.
Таксономічний аналіз ефективності операційних
витрат, здійснений з урахуванням складу доходів і витрат операційної діяльності, підтвердив, що з кожним
роком на досліджуваному підприємстві збільшується
ступінь віддаленості фактичних рівнів економічності та
результативності операційних витрат від певних визначених у просторі точок, що є еталонами їх ефективності.
З огляду на це ТОВ «Юлія» рекомендовані заходи щодо
оптимізації операційних витрат і підвищення раціональності формування і використання товарних запасів,
трудових ресурсів і основних засобів, перегляду цінової
політики тощо.
Висновки
Представлений методичний підхід є підґрунтям,
на підставі якого пропонується здійснювати комплекс
ну параметричну оцінку і надавати якісну характери
стику ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі. Також він є інструментом виявлення
тих видів та елементів витрат операційної діяльності
підприємства, що потребують впровадження заходів,
спрямованих на оптимізацію витрат, досягнення ефективних результатів використання ресурсів і підвищення
конкурентоспроможності підприємства в цілому.


економіка торгівлі та послуг

Розрахунок інтегрального показника економічності витрат пропонуємо здійснювати за формулою:
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Комплексна оцінка ефективності операційних витрат ТОВ «Юлія» за 2012–2015 рр., коеф.

Економічність

Результативність

Показник

2014

2015

Індекс рівня витрат

0,976
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Індекс коефіцієнту співвідношення витрат та доходів
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1,000

Інтегральний показник економічності витрат
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Індекс витратовіддачі
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Індекс доходності витрат
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1,000

Індекс рентабельності витрат

0,635
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Інтегральний показник результативності витрат

0,864

0,627

0,947
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Рис. 1. Динаміка таксономічних показників оцінки ефективності операційних витрат ТОВ «Юлія» за 2012–2015 рр.
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Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Інструменти господарського механізму розвитку сільських територій як передумова
вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України
Доведено актуальність використання інструментів, що дозволять у короткому періоді вирішити низку господарських проблем у сільській місцевості і, таким чином, вирівняти просторово-територіальні диспропорції соціально-економічної безпеки України. Визначено системні проблеми,
що перешкоджають розвитку економіки сільських територій та створюють загрози соціально-економічні безпеці держави. Ідентифіковано
напрями (організаційно-економічний, фінансово-інвестиційний, логістичний) та інструменти господарського механізму забезпечення розвитку
сільських територій в умовах вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України. Виділено досвід
країн – членів ЄС у розвитку сільських територій.
Ключові слова: сільські території, соціально-економічна безпека, просторово-територіальні диспропорції, інструменти господарського механізму.
Табл.: 1. Бібл.: 12.

Р

озвиток сільських територій ускладнюється низкою проблем, які не дозволяють зберегти сільські
населені пункти та забезпечити їх об’єктами со-
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Vasyltsiv T. G., Lupak R. L. The Tools of the Economic Mechanism
for Development of Rural Areas as a Precondition for Leveling
the Spatio-Territorial Disparities in the Socio-Economic
Security of Ukraine
The article proves the relevance of using the tools that will provide in a
short period solving a number of economic problems in the rural areas and
thus leveling the spatio-territorial disparities in the socio-economic security
of Ukraine. The systemic problems that hinder the development of rural
economy and create threats to the socio-economic security of the State
have been determined. The article identifies the directions (organizationaleconomic, financial, investment, logistics) and the tools of the economic
mechanism for development of rural areas in the context of leveling the
spatio-territorial disparities in the socio-economic security of Ukraine. The
experience of the EU Member States in the development of the rural areas
has been described.
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ціальної інфраструктури відповідно до визначених соціальних стандартів та нормативів, підвищити рівень
ефективної зайнятості та доходів сільського населення,
розвинути транспортне сполучення, житлове та комунальне господарство, поліпшити побутове обслуговування, забезпечити формування ємності та створити інфраструктуру внутрішнього аграрного ринку. Крім того, з
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Васильцив Т. Г., Лупак Р. Л. Инструменты хозяйственного
механизма развития сельских территорий как предпосылка
выравнивания пространственно-территориальных диспропорций
социально-экономической безопасности Украины
Доказана актуальность использования инструментов, которые позволят в коротком периоде решить ряд хозяйственных проблем в
сельской местности и, таким образом, выровнять пространственнотерриториальные диспропорции социально-экономической безопасности Украины. Определены системные проблемы, препятствующие развитию экономики сельских территорий и создающие угрозы
социально-экономической безопасности государства. Идентифици
рованы направления (организационно-экономическое, финансово-инвестиционное, логистическое) и инструменты хозяйственного механизма обеспечения развития сельских территорий в условиях выравнивания пространственно-территориальных диспропорций соци
ально-экономической безопасности Украины. Описан опыт стран –
членов ЕС в развитии сельских территорий.
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кожним роком їх кількість лише збільшується, а обсяг
відповідних ресурсів для вирішення проблем постійно
зменшується, ускладнюється доступ до них і використовується неефективно. Усе це створює загрози соціальноекономічній безпеці держави, зростають просторовотериторіальні диспропорції в її забезпеченні, ускладнюється регулювання економіки і, в підсумку, несистемно,
розбалансовано відбувається розвиток держави.
Важливо віднайти механізми та інструменти, використання яких дозволить у короткому періоді вирішити означені проблеми в сільській місцевості і, таким чином, вирівняти просторово-територіальні диспропорції соціально-економічної безпеки України. При
цьому сільські території та їх громади слід розглядати
як платформу для здійснення процесів диверсифікації
економіки держави та забезпечення її сталого розвитку.
Різним аспектам розвитку сільських територій
приділено багато уваги у працях вітчизняних і зарубіжних науковців – В. Гейця, М. Гилки, Т. Гоголя, С. Горлова, Ю. Губені, Д. Дарвента, Т. Дудар, Д. Замятіна,
В. Збарського, А. Ключника, М. Малік, В. Мацибори,
О. Онищенка, К. Шаптала та ін. Проблеми забезпечення
соціально-економічної безпеки України та їх вплив на
економіку сільського господарства досліджують В. Бойко, В. Борщевський, О. Власюк, В. Волошин, О. Іляш,
Я. Качмарик, М. Мельник, Г. Черніченко та ін.
Проте особливості процесів забезпечення соці
ально-економічної безпеки держави, збільшення їх про
сторово-територіальних диспропорцій, повільне реформування місцевого самоврядування, відсутність реальних джерел відновлення економіки сільської місцевості,
занепад і висока зношеність їх соціальної та комунальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи
та відмирання сіл потребують застосування механізмів
та інструментів, що здатні активніше розпочати реалізацію проектів розвитку сільських територій. Відтак, такі
території повинні перетворитись на привабливі об’єкти
інвестування та впровадження інноваційних технологій,
а їх просторове розміщення відбуватиметься виходячи з принципів економічної ефективності, формування
демографічно-відтворювального і трудового потенціалу,
розвитку інфраструктури аграрного ринку.
Метою статті є обґрунтування інструментів господарського механізму розвитку сільських територій
в контексті вирівнювання просторово-територіальних
диспропорцій соціально-економічної безпеки України.

П

ро важливість розвитку економіки села свідчить
низка процесів, що не можуть без відповідної
підтримки відбуватися на рівні держави, та їх
неефективність вагомо впливає на національну безпеку.
Зокрема вкрай важливою є участь жителів села у розвитку аграрного сектора, який забезпечує продовольчу
безпеку та незалежність держави, формує 17% ВВП і
близько 60% фонду споживання населення України.
Очевидно, що сільські території завжди були
тією точкою опори, на яку спирається вся галузь сільськогосподарського виробництва. Зокрема, у галузі зайнято більше 4 млн осіб із числа сільського населення,
що більше 30% від їх загальної кількості. Але за останні
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роки ситуація докорінно змінилася. Сільське населення
з року в рік зменшується, з мап зникають села, а самі
особисті селянські господарства втрачають минулі джерела прибутку [5; 7].

С

ьогодні в сільській місцевості сформувалася знач
на кількість негативних тенденцій, які є довготривалими, їх вирішення відбувається повільно
та потребує залучення значних ресурсів і призводять до
зростання просторово-територіальних диспропорцій у
забезпеченні соціально-економічної безпеки держави.
Так, системною проблемою сільських територій України слід вважати моральну і фізичну зношеність об’єктів
комунальної інфраструктури. Протягом багатьох років
об’єкти комунальної інфраструктури сільських територій не фінансуються належним чином, що призводить до їх занепаду та руйнування. Притаманне періоду
планово-адміністративної економіки інвестування та
фінансове забезпечення цих об’єктів з бюджетів колгоспів і радгоспів порушилося після їх реорганізації. Натомість альтернативного господарського механізму впроваджено не було. До того ж, сільські території окремих
регіонів України відрізняються географічними умовами
(гірським рельєфом, малоземельністю), що ускладнює
розбудову об’єктів соціальної інфраструктури.
Гальмує розвиток сільських територій занепад
їх соціальної інфраструктури, погіршення якості людського капіталу. Безконтрольність діяльності об’єктів
соціальної та комунальної інфраструктури села часто
призводила до зміни профілю їх роботи, спричинила
перехід до фінансування насамперед за рахунок отримання орендної плати від сторонніх організацій, розташованих у їхніх приміщеннях (зокрема – у приміщеннях
сільських клубів, бібліотек, дитячих садків тощо). Як
правило, такі кошти не спрямовувалися на розвиток
відповідних об’єктів, а часто – просто розкрадалися.
Водночас, мережа закладів соціальної інфраструктури та культурного комплексу сільських населених
пунктів з кожним роком зменшується, що негативно
впливає на отримання належної медичної допомоги для
селян, якісні освітні послуги, не дозволяє урізноманітнювати проведення дозвілля і, у підсумку, призводить
до стрімкого зниження якості людського капіталу.
Негативно, що економічний розвиток сільських
територій є монофункціональний. В основному домінує
сільське господарство, що призводить не лише до заниження рівня доходів сільського населення, зумовлюючи
вельми низький рівень його життя, але й унеможливлює
повноцінну реалізацію особистого потенціалу. Причиною такої ситуації є відсутність дієвих програм державної підтримки підприємницьких ініціатив та інноваційних ідей на селі, належних можливостей для професійної перепідготовки та перекваліфікації мешканців
сільських територій, недоступ-ністю інформаційного
забезпечення розвитку несільськогосподарських видів
діяльності у сільській місцевості.
Крім того, на сільських територіях вирішення
економічних завдань відбувається в основному через
призму проблем аграрного сектора економіки. Отже,
обмежуються перспективи акумулювання достатньої
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фективне реформування та забезпечення розвитку
сільських територій є вагомим резервом розвитку
галузей реального сектора економіки, стимулювання ділової активності, покращення інфраструктури та
якості життя значної частини населення, що у підсумку
дозволяє вирівняти просторово-територіальні диспропорції соціально-економічної безпеки держави. Передусім це потребує вдосконалення інституційного середовища задля забезпечення розвитку сільської економіки
за такими напрямами, як організаційно-економічний,
фінансово-інвестиційний та логістичний (табл. 1).
Запровадження організаційно-економічних інструментів повинно змінити стереотипи сільських
мешканців та керівників сільськогосподарських підприємств. Основними з них є: неготовність відмовлятися
від державних дотацій і субсидій на користь інноваційного виробництва; небажання витрачати «зайві» кошти
на проекти, які потребують додаткових організаційноуправлінських витрат і супроводжуються великою кількістю ризиків; нестача на вітчизняному ринку достатньої кількості консалтингових компаній, спроможних
запропонувати ефективні шляхи трансферу інноваційних технологій із країн – членів ЄС; відсутність відкритого конкурентного середовища у секторі агропромислового виробництва.
Головною метою використання організаційноекономічних інструментів є децентралізація влади і підвищення функціональної спроможності органів місцевого самоврядування сільських територіальних громад.
У цьому контексті першочергова увага повинна приділятися формуванню ефективного господарського механізму державної підтримки інновацій у сільському господарстві та в інших сферах економічної діяльності на
селі. Адже нині діюча модель, зорієнтована на пряме бюджетне субсидування агровиробників, продемонструвала свою очевидну неефективність. Вона повинна поступитися місцем інструментам інноваційного менеджменту, які зарекомендували свою успішність у розвинутих
державах світу. Насамперед це стосується поліпшення
інвестиційного клімату через фінансування інфраструктурних проектів, створення агропромислових кластерів
та агроіндустріальних парків, стимулювання конкуренції на аграрному та суміжних із ним ринках [1; 4; 8].
Варто виділити досвід країн – членів ЄС, які одним з головних завдань децентралізації влади вважали
вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій. Зокрема було прийнято низку стратегічних про-
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акож виділимо інші думки вітчизняних науковців
щодо проблем у розвитку економіки сільських
територій. Так, у праці [2] до відповідного переліку відносять такі: відсутність системної законодавчої та нормативної бази розвитку сільських територій;
недосконале формування достатньої податкової бази
на місцях; відсутність стандартів забезпеченості сільських територій необхідними об’єктами соціальної
інфраструктури, продуктами харчування, доступом до
культурних цінностей; відсутність у населення країни
розуміння важливості розвитку сільських територій на
основі сільського господарства.
У програмних загальнодержавних документах [7],
окрім розглянутих вище, вказуються такі проблеми:
 невідповідність програм реформування економіки сільського господарства і результатів їх виконання визначеним соціальним пріоритетам;
 недостатнє стимулювання впровадження інноваційних технологій та інвестицій в агропромислове виробництво;
 відсутність паритетних економічних відносин
між аграрним сектором та іншими галузями
економіки;
 недостатній рівень державної підтримки облаштування сільських територій;
 відсутність умов для підвищення рівня продуктивної зайнятості, створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
 тінізація та монополізація каналів реалізації
сільськогосподарської продукції;
 відсутність інформаційного забезпечення сільського населення з питань господарювання.
Особливо важливими та такими, що потребують
першочергового вирішення, є проблеми щодо забезпечення економічної активності сільського населення.

Так, досі не встановлено статус села як рівноправного
нарівні з містом суб’єкта державної політики зайнятості,
відсутній механізм забезпечення зайнятості сільських
жителів, які вивільнятимуться з аграрного сектора в
процесі реформ, у багатогалузевій виробничій і соціальній сфері села, несформовано контингент приватних
сільськогосподарських виробників у сфері малого підприємництва, неефективно поєднуються інтереси дрібного, середнього і великого виробництв [3]. Таке коло
проблем яскраво характеризує утворення просторовотериторіальних диспропорції у забезпеченні соціальноекономічної безпеки України.
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кількості інвестиційних ресурсів у сільській економіці,
у тому числі з метою реалізації інвестиційних проектів
інноваційного спрямування.
Іншим негативним аспектом розвитку економіки
сільських територій є низький рівень адміністративноуправлінської спроможності органів місцевого самоврядування. Так, надмірна бюджетна та адміністративна централізація супроводжується постійним дефіцитом і перманентною дотаційністю більшості сільських
бюджетів. Це призводить до неспроможності органів
місцевого самоврядування сільських територій акумулювати достатню кількість інвестиційних ресурсів для
реалізації програм інноваційного розвитку інфраструктури села, а також унеможливлює якісну їх підтримку
інновацій у аграрному та інших секторах економіки
сільських територіях.
Поряд з цим відсутня координація у функціонуванні різних складових сільської економіки. Натомість
сільські територіальні громади виявляються фактично
відірваними від процесів стратегування та програмування розвитку сільських територій. Як наслідок –
втрачається синергетичний ефект, який має особливо
важливе значення для інноваційного розвитку сільської
економіки [1; 6; 8; 9, с. 46–65].
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Таблиця 1
Напрями та інструменти забезпечення розвитку сільських територій в умовах вирівнювання
просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України
Напрями

Інструменти

Організаційноекономічний

Модернізація інституційних елементів управління розвитком місцевих економічних комплексів;
– формування елементів інноваційної інфраструктури розвитку сільських територій;
– розвиток інфраструктури диверсифікації галузевої спеціалізації; формування та розвиток системної
інфраструктури стимулювання інноваційного підприємництва;
– розбудова мережі сучасних соціальних об’єктів, оновлення об’єктів комунальної інфраструктури

Фінансовоінвестиційний

Планування та системний розвиток мережі фінансово-кредитного та інвестиційного забезпечення;
– підвищення дієвості інституцій залучення зовнішніх фінансово-інвестиційних ресурсів;
– створення об’єктів моніторингу ефективності використання бюджетних фінансових ресурсів;
– формування системи кредитної кооперації та фінансово-інвестиційної самоорганізації населення
та підприємницького сектора;
– інституціалізація елементів залучення в економіку коштів трудових мігрантів

Логістичний

Розвиток об’єктів комунікаційної та транспортної інфраструктури;
– підвищення якості функціонування елементів інфраструктури пасажирського транспорту;
– модернізація вузлових транспортних об’єктів;
– розбудова та оновлення об’єктів придорожнього сервісу;
– впровадження інтернет-технологій та автоматизованих систем функціонування і розвитку транспортнологістичних об’єктів
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грам, які передбачали реалізацію інтегрованих, високоякісних і направлених на мультиплікацію механізмів
стійкого економічного розвитку сільських територій.
Виділимо програму «LIDER+» (бюджет якої більше
2 млрд євро), що реалізується з ціллю підтримки локальних виробників, створення доданої вартості для місцевої продукції, покращення рівня якості життя на селі, залучення інформаційних технологій на основі об’єднання
сільських регіонів [10, с. 8–9; 12]. З метою об’єднання в
єдине ціле національних мереж розвитку сільських територій країн – членів ЄС було створено Європейську
Мережу сільських територій, перед якою поставлено
такі завдання: моніторинг та узагальнення інформації
про розвиток сільських територій ЄС; збір, поширення
та консолідація на рівні ЄС позитивної практики розвитку сільських територій; організація зустрічей і семінарів на рівні ЄС для суб’єктів, активно зацікавлених у
розвитку сільських територій; підтримка національних
мереж та ініціатив щодо міжнародної співпраці [2; 11].
Застосування фінансово-інвестиційних інструментів насамперед націлена на диверсифікацію сільської
економіки на інноваційні основі. Багатофункціональність розвитку сільських територій означає, що завдяки відповідному господарському механізму підтримки
та сприяння розвитку як сільського господарства, так і
несільськогосподарських видів економічної діяльності
на селі ці території повинні перетворитися на повноцінну частину національного господарства, де населення користуватиметься благами, за якістю та кількістю
максимально прирівняними до урбанізованих систем
із ідентичними можливостями особистого розвитку та
економічного достатку.
В контексті вирівнювання просторово-територі
альних диспропорцій соціально-економічної безпеки
держави багатофункціональний розвиток сільських територій створюватиме умови для максимальної реалізації синергетичного ефекту в функціонуванні економіки
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сільських територій, що сприятиме підвищенню їх інвестиційної привабливості, зокрема в контексті реалізації
інноваційних проектів. Насамперед це стосується туризму та рекреації, сфери послуг, включаючи надання побутових послуг населенню, винесення у сільську місцевість
(приміські зони) частини традиційно «міських» видів діяльності, зокрема розвитку харчової промисловості, ITкомпаній, підприємств енергетичного сектора тощо [1; 8].
Згідно з логістичним напрямом використання інструментів передбачає розвиток інфраструктури сільських територій. Так, відбувається формування господарського механізму, зорієнтованого на вирішення таких завдань: розвиток об’єктів соціальної, комунальної
та інноваційної інфраструктури; реалізація низки інноваційних проектів у сфері методичного обслуговування
та освіти, будівництва доріг та телекомунікаційних мереж, фізичної культури та спорту; забезпечення доступу
сільського населення до мережі Інтернет.
Висновки
Просторово-територіальні диспропорції соціальноекономічної безпеки є постійною характеристикою нашої держави, яка вже довгий час утвердилася й негативно впливає на розвиток національної економіки. Для їх
вирівнювання важливо розглядати низку варіантів, які
передбачатимуть створення передумов для покращення
взаємодії та відновлення спільного розвитку економік
сільської і міської територій. Так, розвиток сільських
територій може ефективно бути забезпеченим інструментами господарського механізму за організаційноекономічним, фінансово-інвестиційним та логістичним
напрямами. При цьому, кожен із інструментів не лише
передбачатиме досягнення в сільській місцевості стандартів, які вже утвердилися в містах, а й засвідчуватиме
цільову орієнтацію на підвищення ефективності процесів
забезпечення соціально-економічної безпеки держави. 
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УДК 330.322.2+338.43
Слободянюк Н. О. Інвестиційні стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки
Метою статті є систематизація інвестиційних стратегій забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки
та визначення діалектики їх взаємозв’язку. Зроблено висновок, що залежно від орієнтації стратегії інноваційного розвитку агропромислового
комплексу можуть мати такі пріоритети: лідерство в науці, рефлексія нововведень, розвиток інфраструктури. За етапами життєвого циклу
аграрного підприємства виділяють такі стратегії: зростання (розвитку); стабілізації (сталості); виживання (оборони). Залежно від використання конкурентних переваг на основі інноваційної та інвестиційної діяльності виділяють такі стратегії: наступальні, інтеграційні, диверсифікаційні та стратегії звуження. Організація інвестиційно-інноваційного процесу забезпечується такими стратегіями: віолентна, патієнтна,
комутантна, експлерентна. Залежно від агресивності інвестиційної діяльності виділяють такі стратегії: активну, пасивну, імітаційну, стратегії «запозичення» та «переносу». Показано, що пріоритетне значення для розвитку аграрної економіки України мають активні, наступальні,
віолентні інвестиційні стратегії.
Ключові слова: національна економіка, аграрна сфера, конкурентоспроможність, інвестиційні стратегії.
Бібл.: 16.
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Слободянюк Н. А. Инвестиционные стратегии обеспечения
конкурентоспособности аграрной сферы национальной экономики
Целью статьи является систематизация инвестиционных стратегий
обеспечения конкурентоспособности аграрной сферы национальной
экономики и определение диалектики их взаимосвязи. Сделан вывод,
что в зависимости от ориентации стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса могут иметь такие приоритеты:
лидерство в науке, рефлексия нововведений, развитие инфраструктуры. По этапам жизненного цикла аграрного предприятия выделяют
такие стратегии: рост (развитие); стабилизация (устойчивость); выживание (оборона). В зависимости от использования конкурентных преимуществ на основе инновационной и инвестиционной деятельности
выделяют такие стратегии: наступательные, интеграционные, диверсифицированные и сворачивающиеся. Организация инвестиционноинновационного процесса обеспечивается такими стратегиями, как:
виолентная, патиентная, коммутантная, эксплерентная. В зависимости от агрессивности инвестиционной деятельности выделяют
такие стратегии: активную, пассивную, имитационную, стратегии
«заимствования» и «переноса». Показано, что приоритетное значение
для развития аграрной экономики Украины имеют активные, наступательные, виолентные инвестиционные стратегии.
Ключевые слова: национальная экономика, аграрная сфера, конкурентоспособность, инвестиционные стратегии.
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країна обрала шлях розвитку національної економіки за інноваційною моделлю [1, c. 217]. Це
означає, що головним джерелом економічного зростання мають бути нові наукові знання. Важливою складовою розвитку сільськогосподарських
підприємств є необхідність активізації інвестиційноінноваційної діяльності [2, c. 20], оскільки її обмеження
не дозволяють забезпечити високий рівень конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки.
Функціонування господарської системи в сільському
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Slobodyanyuk N. O. The Investment Strategies to Ensure the
Competitiveness of the Agrarian Sphere of the National Economy
The article is aimed at systematization of the investment strategies to ensure
the competitiveness of the agrarian sphere of the national economy and determination of the dialectic of their relationship. It has been concluded that,
depending on the orientation of strategy for innovation development of the
agroindustrial complex, the following priorities can be considered: leadership
in science, reflection of innovations, development of infrastructure. By the
phases of life-cycle of an agrarian enterprise the following strategies can be
allocated: growth (development); stabilization (sustainability); survival (defense). Depending on the use of competitive advantages based on innovation
and investment activity the following strategies can be allocated: forward, integration, diversified, and roll-up. Organization of investment and innovation
process is provided by such strategies as: violent, patient, commutant, explerent. Depending on aggressiveness of the investment activity, the following
strategies can be allocated: active, passive, simulation, strategy of «borrowing» and «transferring». It has been displayed that of priority importance for
development of the agrarian economy of Ukraine are the active, forward, and
violent investment strategies.
Keywords: national economy, agrarian sphere, competitiveness, investment
strategies.
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господарстві, як і в будь-яких інших сегментах економіки, за умов всеохоплюючого впливу конкурентного
ринку, забезпечується інвестиційною активністю економічних суб’єктів. Активна інноваційна модель національної аграрної економіки ставить за мету підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств у виробничій та збутово-маркетинговій сферах за рахунок упровадження новітніх технологій, видів
продукції та методів управління.
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нноваційно-інвестиційні стратегії в агропромисло
вому виробництві створюють особливо складні умови
для управління, викликані рівнем невизначеності результатів за термінами, витратами, якістю й ефективністю, підвищеними інвестиційними ризиками. Це обумовлює необхідність пошуку ризикових інвесторів, гнучкої
узгодженості інноваційних та інвестиційних процесів.
Формування портфеля стратегій підвищення інноваційноінвестиційної активності в агропромисловому виробництві може здійснюватися трьома шляхами: зверху вниз,
знизу вгору і за допомогою наукового центру.
В аграрному секторі національної економіки механізм реалізації процесу стратегічного управління знаходиться на стадії становлення [14]. Істотна більшість
агропідприємств хаотично реагує на зміни у зовнішньому середовищі через невизначеність стратегічних можливостей внутрішнього потенціалу.
Значною мірою проблеми впровадження стратегічного управління пов’язані з недосконалістю банківської, фондової, агробіржової, законодавчої, податкової
систем, які не визначають конкретних прав і обов’язків
при веденні господарської діяльності аграрними підприємствами. Недостатній рівень кваліфікації кадрів, багаторічна практика переважного застосування інтуїтивного та ситуативного управління призвела до поглиблення
проблеми забезпечення агропідприємств ринкоорієнтованими, високопрофесійними спеціалістами у сфері
стратегічного управління. У зв’язку зі стереотипами в
управлінні, що властиві значній частині вітчизняних агропідприємств, стратегічне управління ототожнюється з
довгостроковим плануванням і часто зводиться до розробки системи довгострокових планів господарської діяльності. Незважаючи на те, що стратегії інноваційного
розвитку відкривають нові можливості, для більшості
сільськогосподарських підприємств завдання стратегічного планування інноваційного розвитку є досить новим. Тому побудована стратегія інноваційного розвитку
підприємства повинна забезпечити вибір оптимального
варіанта інновацій, впровадження в підприємство, стабільність та інтенсивний тип розвитку.
Управління інвестиційною діяльністю на рівні агропромислового виробництва являє собою багаторівневу систему прийняття управлінських рішень, які спрямовані на створення конкурентоспроможної продукції,
досягнення ефективних результатів інноваційної діяльності та реалізації інвестиційних стратегій. Структурними ланками інвестиційного управління є: стратегія,
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озвиток аграрних підприємств неможливий без
вироблення стратегічних напрямів діяльності, які
ґрунтуються на нововведеннях і мають інноваційний характер [12, c. 379]. Інвестиційні стратегії базуються на оцінці чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на процеси аграрного виробництва, а також стану аграрних ринків, можливостей
впровадження інновацій, конкурентної ситуації.
Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств – це сукупність дій та методів ведення інноваційної діяльності, що має свою специфіку
та забезпечує конкурентні переваги за рахунок інновацій [10, c. 63]. Тобто, стратегія інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств передбачає системний підхід до освоєння інновацій.
Інвестиції, будучи стратегічним ресурсом сільськогосподарського підприємства, виступають інструментом реалізації довгострокових планів, пов’язаних
із його економічним зростанням [11, c. 8]. Інвестиційна
діяльність має бути підпорядкована досягненню цілей
стратегічного управління підприємством на основі чітко визначених пріоритетів інвестиційної політики.
У сучасних умовах розвитку інтеграційних та глобальних процесів однією з важливих задач, які стоять
перед суб`єктами господарювання, є забезпечення їх
динамічного функціонування та конкурентоспроможності у взаємовідносинах між конкурентами в обраному
сегменті ринку [8, c. 6]. Реалізація такої задачі можлива
за умов формування потенціалу, адекватного напрямам
та темпам сталого стратегічно-інноваційного розвитку

підприємств аграрного сектора економіки. Для виводу
вітчизняного агропромислового сектора економіки з
кризи, стабілізації та розвитку сільськогосподарського
виробництва необхідно здійснити модернізацію розвит
ку інноваційних технологій, забезпечити формування
нових напрямів і механізмів її реалізації.
Різноманіття інноваційно-інвестиційних стратегій
та формування їх портфеля може бути спрямовано на
отримання нової продукції, технологій, на застосування
нових методів у маркетингу, виробництві або управлінні, на перехід до нових організаційних структур, застосування нових видів ресурсів.

ЕКОНОМІКА

Проблеми інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку аграрної економіки України знаходяться в центрі уваги багатьох учених. Комаровою І. Л. визначено пріоритети напрямів, форм, а також характер
формування інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізації довготермінових інвестиційних цілей [3,
c. 16]. Судомир С. М. справедливо відзначає, що формування стратегій інвестиційного забезпечення розвитку
сільськогосподарських підприємств має здійснюватися
на вимогах принципів упереджувальної адаптивності до
змін у зовнішньому середовищі; синергетичності; системності та комплексності [4, c. 107].
Загальні проблеми розгляду інвестиційних стратегій агропідприємств на галузевому, корпоративному,
ринковому, функціональному, оперативному рівнях викладено у роботах таких вчених: Багорка М. О. [5], Бутенко Т. В. [6], Вініченко І. І. [7], Гудзинський О. Д. [8],
Данилюк О. О. [9], Луньова В. А. [10], Однорог М. А. [11],
Сілецька Н. В., Берегова В. В. [12], Славін В. С. [13; 14],
Фрунза С. А. [15], Швець Т. В. [16]. Високо оцінюючи
науковий доробок указаних авторів, слід визнати недостатнє застосування системного підходу до забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери націо
нальної економіки на основі процесів інвестування в
інноваційні технології.
Метою статті є систематизація інвестиційних
стратегій забезпечення конкурентоспроможності аг
рарної сфери національної економіки та визначення діалектики їх взаємозв’язку.
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розробка та здійснення єдиної інноваційної політики,
кадрового забезпечення інноваційних процесів, розробка програм інноваційної діяльності, забезпечення інноваційних проектів ресурсами (у тому числі фінансовими
й інформаційними), відбір та впровадження інноваційних проектів, створення інноваційної інфраструктури,
моніторинг інноваційної діяльності тощо.

ЕКОНОМІКА

економіка сільського господарства і апк

В

економічній науці не розроблено єдиної класифі
кації інноваційних стратегій, але більшість дослідників пропонують класифікувати їх за ознаками, що надають можливість визначати або передбачати поведінку підприємства в умовах мінливого
інноваційно-інвестиційного середовища. Застосування
системного підходу дозволяє виділити такі типи інве
стиційних стратегій забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки.
По-перше, залежно от орієнтації, стратегії інноваційного розвитку агропромислового комплексу можуть
мати такі пріоритети: лідерство в науці, рефлексію нововведень, розвиток інфраструктури. Орієнтація на лідерство в науці передбачає формування лідерських позицій
у набутті конкурентних переваг в якості та вартості первинної сировини, у виробництві органічної продукції. Її
передумовами є науковий потенціал аграрного сектора,
високий якісний рівень технологій рослинництва та
тваринництва. Орієнтація на рефлексію нововведень
передбачає створення умов для розширення інноваційної діяльності в аграрному секторі. Орієнтація на розвиток інфраструктури передбачає розвиток інноваційної
інфраструктури передбачає створення аграрних бірж,
постійно діючого ринку оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, аграрних торгових домів тощо.
По-друге, за етапами життєвого циклу аграрного
підприємства виділяють такі стратегії: зростання (розвитку); стабілізації (сталості); виживання (оборони) [6;
13]. Ураховуючи циклічність розвитку агропідприємств,
формування інвестиційної стратегії, адекватної завданням сталого розвитку, повинно відбуватись з урахуванням етапу життєвого циклу підприємства і передбачати
наступні кроки [7, c. 5]: позиціювання аграрного підприємства у структурі життєвого циклу, формування траєкторії розвитку аграрного підприємства, проектування
організаційних змін і планування їх реалізації у часі, ресурсах і просторі.
По-третє, залежно від використання конкурентних переваг на основі інноваційної та інвестиційної діяльності виділяють такі стратегії: наступальні, інтеграційні, диверсифікаційні і стратегії звуження [15, c. 179].
При застосуванні наступальних стратегій інтенсивного
зростання агропромислове підприємство суттєво нарощує свій потенціал. Диверсифікаційний розвиток
спрямований на пошук і використання додаткових
можливостей для агропромислових технологій, виробництва якісно нової продукції (новий продукт – нова
технологія – новий ринок). У контурі диверсифікаційного розвитку агропромислового виробництва можна
радикально оновити продуктовий портфель та освоїти
нові види діяльності. У цьому випадку для забезпечення
інноваційно-інвестиційної активності необхідно одно-
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часно здійснювати і продуктову, і маркетингову стратегію, що пов’язано з додатковим ризиком і підвищує
складність управління цими процесами. Передумовами застосування інтеграційної стратегії є злиття та реструктуризація агропідприємств шляхом їх подальшої
трансформації, а також використання переваг вертикальної та горизонтальної інтеграції. Стратегії звуження передбачають реакцію на дії конкурентів і побічно
на потреби й поведінку споживачів, вони спрямовані на
виявлення і скорочення недоцільних інвестиційних витрат, що зумовлюють відповідні організаційні та управлінські інновації та заходи.
По-четверте, залежно від організації інвести
ційно-інноваційного процесу виділяють такі стратегії:
віолентну, патієнтну, комутантну, експлерентну [16,
c. 364]. Віолентна стратегія передбачає співпрацю із
віолентами – великими потужними агрохолдингами,
які є визнаними технологічними лідерами в агропромисловій сфері, самостійно проводять науково-дослідні
та конструкторські роботи (НДДКР) і освоюють наукомісткі технології, володіють великим інвестиційним капіталом і високим рівнем застосовуваних інноваційних
технологій. Агропромислові формування орієнтовані на
випуск агропромислової продукції високої якості, розрахованої на широке коло споживачів, і за доступною
ціною. Зниження витрат за рахунок ефекту масштабу,
формування переваг у попиті, достатність ресурсів для
організації маркетингу і збуту, проведення широких рекламних компаній забезпечує їм необхідний запас конкурентоспроможності.
Патієнтна стратегія передбачає створення
вузькоспеціалізованих агропромислових формувань,
які випускають унікальну і високоякісну агропромислову продукцію.
Комутантна стратегія – це створення агропромислових формувань, які пристосовані для задоволення
невеликих за обсягом потреб конкретних споживачів,
орієнтованих на місцеві ринки. Вони активно сприяють
просуванню нових продуктів і технологій, створюючи на
їх основі нові послуги, що сприяє дифузії нововведень.
Експлерентна стратегія – це створення агропромислових формувань, які формують нові ринки або радикально перетворюють старі, що робить їх діяльність
високо ризикованою. Вони відрізняються своєю цілеспрямованістю, високим професійним рівнем співробітників, великими витратами на проведення НДДКР.
По-п’яте, залежно від агресивності інвестиційної
діяльності виділяють такі стратегії: активну, пасивну,
імітаційну, стратегії «запозичення» та «переносу».
Активна інвестиційна стратегія передбачає широке проведення НДДКР, орієнтованих на маркетинг та
інновації, злиття або поглинання. Пасивні інноваційні
стратегії являють собою постійні нововведення в позатехнологічних сферах, наприклад, в управлінні та маркетингу, вони можуть передбачати застосування нових
форм і методів збуту продукції, нестандартних засобів
просування її просування.
Імітаційна інноваційна стратегія пов'язана з копіюванням технології виробництва агрофірм-піонерів і
придбанням ліцензій на аналогічну діяльність, вона є за-
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дарських тварин, нових механізмів та засобів їх захисту.
У переробних галузях можливе широке застосування є
як технологічних, так і маркетингових інновацій.
В аграрній економіці інновація повинна мати вигляд злагодженої системи, яка ефективно працювала
би на мікро- та макрорівнях [9, c. 125]. Підвищення
конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки потребує застосування інвестиційних
стратегій, які би надавали можливість використовувати весь інноваційний потенціал сільськогосподарських
підприємств. Стратегія інноваційного розвитку, яку
обиратимуть підприємства, впливатиме на підвищення
конкурентоспроможності їх продукції, забезпечуватиме
довготривалість конкурентної позиції та підвищення
ефективності їх функціонування.

грарна логістика стає одним із самих дієвих інструментів інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств і розвинутої ринкової
економіки. Впровадження наукових методів і принципів
агрологістики – нагальна вимога часу в сучасних економічних умовах раціональної діяльності.
Передумовою реалізації екологічних стратегій має
бути формування екологічної свідомості у працівників
підприємства на всіх рівнях, створення організаційних
передумов для реалізації інструментів екологічного
маркетингу як управлінської діяльності в організаційних структурах аграрного сектора економіки, яка спрямована на визначення, прогнозування і формування
споживчих потреб, попиту на екобезпечну агропродовольчу продукцію, екосистемні послуги сільського господарства, а також просування їх до споживача [5, c. 66].
Сталий розвиток аграрного виробництва передбачає нарощування обсягів виробництва якісної та конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, підвищення економічної ефектив¬ності виробничої діяльності,
відтворення і охорону природних ресурсів, зниження
екодеструктивного впливу аграрного господарювання
на навколишнє середовище. Це забезпечується шляхом
екологізації сільськогосподарської діяльності, формування раціональної структури ресурсного потенціалу
аграрного сектора та його ефективного використання.
Основою вибору сільськогосподарськими підприємствами інноваційної стратегії розвитку є обґрунтування тенденцій розвитку науки й техніки, впровадження і використання нових технологій, випуску нових видів продукції.
Ефективна інноваційна стратегія розвитку сільського господарства передбачає оцінювання всіх форм
інноваційної діяльності, що мають прояв у нововведеннях різного типу. Можливості застосування інноваційних стратегій в аграрному секторі різні, адже сільське
господарство є традиційною галуззю з малодиференційованою продукцією, де мають переважати активні,
технологічні інновації. Так, у галузі рослинництва необхідне використання науково обґрунтованих сівозмін,
застосування нових сортів і гібридів; нових сільськогосподарських машин та механізмів, систем обробітку
ґрунту, а в галузі тваринництва доцільно застосування
високоефективних кормів, нових порід сільськогоспо-

Висновки
Основний науковий результат статті полягає в систематизації інвестиційних стратегій забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки та визначенні діалектики їх взаємозв’язку. Залежно
от орієнтації, стратегії інноваційного розвитку агропромислового комплексу можуть мати такі пріоритети: лідерство в науці, рефлексію нововведень, розвиток інфраструктури. За етапами життєвого циклу аграрного підприємства виділяють такі стратегії: зростання (розвитку);
стабілізації (сталості); виживання (оборони). Залежно від
використання конкурентних переваг на основі інноваційної та інвестиційної діяльності виділяють такі стратегії:
наступальні, інтеграційні, диверсифікаційні та стратегії
звуження. Організація інвестиційно-інноваційного процесу забезпечується такими стратегіями, як: віолентна,
патієнтна, комутантна, експлерентна. Залежно від агресивності інвестиційної діяльності виділяють такі стратегії: активну, пасивну, імітаційну, стратегії «запозичення»
та «переносу». За об’єктами в аграрному секторі виділяють десять типів інновацій: біологічні, технічні, технологічні, хімічні, економічні, соціальні, управлінські, маркетингові, екологічні, логістичні.
Пріоритетне значення для розвитку аграрної економіки України мають активні, наступальні, віолентні
інвестиційні стратегії, тісно пов’язані між собою.
Перспективами подальших досліджень є обґрунтування рекомендацій із удосконалення концептуальних засад розробки інвестиційно-інноваційної політики
держави.					
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лежною від політики інших аграрних підприємств і характеризується відсутністю власної науково-технічної
діяльності. Стратегія «запозичення» полягає в тому, що
вітчизняні агропідприємства, використовуючи власний
інноваційний потенціал, освоюють випуск наукомісткої
продукції, яка виробляється на аграрних ринках високорозвинутих держав світу. Стратегія «переносу» передбачає використання зарубіжного науково-технічного й
виробничого потенціалу в сільськогосподарському виробництві шляхом залучення прямих іноземних інве
стицій та трансферу новітніх технологій.
По-шосте, за об’єктами в аграрному секторі виділяють десять типів інновацій: біологічні, технічні, технологічні, хімічні, економічні, соціальні, управлінські,
маркетингові, екологічні, логістичні.
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УДК 338.911
Бріль М. С. Дослідження сутності та впливу інфляційних чинників на діяльність сільськогосподарських підприємств
У статті проаналізовано тенденції сучасних інфляційних процесів в Україні, досліджено причини і наслідки інфляції, визначено інфляційні та неінфляційні причини зростання цін на сільськогосподарську продукцію, здіснено оцінювання впливу інфляційних процессів на різні показники фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств України на основі кореляційного та факторного аналізу. Побудовано економетричну модель панельних даних для дослідження впливу факторів на обсяг чистого прибутку сільськогосподарських підприємств. Отримані результати показали,
що інфляція найбільше впливає на показники рентабельності та ліквідності підприємств. Інфляція також спроможна впливати на їх фінансову
незалежність, а для вітчизняних сільськогосподарських підприємств інфляція є суттєвим чинником зміни умов господарювання. Інфляційний
вплив позначається на усіх аспектах діяльності підприємств, перш за все, на прибутковості.
Ключові слова: вплив, інфляція, кореляційний аналіз, моделі панельних даних, сільськогосподарські підприємства, факторний аналіз, фінансові
результати, прибутковість, ліквідність підприємств.
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а сучасному етапі розвитку економіки України
відбуваються значні структурні та динамічні
зміни. Суттєве зниження основних макроекономічних показників та високий рівень їхньої нестабільності протягом останніх років вимагають дослідження
можливих наслідків їхнього впливу на окремі галузі.
Одним з основних складових національної економіки України є сільське господарство. Від сталого та
ефективного розвитку підприємств сільського господарства, від розробки дієвої тактики та стратегії діяльності окремих сільськогосподарських підприємств залежить ефективність соціально-економічного розвитку
держави в цілому. У процесі розробки стратегії підпри-

UDC 338.911
Bril M. S. Studying Substance and Impact of the Inflationary Factors
on the Activity of Agricultural Enterprises
The article analyzes trends of the current inflation processes in Ukraine, examines causes and consequences of inflation, defines both the inflationary
and non-inflationary reasons for the increase in prices of agricultural products, carries out an evaluation of the impact of inflation on various indicators
of the financial performance of agricultural enterprises of Ukraine on the basis of correlation and factor analysis. An econometric model of panel data for
studying the impact of the factors on the net profit of the agricultural enterprises has been built. The obtained results have showed that inflation impacts
mostly the indicators of profitability and liquidity of enterprises. Inflation can
also impact the financial independence and, as for domestic agricultural enterprises, inflation also is a significant factor in changing conditions of their
economic activity. The inflationary effect impacts all aspects of the activities
of enterprises, but primarily their profitability.
Keywords: impact, inflation, correlation analysis, models of panel data, agricultural enterprises, factorial analysis, financial results, profitability, liquidity
of an enterprise.
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ємства обов’язковим є дослідження можливого впливу
зовнішнього середовища на фінансово-економічні показники діяльності підприємства, оскільки навіть якщо
на самому підприємстві не відбувається ніяких змін,
зміни в параметрах зовнішнього середовища можуть
суттєво вплинути на результати діяльності підприємства. Зовнішнє оточення підприємства розглядається
як складна багаторівнева структура, елементи кожного
рівня якої формуються під впливом власних (специфічних) чинників і по-різному (за силою та направленістю)
впливають на діяльність підприємства [11].
Предметом дослідження є інфляційний чинник,
який представляє собою складне соціально-економічне
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Бриль М. С. Исследование сущности и влияния инфляционных
факторов на деятельность сельскохозяйственных предприятий
В статье проанализированы тенденции современных инфляционных
процессов в Украине, исследованы причины и последствия инфляции,
определены инфляционные и неинфляционные причины роста цен на
сельскохозяйственную продукцию, осуществлено оценивание влияния инфляционных процессов на различные показатели финансовой
деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины на основе
корреляционного и факторного анализа. Построена эконометрическая модель панельных данных для исследования влияния факторов
на объем чистой прибыли сельскохозяйственных предприятий. Полученные результаты показали, что инфляция больше всего влияет на
показатели рентабельности и ликвидности предприятий. Инфляция
также может влиять на их финансовую независимость, а для отечественных сельскохозяйственных предприятий инфляция является
существенным фактором изменения условий хозяйствования. Инфляционное влияние отражается на всех аспектах деятельности предприятий, прежде всего, на прибыльности.
Ключевые слова: влияние, инфляция, корреляционный анализ, модели панельных данных, сельскохозяйственные предприятия, факторный анализ,
финансовые результаты, прибыльность, ликвидность предприятия.
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явище, що не залежить від діяльності підприємства, є
об’єктивно заданою умовою, до якої підприємство має
пристосовуватися при здійсненні фінансово-госпо
дарської діяльності.
Метою статті є аналіз тенденцій інфляційних процесів в Україні, оцінювання впливу інфляції на фінансові
результати діяльності сільськогосподарських підприємств України.
Алгоритм дослідження впливу інфляції на діяльність сільськогосподарських підприємств представлено
в табл. 1.

тання цін на продовольчі товари [12]. На думку І. В. Козіна [5], основними показниками інтегральної оцінки
рівня життя населення в умовах інфляції є: реальна середньомісячна заробітна плата, реальні середні грошові
доходи на душу населення, коефіцієнт концентрації доходів, перевищення середньодушових грошових доходів
над витратами, співвідношення середньодушових грошових доходів та прожиткового мінімуму, мінімальний
споживчий бюджет.
Розглянемо вплив інфляції на різні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема:
Таблиця 1

Алгоритм дослідження

ЕКОНОМІКА

Визначення сутності та впливу
інфляційних чинників на діяльність
сільськогосподарських підприємств
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Мета

Завдання
Визначення поняття інфляційних чинників
Дослідження наслідків інфляції

Агрегація

Визначення причин зростання цін на сільськогоспо
дарську продукцію

Аналіз літературних джерел, статистичне дослідження

Оцінка та аналіз тенденцій інфляційних процесів

Трендовий аналіз, методи прогнозування

Виявлення взаємозв’язків між фінансовими показниками підприємства та рівнем інфляції

Кореляційний аналіз

Оцінка ступеню впливу інфляційних факторів на дохід
сільськогосподарських підприємств

Економетричний регресійний аналіз на панельних даних

Оцінка впливу інфляції на фінансові результати

Методи факторного аналізу

До числа інфляційних чинників, які мали місце
протягом останніх років в Україні, належать:
 надвисоке підняття цін на енергоносії та основ
ні види сировини і матеріалів;
 збільшення наявної грошової маси за рахунок
додаткової емісії грошей;
 зростання безготівкового обігу як наслідок
кредитування низькорентабельних і збиткових
підприємств;
 монопольне ціноутворення в умовах монополізації більшості видів промислового виробництва, що веде до диктатного підвищення цін
виробниками, оскільки споживачі позбавлені
вибору і відсутній стримуючий контроль за цінами з боку держави.

О

сновні наслідки інфляції для держави, населення та суб’єктів господарювання представлено на
рис. 1. Інфляція породжує такі наслідки, як знецінення заощаджень населення; відставання цін державних підприємств від ринкових; прихована конфіскація
грошових коштів через податки; прискорена матеріалізація грошових коштів; перерозподіл доходів і багатства;
нестабільність та недостатність економічної інформації;
падіння реального відсотка; знижує життєвий рівень усіх
верств населення; посилює безробіття [2].
Найважливішими соціальними наслідками інфля
ції, що безпосередньо впливають на рівень життя, є:
зменшення реальних доходів населення, знецінення заощаджень, загострення соціальних суперечностей у суспільстві та скорочення платоспроможного попиту, зрос-
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Метод
Анотований аналіз науково-методичної літератури,
методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу

1) вплив на попит на продукцію сільськогосподарських підприємств;
2) вплив на виробничі витрати сільськогосподарських підприємств;
3) вплив на доступність фінансових ресурсів для
сільськогосподарських підприємств;
4) вплив на прибутковість діяльності сільськогосподарських підприємств;
5) вплив на вартість підприємства;
6) вплив на діяльність з підготовки поточної та
планової фінансової звітності.
На зростання цін на сільськогосподарську продукцію впливають як інфляційні, так і не інфляційні процеси (рис. 2).
В умовах інфляції зростають не лише виручка від
реалізації, а й витрати підприємства на придбання сировини, матеріалів, електроенергії, отримання кредитів
тощо. Підвищення цін на сировину і матеріали призводить до збільшення витрат підприємства на господарську діяльність. Коли ціни на сировину і матеріали зро
стають швидше, ніж ціни на готову продукцію, реальні
витрати збільшуються, а реальні доходи зменшуються,
що призводить до зниження рентабельності [3; 13].
Зміна ціни також може вплинути на зміну попиту
на продукцію. При інфляції пропозиції зростання цін, зумовлене не зростанням доходів населення, а внутрішніми
чинниками, стимулює споживачів до перегляду власного
кошику споживання [1]. Це зумовлено тим, що рівень доходів, навіть якщо номінально є відповідним попередньому, реально знижується в короткостроковому періоді, що
веде до необхідності зменшувати споживання або ж заміщувати більш дорогу продукцію більш дешевою.
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Наслідки інфляції

Підвищення дефіциту
державного бюджету
та зростання державного
боргу
Зменшення обсягів
інвестицій в Україну
Гальмування науковотехнічного прогресу
Підвищення обсягів
спекулятивних операцій
Девальвація
національної валюти
та підвищення попиту
на більш стабільну
іноземну валюту
Прихована конфіскація
грошових коштів через
податки
Зменшення
конкурентоспроможності національної
продукції,, збільшення
імпорту, зменшення
експорту
Спад виробництва як
результат зменшення
споживання,, інвестицій
та стимулів до праці

Для населення

Для підприємств

Зменшення реальних
доходів населення

Зростання вартості
ресурсів

Зниження мотивації
до продуктивної
трудової діяльності
Зростання цін
на продовольчі
товари
Зменшення
споживання
Знецінення
заощаджень
населення, відплив
грошей за кордон
Перерозподіл
національного доходу
між різними
соціальними
групами
та інститутами
Підвищення
соціальної напруги
в суспільстві,, зокрема
поглиблення
майнової нерівності,
зниження життєвого
рівня населення
та підвищення
безробіття

Зростання цін на
продукцію (товари,
роботи, послуги)
Зниження реальних
доходів
підприємств
Скорочення
кредитних активів
та подорожчання
кредитних ресурсів
Моральний знос
обладнання та
техніки внаслідок
гальмування
науково-технічного
прогресу
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Для держави

Зміна
співвідношення
доходів та видатків,
що відображається
на прибутковості,
стані грошових
потоків і, як
наслідок, на діловій
активності
підприємства
Зростання вартості
підприємства

Отже, інфляція створює передумови для перерозподілу доходів між найманими працівниками та підприємцями на користь останніх. Зростання товарних цін як
прояв інфляції безпосередньо сприяє збільшенню прибутків підприємства і зменшує реальні доходи робітників, службовців та інших верств населення, які змушені
купувати товари за зростаючими цінами. У процесі дослідження ціноутворення на сільськогосподарську продукцію слід урахувати вплив трьох груп факторів: зміни
вартості засобів виробництва та предметів праці; вартості робіт, послуг, насіння; та вартості послуг з переробки і реалізації продукції.
Динаміку індексів цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами та індексів інфляції представлено на рис. 3.
Результати статистичного аналізу показують, що
спостерігається прямий взаємозв’язок між індексами
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інфляції та індексами цін реалізації продукції сільського
господарства сільськогосподарськими підприємствами,
зі зростанням інфляції зростають і ціни на сільськогосподарську продукцію.
Інфляція, окрім впливу на ціну, знецінює доходи
і надходження сільськогосподарських підприємств. Відстрочка платежів призводить до того, що підприємство
отримує лише частину належного доходу. Інфляція веде
до невиправданого зростання потреби підприємства в
оборотних коштах, тому що витрати підприємства на
сировину і матеріали, заробітну плату, амортизацію та
інші елементи, що враховуються в собівартості продукції за цінами попереднього періоду, не відшкодовує суми
реальних витрат підприємства в поточному періоді.
Окрім впливу на ціну, інфляція також впливає на
інвестиційні можливості підприємства, оскільки інве
стиції підприємство здійснює сьогодні, і їх номінальна

ЕКОНОМІКА

Рис. 1. Наслідки інфляції для держави, населення та підприємств
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Причини зростання цін на сільськогосподарську продукцію

Інфляційні

Неінфляційні

1. Диспропорційність – незбалансованість державних
видатків і доходів, дефіцит державного бюджету, який часто
покривається за рахунок додаткової емісії грошей, що
призводить до збільшення грошової маси, тобто до інфляції

1. Велика кількість комерційних
посередників на сільськогосподарському ринку, що
призводить до зростання збутових
ланцюгів та цін. Виробник майже
не може впливати на ціноутворення
на вироблену ним продукцію

економіка сільського господарства і апк

2. Необхідність збільшення видатків на оборону,
що призводить до утворення додаткового платоспроможного
попиту і, як наслідок, до збільшення грошової маси.
Надмірні військові асигнування є однією з головних причин
хронічного дефіциту державного бюджету, а також
збільшення державного боргу, для покриття якого
випускаються додаткові паперові гроші
3. Відсутність чистого вільного ринку та досконалої
конкуренції як його частини. Сучасний ринок значною
мірою олігополістичний. Оскільки олігополісти зацікавлені
у скороченні виробництва і пропозиції товарів, створюється
дефіцит, що використовується ними для утримання
чи підвищення цін на товари

2. Нееквівалентність міжгалузевого
обміну і диспаритет цін. Через
відсутність еквівалентності
міжгалузевого обміну сільське
господарство втрачає свої активи,
різко знижуються можливості не тільки
розширеного, а й простого відтворення
виробництва

4. Інфляційні очікування, тобто виникнення в інфляції
самопідтримувального характеру. Населення та суб’єкти
господарювання звикають до постійного підвищення рівня
цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати
та запасається товарами наперед, очікуючи їхнього
подорожчання. Виробники ж побоюються підвищення цін
з боку своїх постачальників, які водночас закладають у ціну
власних товарів прогнозоване ними зростання цін
на комплектуючі, розкручуючи цим самим маховик інфляції

3. Природно-кліматичні умови, які
призводять до зниження врожайності,
скорочення пропозиції
сільськогосподарської продукції
та зростання цін
на сільськогосподарську продукцію
внаслідок її дефіциту

5. Імпортована інфляція, тобто інфляція, спричинена
зовнішніми факторами, підвищенням цін на імпортовані
товари, надмірним напливом іноземної валюти тощо

Рис. 2. Причини зростання цін на сільськогосподарську продукцію в Україні
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Рис. 3. Динаміка індексів цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами
та індексів інфляції [14–16]
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Вид інфляції

Характеристика

Вплив інфляції

Повзуча
інфляція

Характеризується
незначним
зростанням цін
у середньому
до 10% за рік

Позитивно впливає, стимулюючи підвищувати обсяги
виробництва. Повзуча помірна інфляція дає можливість
досягати економічного розвитку, оскільки нарощення
споживання та збільшення грошової маси в країні, яке
викликає незначну (2–5% на рік) інфляцію, приводить
до зростання обсягу фінансових ресурсів, відкриваючи
доступ підприємствам до джерел розширення виробництва

Галопуюча
інфляція

Ціни зростають від
10% до 100% за рік

Гіперінфляція

Темпи інфляції
перевищують 100%
за рік, а інколи
сягають 1-2% за день

Спричиняє спад виробництва, зниження товарообігу,
скорочення інвестицій, посилює розбалансування
економіки та фінансову руйнацію, дестабілізує фінанси
різкими змінами цін
Поглинає всі обігові кошти й амортизаційний фонд,
призводить до банкрутства підприємств, а інколи –
до їх закриття, констатує глибоку соціально-економічну
кризу всередині країни

Рис. 4. Вплив інфляції в розрізі окремих її видів
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У

поточній діяльності інфляція впливає на прибутки й витрати. Якщо на підприємстві є тимчасовий
розрив між відвантаженням продукції й оплатою
продукції, то за період такого розриву купівельна спроможність (цінність) прибутків зменшується, незалежно
від того, яким є рівень інфляції (приблизно, на величину процентів, які підприємство могло б отримати, якби
грошові кошти, що надходили у момент відвантаження,
були покладені на депозит у банку.
При інфляції реальна вартість кожного надходження грошових коштів зменшується також на величину інфляційного знецінення. Тому в умовах інфляції
підприємство прагне зменшити тимчасовий розрив між
відвантаженням та оплатою або взагалі вимагає перед
оплату, що зумовлює втрати в конкурентній боротьбі,
оскільки найважливішим чинником збільшення обсягу
продажу є продаж продукції з відстрочкою платежу (надання товарного кредиту).
За високих темпів інфляції ступінь подання недостовірної інформації у фінансовій звітності підприєм-

ства доволі висока; фінансова звітність перестає бути
об'єктивною основою для прийняття правильних управлінських рішень [8].
В. Д. Андріанов зазначає, що гроші та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, тобто вимога виплатити
фіксовану суму в майбутньому, у зв’язку з інфляцією втрачають свою вартість і спричиняють збитки підприємства
на суму зменшення купівельної спроможності грошей.
І навпаки, підприємства, які збільшують свою кредиторську заборгованість, тобто несвоєчасно оплачують
рахунки постачальників та інші зобов’язання (з оплати
праці, розрахунків з бюджетом, страховими органами
тощо), матимуть вигоду, бо згодом можуть розрахуватися грошима зі зниженою купівельною спроможністю.
Тому об’єктивно оцінити фінансовий стан підприємства
можна, тільки коригуючи дані балансу та інших форм
бухгалтерської звітності з урахуванням інфляції [1].
Автори [9] вважають, що вплив інфляції на доходи
підприємств проявляється по-різному, але загальним
знаменником є зміна відносних пропорцій цін і кре
дитно-фінансових показників. До найбільш суттєвих
проблем слід віднести:
 різницю в динаміці цін на реалізовану продукцію та цін закупівлі товарів;
 різницю в динаміці цін на реалізовану продукцію та ставок відсотків за залученими грошовими коштами;
 різницю в динаміці вартості нових реальних активів та величин амортизаційних фондів;
 вплив інфляції на динаміку дохідності інвестиційних проектів;
 зміну грошових потоків під впливом затримок у
розрахунках й інших чинників, значущість яких
посилюється під час високого рівня інфляції.
Слід розглядати вплив інфляції в розрізі окремих
її видів (рис. 4) [10].
На наш погляд, такий підхід є виправданим,
оскільки різні види інфляції чинять неоднаковий вплив
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вартість дорівнює реальній вартості, а прибутки буде
отримувати через деякий час, і гроші знеціняться внаслідок інфляції. Отже, при інфляції ускладнюється процес
оцінювання інвестиційного рішення; виникає додаткова
потреба у джерелах фінансування: зростають відсотки
на позиковий капітал і ставки дисконтування; ускладнюється використання такого джерела довготермінового
фінансування, як випуск облігацій; підвищується ступінь
диверсифікації інвестиційного портфеля підприємства.
Інфляція впливає на можливості підприємства до
залучення капіталу із зовнішніх джерел. Чим більший
рівень інфляції, тим дорожчі будуть кредитні ресурси,
що пов’язано зі збільшенням ризиковості операцій для
банку. Тому при підвищення темпів інфляції підприємствам зростає ціна банківського кредиту, і підприємству
буде важче отримати кредит і своєчасно розрахуватися
за своїми зобов’язаннями [4].
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П

ропонується оцінити ступінь впливу інфляції
на результати діяльності підприємств за допомогою факторного аналізу. При цьому викори
стання факторного методу аналіза передбачає реалізацію таких етапів:
1) вибір системи вихідних (базових) показників,
які охоплюють всі елементи, що визначають дохід, прибутковість і рентабельність підприємств;
2) повний облік інфляційних процесів;
3) визначення системи факторів, що впливають на
формування фінансових результатів діяльності підприємств;
4) вибір методів і прийомів оцінювання впливу
інфляції на кожен фактор зміни прибутковості та рентабельності та на інші показники результативності діяльності підприємств.
У роботі для визначення впливу інфляції на показники діяльності сільськогосподарських підприємств
побудовано кореляційні матриці [6; 7]. Результати кореляційного аналізу між фінансовими показниками сільськогосподарських підприємств та рівнем інфляції наведено в табл. 2.
Отримані значення коефіцієнтів кореляції зміню
юься в діапазоні [0; ±1], чим ближче коефіцієнт кореляції
до ±1, тим тісніший зв'язок між показниками. Результати

показують, що для ПАТ «Моївське» характерний знач
ний зв'язок між собівартістю виробництва та цінами на
сировину для виробництва. Крім того, як і для більшості
підприємств, досить сильним є зв’язок між чистим доходом та виручкою, що свідчить про те, що високу частку ціни становить власне собівартість.
Для ПАТ «Поділля» характерний суттєвий рівень
прямого впливу цін продуктів на прибуток. Прямо та
суттєво рівень цін на продукцію впливає на обсяг виручки ПАТ «Чорноморська перлина». Крім того, для ПАТ
«Чорноморська перлина» дуже високою є й залежність
собівартості від цін на сировину і ресурси. Суттєвою,
але негативною є взаємозалежність рівня прибутку ПАТ
«Селекція – Племресурси» від рівня цін на продукцію.
Наявність таких сильних взаємозв’язків підтверджує
можливість побудови регресійної моделі впливу перелічених факторів на прибуток сільськогосподарського
підприємства. Оскільки для дослідження використано дані чотирьох підприємств за сім часових періодів
(2008–2014 рр.), найкращою для дослідження залежності
є економетрична модель панельних даних. Побудована
модель має такий вигляд:
NI it  0  1 Re vit   2CGSit 
(1)
 3 PPI it   4 P _ CGSit it ,
де NIit – обсяг чистого прибутку підприємства; Re vit –
обсяг чистого доходу підприємства; CGSit – собівартість
реалізованої продукції; PPIit – індекс цін виробників
Таблиця 2

Результати кореляційного аналізу
Індекс цін
виробників

Чистий
дохід

Чистий
прибуток

Собівартість
виготовленої
продукції

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Чистий дохід

0,08

1,00

–

–

Чистий прибуток

0,28

0,80

1,00

–

Собівартість виготовленої продукції

0,01

0,99

0,74

1,00

Індекс цін собівартості

0,57

–0,45

0,07

–0,54

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Чистий дохід

0,15

1,00

–

–

Чистий прибуток

0,60

0,63

1,00

–

Назва

ПАТ «Моївське»

ВАТ «Поділля»
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Племресурси»

182

Показник

Собівартість виготовленої продукції

0,12

0,99

0,60

1,00

Індекс цін собівартості

–0,14

0,20

0,32

0,17

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Чистий дохід

0,93

1,00

–

–

Чистий прибуток

–0,09

–0,03

1,00

–

Собівартість виготовленої продукції

0,91

0,99

–0,09

1,00

Індекс цін собівартості

0,64

0,83

0,23

0,83

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Чистий дохід

–0,12

1,00

–

–

Чистий прибуток

–0,54

0,68

1,00

–

Собівартість виготовленої продукції

–0,15

0,94

0,51

1,00

Індекс цін собівартості

–0,14

–0,27

–0,23

–0,28
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сільськогосподарської продукції; P_CGSit – індекс цін
ресурсів виробництва; εit– значення випадкової величини; i = 1, n – номер підприємства за порядком; t = 1, T –
номер часового періоду спостереження.
У процесі побудови моделі було визначено, що підприємства не мають специфічних ефектів за рівнем прибутку. Результати побудованої моделі наведено в табл. 3.
Можна зробити висновок, що для досліджених підприємств обсяг прибутку на 92% можу бути пояснений
рівнем чистого доходу, собівартості реалізованої продукції та індексом цін виробленої продукції. Незначимим виявився індекс цін вартості ресурсів (підтверджено за критерієм Стьюдента). Загалом зростання виручки на 1000
грн для підприємств супроводжується зростанням рівня
прибутку на 1193 тис. грн. Однак вплив собівартості зна-

чно перевищує вплив виручки. Так, збільшення собівартості реалізації на 1000 грн призводить до зменшення
прибутку на 1324 грн. Збільшення індексу цін на 1% призводить до скорочення рівня прибутку на 2066 грн, що є
дуже суттєвим впливом.

О

тримані результати дозволяють зробити висновок, що для сільськогосподарських підприємств
зростання цін на їхню продукцію та інфляція в
цілому має здебільшого негативний вплив на обсяг прибутку, спричинюючи значимі розриви в обсягах надходжень та видатків грошових коштів. Для підтвердження
таких висновків було також зроблено перерахунок результатів фінансової діяльності обраних для аналізу підприємств протягом 2008–2014 рр. з врахуванням рівня
інфляції. Результати аналізу наведено в табл. 4.
Таблиця 3

Змінна

Значення
коефіцієнта

Стандартна похибка

t–статистика

Iмовірність

β0

165420,0

170790,8

0,968553

0,3428

Re vit

1,193027

0,148788

8,018312

0,0000

CGSit

–1,324138

0,178748

–7,407855

0,0000

PPIit

–2065,874

1058,201

–2,952251

0,0332

P_CGSit

344,4033

1164,280

0,295808

0,7700

Коефіцієнт детермінації

0,920124

Зважений коефіцієнт детермінації

економіка сільського господарства і апк

Результати побудови моделі залежності обсягу прибутку підприємств сільського господарства від визначених факторів

0,906233
Таблиця 4

Результати факторного аналізу впливу інфляції на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств
Показник

1

ПАТ
«Моївське»

2

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

37

60

56

30

56

35

Зміна собівартості, %

36

2

17

38

50

40

53

Зміна витрат, %

6

43

13

2

2

0

12

Зміна податку, %

3

18

11

5

18

3

0

–186,87

272,61

–499,52

–272,99

678,24

–169,83

449,61

Зміна виручки, %

20

58

25

15

13

4

65

Зміна собівартості, %

49

3

45

62

63

94

25

Зміна витрат, %

7

32

27

14

23

2

10

Зміна податку, %

24

8

3

9

1

0

0

17055,5

–16848,4

36646,9

32367,0

8699,4

10833,9

–9534,6

Зміна виручки,%

36

23

11

21

9

6

29

Зміна собівартості, %

61

1

34

27

10

39

9

Зміна витрат, %

4

75

56

53

81

55

62

Зміна податку, %

0

0

0

0

0

0

0

5684,33

985,83

2393,11

507,36

922,66

396,06

205,24

25

52

25

19

15

3

66

Зміна чистого прибутку, тис грн
ПАТ «Селекція – Племресурси»

2009

54

Зміна чистого прибутку, тис грн

ПАТ «Чорноморська
перлина»

2008

Зміна виручки, %

Зміна чистого прибутку, млн грн

ВАТ «Поділля»

Рік

Зміна виручки,%
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Закінчення табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зміна собівартості,%

57

3

36

59

55

74

19

Зміна витрат, %

17

25

33

17

18

1

15

Зміна податку, %

1

20

6

5

13

22

0

42492

–2600

17425

25418

15276

32623

–30325

Зміна чистого прибутку, тис грн
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Для ПАТ «Моївське» найбільшим є вплив інфляції на виручку, при цьому за відсутності інфляції рівень
прибутку був би вищим саме через цю особливість.
Водночас для ПАТ «Поділля» та ПАТ «Чорноморська
перлина» характерні суттєві недоотримання прибутку
через інфляцію, перш за все через зростання собіварто
сті реалізації. Також значних втрат через інфляцію зазнає і ПАТ «Селекція – Племресурси», знову ж основне
навантаження на зменшення рівня прибутку від інфляції несе дорожчання собівартості виробництва.

Т

акі результати дають змогу зробити висновок
про те, що інфляція для підприємств сільського
господарства несе значний вплив на обсяги надходжень чистого доходу та видатків на придбання сировини для виробництва. Значна частина собівартості в
ціні призводить до того, що подорожчання сировини і
ресурсів стає загрозливим для діяльності. Крім того, такий вплив інфляції відбивається не тільки на рівні при-

бутковості, а і на грошових розривах. Результати аналізу
залежності між рівнем цін на продукцію та на ресурси і
ліквідністю підприємств наведено в табл. 5.
Порівнюючи силу зв’язку між показниками зміни
цін та рівнем ліквідності підприємств, можна зробити висновок, що для аналізованих підприємств вплив інфляції
сильніше позначається на показниках дохідності та прибутковості. Відтак підтверджується попередній висновок
про те, що перш за все інфляція має вплив на зміну потоків виручки та витрат, і тільки через певний час відображається на зміні ліквідності. Знову ж вагомим є той
факт, що підприємства мають змогу відкоригувати рівень
ліквідності, змінюючи структуру активів, отже, вплив інфляції на цю характеристику діяльності менш помітний.
Інфляція також впливає на фінансову незалежність, зокрема коефіцієнт фінансової незалежності, що
демонструє частку фінансування діяльності підприємства власними коштами. Аналіз кореляційної залежно
сті даного коефіцієнта для обраних підприємств від зміТаблиця 5

Значення кореляції між показниками ліквідності сільськогосподарських підприємств та рівнем інфляції
Назва
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ПАТ «Чорноморська
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Індекс цін
виробників

Поточна
ліквідність

Швидка
ліквідність

Абсолютна
ліквідність

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Поточна ліквідність

–0,17

1,00

–

–

Швидка ліквідність

–0,09

0,96

1,00

–

Абсолютна ліквідність

0,13

–0,04

0,11

1,00

Індекс цін собівартості

0,57

0,09

0,10

–0,66

Показник

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Поточна ліквідність

–0,08

1,00

–

–

Швидка ліквідність

–0,07

0,99

1,00

–

Абсолютна ліквідність

0,19

0,76

0,81

1,00

Індекс цін собівартості

–0,14

0,17

0,26

0,49

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Поточна ліквідність

0,60

1,00

–

–

Швидка ліквідність

0,02

0,79

1,00

–

Абсолютна ліквідність

0,92

0,53

–0,10

1,00

Індекс цін собівартості

0,64

0,25

–0,33

0,85

Індекс цін виробників

1,00

–

–

–

Поточна ліквідність

–0,36

1,00

–

–

Швидка ліквідність

–0,29

0,87

1,00

–

Абсолютна ліквідність

–0,52

0,06

–0,13

1,00

Індекс цін собівартості

–0,14

–0,57

–0,59

–0,25
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Метою статті є дослідження галузевих особливостей формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством для побудови раціональної системи виробництва та реалізації продукції, що має забезпечувати постійне підвищення ефективності функціонування зазначеного суб’єкта господарювання. Проведено тематичну структуризацію індикаторів обліково-інформаційної
системи управління діяльністю сільськогосподарського підприємства в розрізі чітко демаркованих характеристик галузевої специфіки. Запропоновано модель галузевих особливостей синтезу досліджуваних індикативних покажчиків, в основі якої лежать параметричні механізми кореляції
результатів функціонування такого організаційного формування та дії екзогенних й ендогенних чинників. Відповідно до цього розроблено нові та
покращено існуючі управлінські індикатори, у першу чергу, за рахунок їх об’єктивізації в межах обліково-інформаційної системи.
Ключові слова: галузеві особливості, індикатори, обліково-інформаційна система, сільськогосподарське підприємство.
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деятельностью сельскохозяйственного предприятия в разрезе четко
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Formation of Indicators of the Accounting-Informational System
for Management of Agricultural Enterprise
The article is aimed at studying the sectoral features of formation of indicators of the accounting-informational system for management of agricultural
enterprise in order to build a rational system for production and sales, which
should ensure the constant improvement of efficiency of functioning of the
indicated enterprise. A thematic structuring of indicators of the accountinginformational system for management of agricultural enterprise has been
carried out in the context of the clearly demarcated characteristics of the
sectoral specifics. A model of sectoral features of a synthesis of the studied
indicative indices, based on the parametric mechanisms for correlation of results related to functioning of such institutional formation and action of both
the exogenous and endogenous factors, has been proposed. In accordance
with this, some new management indicators have been developed as well
as the existing indicators have been improved, primarily by means of their
objectification within the accounting-informational system.
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Як стверджує професор В. К. Савчук, фактор – це
певна причина або умова, під впливом яких постійно
змінюється величина та якісна характеристика показника [10, с. 14, 15]. На думку вченого, фактори, що діють
на сільськогосподарському підприємстві, поділяються на: соціально-економічні, виробничо-технологічні,
природно-екологічні, зовнішні та внутрішні, інтенсивні
й екстенсивні, головні та другорядні, постійні й тимчасові, загальні й специфічні, вимірювані та не вимірювані. Професор Г. Г. Кірейцев [5, с. 150] цю класифікацію
доповнює виробничими та позавиробничими факторами. Зазначені фактори опосередкування діяльності
сільськогосподарського підприємства з’являються внаслідок дії на нього чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища (рис. 1).
Деталізувавши схему залежності результатів функціонування сільськогосподарського підприємства від дії
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища (див.
рис. 1), ми отримали модель галузевих особливостей
синтезу індикаторів обліково-інформаційної системи
управління його діяльністю (рис. 2).
На рис. 2 наочно проілюстровано основні фактори, що відображають галузеві особливості синтезу індикаторів обліково-інформаційної системи управління
діяльністю сільськогосподарського підприємства. До
таких чинників, зокрема, відносять: 1) вплив природних,
кліматичних і ґрунтових умов, а також біологічних процесів; 2) використання, можливо, одного з найцінніших
засобів – землі, вартість якого за умов дбайливого господарювання з часом тільки зростає; 3) інерційність виробництва, що характеризується сезонністю та пов’язаними
з нею відповідною організацією і циклічністю оборотних
засобів; 4) авансування грошей на тривалий час, який
іноді вимірюється роками; 5) значні залишки оборотних засобів, що об’єктивно акумулюються та викори
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умовах ринкових відносин для сільськогосподарського підприємства велике значення має актуалізована індикативними вимірниками управлінська
діяльність, спрямована передусім на побудову раціональної системи виробництва та реалізації продукції, що
має забезпечувати постійне підвищення ефективності
функціонування зазначеного суб’єкта господарювання. Відповідно до цього менеджментом всіх рівнів інтенсифікується розробка нових і поліпшення існуючих
управлінських індикаторів, перш за все, за рахунок їх
об’єктивізації в межах обліково-інформаційної системи.
Глибокими науковими дослідженнями основних
аспектів формування та результативного використання
індикаторів обліково-інформаційної системи управління діяльністю підприємств займаються як вітчизняні,
так і зарубіжні вчені, зокрема, Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Гудзинський, К. Друрі, Г. Г. Кірейцев, В. М. Краєвський,
М. Ф. Кропивко, І. Д. Лазаришина, В. К. Савчук, Л. К. Сук
та інші науковці. Проте слід відмітити низьку релевантність специфіки, а відтак, і значну розмитість фокусу їх
наукового пошуку з удосконалення індикативних параметрів такої обліково-інформаційної системи управління, що обумовлює посилення ролі галузевих детермінант подальшого вивчення цієї проблематики.
Мета статті – дослідити теоретико-методичні положення обґрунтування галузевих особливостей формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління діяльністю сільськогосподарського підприємства.
В основу розробки індикаторів обліково-інформа
ційної системи управління сільськогосподарським підприємством покладено результуючі критерії оцінки
факторів (фактор – чинник, рушійна сила процесу або
явища [12, с. 627]), що прямо чи опосередковано впливають на всі види його діяльності.

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
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екологічні
фактори безпеки праці тощо)
інші фактори
ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Рис. 1. Класифікація внутрішніх і зовнішніх компонентів середовища сільськогосподарського підприємства
Джерело: складено за [11, с. 203–256].
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ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИНТЕЗУВАННІ ІНДИКАТОРІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИНТЕЗУВАННІ ІНДИКАТОРІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Тривалість
операційного циклу

Різноманітність
продукції та виробництв

Технологія та сезонність виробництва

Ресурсний потенціал (біологічний потенціал, земельні, трудові, фінансові,
технічні, товарно-матеріальні, інформаційні та інші ресурси)

Рис. 2. Модель галузевих особливостей синтезу індикаторів обліково-інформаційної системи управління діяльністю
сільськогосподарського підприємства
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Джерело: складено за [5, с. 195–206; 10, с. 74–186; 11, с. 203–256].

стовуються в подальших виробничих циклах; 6) розрив
у часі між періодом виробництва та робочим періодом;
7) споживання частини виробленої продукції самим підприємством; 8) просторово розпорошене розміщення
виробництва на місцевості; 9) багатогалузевість та різнокомплексність здійснюваних господарських процесів;
10) кон’юнктурно обумовлена складніcть обчислення собівартості продукції, а також необхідність попроцесного
і пооб’єктного обліку витрат тощо [10, с. 14, 15].

П

ереконані, що обумовлені зазначеними факторами галузеві особливості формування індикаторів
обліково-інформаційної системи управління діяльністю сільськогосподарського підприємства забезпечують прояв функціональності останніх таким чином:
а) індикатори допомагають менеджменту аграрного формування у виявленні проблем, аналізі варіантів і обґрунтуванні вибору відповідної альтернативи
рішень, підвищенні мотивації до їх реалізації та наступній результуючій оцінці, обміні інформацією з іншими
суб’єктами господарювання;
б) індикатори сприяють отриманню управлінням
актуальної та об'єктивної інформації з різних аспектів
виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської
продукції, включаючи нові технології та методи ведення
господарства;
в) індикатори створюють передумови для ефективного планування, обліку, контролю, аналізу та управління, що проявляється, зокрема, і в оптимізації використання ресурсів;
г) індикатори служать налагодженню зворотного
зв'язку з іншими аграрними товаровиробниками, державними і науково-дослідними установами, посередниками тощо з метою вироблення постулатів ефективної
аграрної політики;
д) індикатори зумовлюють інтеграцію даних, що
надходять з різних (у тому числі міжнародних) джерел,
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орієнтацію аграрної науки на проведення прикладних
досліджень проблем сільських товаровиробників з метою вироблення практичних рекомендацій;
е) індикатори детермінують зміни в методах ведення господарства, у першу чергу, за рахунок поширення інновацій в аграрному секторі [7, с. 210–234].
Наведені методологічні узагальнення відображення галузевих особливостей формування індикаторів
обліково-інформаційної системи управління діяльністю
сільськогосподарського підприємства в їх функціональності аргументовані практичною корисністю, що, на
наш погляд, полягає в:
1) додатковій конкретизації змісту економічних,
соціальних та екологічних проблемних питань;
2) пропагуванні нововведень, популяризації знань,
культивуванні громадської активності (проведення виставок, семінарів тощо);
3) виданні та розповсюдженні методичної та нау
ково-практичної літератури, матеріалів у засобах масової інформації тощо;
4) формуванні та поповненні інформаційного банку даних використовуваних прогресивних технологій,
відповідних науково-технічних, організаційно-еконо
мічних і правових напрацювань;
5) розробці бізнес-планів та інших проектів розвитку;
6) гармонізації систем обліку, поліпшенні аналітичного інструментарію, розвитку функцій контролю;
7) вивченні передового досвіду, розробці рекомендацій щодо його впровадження [4, с. 116–156].
Установлена сутність праксеологічного імперативу формування індикаторів обліково-інформаційної
системи управління діяльністю сільськогосподарського
підприємства забезпечила авторам можливість визначити їх специфічну змістовність, детерміновану галузевими особливостями й алгоритмізовану інформаційним
наповненням, яке обов’язково включає: безпосередньо
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З

важаючи на представлені аргументи, резюмуємо,
що індикатори обліково-інформаційноїсистеми
управління сільськогосподарським підприємством своєю галузевою приналежністю опосередковують вектор власного застосування і межі призначення.
У загальному контексті, забезпечуючи можливість пізнання цього організаційного формування як системи,
вони є орінтиром в розвитку та фундаментом для подальших науковихдосліджень.
Галузева «наповненість» зазначених індикаторів
є ключовою умовою їх здатності транслювати «больові
точки» у визначених пріоритетах та здійснюваній політиці сільськогосподарського підприємства. Вона також
є маркером релевантності та пертинентності інформації, що обирається для використання державними органами, науково-дослідними установами, навчальними
закладами, представниками приватного сектора для
своїх потреб.
Сутнісна змістовність галузевих особливостей індикаторів обліково-інформаційної системи управління
сільськогосподарським підприємством опосередкована
секторальним підходом до формування останніх, який,
за авторським обгрунтуванням різних наукових поглядів [1, с. 127–165; 2, с. 205–255; 6, с. 203–243], моделюється в такий спосіб:
1) ділова інформація: а) біржові та фінансові дані
(котирування цінних паперів, валютні курси, облікові
ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни (постачальниками є спеціальні біржова і фінансова служби, брокерські компанії, банки тощо)); б) статистична
інформація (ряди динаміки, прогнозні моделі та оцінки
економічної, соціальної та екологічної ситуації (постачальниками є економічна та бухгалтерська служба));
в) комерційна інформація (по компаніях, фірмах, корпораціях, напрямках їх роботи та продукції; про фінансовий стан, зв'язки, угоди, ділові новини в економіці (постачальниками є спеціальна інформаційна служба));
2) фахова інформація: а) професійні дані (спеціалізовані юридичні, біологічні, ветеринарні, інженерні, геологічні, метеорологічні відомості тощо); б) науково-тех
нічні матеріали (документальні, бібліографічні, реферативні, довідкові дані природничої, виробничої, технічної,
суспільної спрямованості); в) першоджерела (інформація бібліотек і спеціальних служб, отримана і представлена у різних формах);
3) споживча інформація: а) новини і література
(інформація служб новин і агентств преси, електронних
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Т

ематична формотворча структуризація індикаторів обліково-інформаційної системи управління
діяльністю сільськогосподарського підприємства в розрізі чітко демаркованих характеристик галузевої специфіки була проводена в рамках таких груп даних
[3, с. 112–130; 8, с. 88–101; 9, с. 91–113]:
а) по рослинництву:
 відомості про сорти рослин з їх виробничою
характеристикою (врожайність, технологія обробітку тощо);
 інформація щодо насіння і посадкового матеріалу (постачальники, їх реквізити, ціни, логістичні особливості співробітництва);
 дані про вироблену продукцію, а також наявність сільськогосподарської техніки й обладнання (кількісний склад, робочі параметри,
виробничо-експлуатаційні рекомендаці ї і т. ін.);
 матеріали по земельних кадастрах і землекористувачах;
б) по тваринництву:
 відомості щодо продуктивної худоби (породи,
племінні комплекси з розведення, умови постачання);
 інформація по кормах (ареал видового природного розповсюдження укісних культур, технологія вирощування овочів, постачання та зберігання покупних кормів);
 технологічні карти по вирощуванню молодняка, оборот стада продуктивних тварин;
 бюлетні ветеринарії;
в) по зберіганню і промисловій переробці сільськогосподарської сировини:
 відомості щодо технологій виробництва, доставки, зберігання, переробки;
 інформація про сторонні підприємства, які надають послуги із зберігання й промислової переробки (адреси, спеціалізація, потужності, наявність складів, умови приймання на зберігання та переробку, ціни сировини і послуг тощо);
 дані стосовно тари і пакувальних матеріалів
(стандарти, технології пакування і транспортування, постачальники тари, умови поставки
і повернення і т. ін.);
г) з маркетингового аналізу – звіти, що концентрують інформацію про ринки реалізації виробленої
продукції, а також закупівлю насіння, ремонтного молодняка, техніки й обладнання, будівельних матеріалів,
добрив і засобів захисту тощо (у динаміці сезонних змін
цін і кореляції з тенденціями минулих умов, поточних
можливостей та майбутніх перспектив);
д) з економічного аналізу:
 рекомендації, що враховують кон'юнктуру ринку (інформація про співвідношення попиту і
пропозиції за видами продукції;

 відомості про обсяги сировини (у виробників
та на переробних підприємствах), кінцевої продукції (в оптовій і роздрібній торгівлі), а також
державних запасів (інтервенційних і страхових
резервів)), які діагностують якість продукції
(індивідуальні та асортиментні атрибутивні
властивості), оцінюють її кількість (обсяги виробництва (у тому числі на одного працівника), споживання (за окремими галузями) в порівнянні з науково обгрунтованими нормами),
сигналізують про забезпеченість наявних потужностей, а також невикористаний потенціал.
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виробничі дані, законодавчі та нормативно-правові документи, статистичну звітність та аналітичні матеріали,
інформацію консультаційних служб, результати спеціалізованих експертних, у тому числі соціологічних досліджень, довідкові відомості і масив картотек, матеріали
засобів масової інформації тощо.
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ресурсів, довідників та енциклопедій); б) сервісні дані
(розклад руху транспорту, умови резервування квитків і
місць у готелях під час відряджень, замовлення товарів і
послуг, включаючи банківські операції тощо); в) інші позавиробничі відомості (дані про громадську активність,
проведення дозвілля, відпочинок);
4) освітня інформація (охоплює матеріали всіх
форм і ступенів освіти, включаючи перепідготовку і підвищення кваліфікації (підручники, методичні розробки,
практикуми, комп'ютерні навчальні та контролюючі
системи, методики навчання тощо));
5) забезпечувальна інформація: а) програмні продукти (автоматизовані комплекси з різною орієнтацією –
від професіонала до недосвідченого користувача: системне програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення з реалізації
функцій в конкретній галузі шляхом вирішення завдань
типовими і нетрадиційними методами); б) інструктивні
матеріали технічних засобів (комп'ютерів, телекомунікаційного устаткування, оргтехніки, супутніх модулів і
комплектуючих); в) відомості інформаційних систем і
технологій (розроблені концептуальні інструменти регулювання потоків інформації, створення інформаційних моделей, структурування програмних комплексів,
супроводу баз даних); г) інші консультаційні узагальнення з різних аспектів діяльності.
Висновки
Узагальнюючи наведений матеріал, необхідно зазначити, що пошук шляхів підвищення рівня обґрунтованості індикаторів обліково-інформаційної системи
управління сільськогосподарським підприємством спирається на об’єктивну оцінку факторів, які з’являються
внаслідок дії на нього зовнішнього та внутрішнього середовища. Параметричні механізми кореляції результатів функціонування такого організаційного формування
та дії екзогенних і ендогенних чинників лежать в основі
запропонованої нами моделі галузевих особливостей
синтезу досліджуваних індикативних укажчиків. Наведені методологічні узагальнення відображення встановлених галузевих особливостей індикаторів обліковоінформаційної системи управління діяльністю сільськогосподарського підприємства в їх функціональності
аргументовані практичною корисністю, складові якої
дисперсовані науковим ранжуванням. Такий праксеологічний імператив цих індикаторів визначає їх специфічну змістовність, алгоритмізовану відповідним інформаційним наповненням.
Тематична структуризація індикаторів обліковоінформаційної системи управління діяльністю сільськогосподарського підприємства в розрізі чітко демаркованих характеристик галузевої специфіки проведена в
рамках монографічно визначених груп даних. Індикатори
обліково-інформаційноїсистеми управління сільськогосподарським підприємством своєю галузевою при
належністю опосередковують вектор власного застосування і межі призначення. У загальному контексті, забезпечуючи можливість пізнання цього організаційного
формування як системи, вони є орієнтиром руху та фундаментом для подальших наукових досліджень.
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Кожухова Т. В. Пріоритетні заходи у сфері ліквідації злиденності як необхідної умови сталого розвитку
У статті розглянуто причини злиденності в найменш розвинутих країнах (НРК). Обґрунтовано пріоритетні заходи щодо ліквідації злиденності, що
включають збільшення продуктивності сільського господарства, доступ до водопостачання, санітарії та гігієни, покращення охорони здоров'я та
соціального захисту, забезпечення освіти, покращення стану навколишнього середовища. Визначено, що здійснення цих заходів дозволить збільшити доходи сільського населення, покращити здоров’я людей, підвищити рівень життя, збільшити його тривалість, підвищити працездатність,
скоротити нерівність, розширити права і можливості кожної людини, а отже, ліквідувати злиденність. Відзначено, що пріоритетні заходи потребують значної національної державної фінансової підтримки. Поряд з національним державним фінансуванням базових потреб населення НРК
необхідним є також міжнародне фінансування, що відіграє важливу роль в активізації спільних зусиль щодо досягнення сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, ліквідація злиденності, базові (соціальні) послуги, найменш розвинуті країни.
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2015 р. Генеральна Асамблея ООН визначила
новий порядок денний у сфері сталого розвитку
на період до 2030 р. – план дій для людей, планети і процвітання. У підсумковому документі саміту
ООН «Перетворення нашого світу: порядок денний у
сфері сталого розвитку на період до 2030 р.» визначено нові глобальні цілі: «покінчити зі злиденністю та голодом у всьому світі; боротися з нерівністю всередині
країн та між ними; будувати миролюбне, справедливе
і вільне від соціальних бар’єрів суспільство; захищати
права людини і сприяти забезпеченню гендерної рівності та розширенню прав і можливостей жінок та дівчат; забезпечити надійне збереження нашої планети та
її природних ресурсів, … створити умови для сталого,
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Kozhukhova T. V. The Priority Activities in the Sphere of Eradication
of Poverty as an Indispensable Requirement for Sustainable Development
The article considers the causes of poverty in the least developed countries
(LDCs). The priority activities for eradication of poverty have been substantiated, which include increase in agricultural productivity, access to water
supply, sanitation and hygiene, improvement of the health and social protection, provision of education, environmental improvement. It has been
determined that implementation of these activities will increase the rural
population incomes, improve health of the people, uplevel the quality of life,
increase its duration, improve earning capacity, reduce inequality, expand
the rights and possibilities for every single person and, hence, eradicate poverty. It has been specified that these activities require considerable national
public financial support. Along with the national public financing of the basic
needs of population of LDCs, international funding is necessary, which plays
an important role in strengthening the cooperative efforts to achieve sustainable development.
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всеохоплюючого і поступального економічного зро
стання, загального процвітання і гідної роботи для всіх
з урахуванням різних рівнів національного розвитку і
можливостей» [1].
Ліквідація злиденності була однією з цілей, визначених ще в «Декларації Тисячоліття ООН» (2000 р.) [2].
Попри значне скорочення злиденного населення, за даними ООН, у 2014–2015 рр. кількість людей, які живуть
в умовах крайньої бідності, становила 836 млн, частка
людей, що страждає від недоїдання, – 12,9% [3]. Тому
у 2015 р. Генеральна Асамблея ООН визнала ліквідацію
злиденності найважливішим глобальним завданням нового світового порядку денного і однією з необхідних
умов сталого розвитку.
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Кожухова Т. В. Приоритетные меры в сфере ликвидации нищеты
как необходимого условия устойчивого развития
В статье рассмотрены причины нищеты в наименее развитых странах
(НРС). Обоснованы приоритетные мероприятия по ликвидации нищеты,
которые включают увеличение производительности сельского хозяйства, доступ к водоснабжению, санитарии и гигиене, улучшение здравоохранения и социальной защиты, обеспечение образования, улучшение
состояния окружающей среды. Определено, что осуществление этих
мероприятий позволит увеличить доходы сельского населения, улучшить здоровье людей, повысить уровень жизни, увеличить ее продолжительность, повысить работоспособность, сократить неравенство,
расширить права и возможности каждого человека, а, следовательно,
ликвидировать нищету. Отмечено, что указанные мероприятия требуют значительной национальной государственной финансовой поддержки. Наряду с национальным государственным финансированием
базовых потребностей населения НРС необходимым является международное финансирование, которое играет важную роль в активизации
совместных усилий по достижению устойчивого развития.
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Проблемним питанням ліквідації голоду та підвищення продовольчої безпеки в найменш розвинутих
країнах присвячено праці таких зарубіжних вчених, як
Л. Браун (L. Brown) і У. Джентіліні (U. Gentilini) [4],
Ф. Тазоача (F. Таzоаchа) [5], А. Адде-Коренки (A. AddaeKorankye) [6], М. Фоголе (М. Phogole) [7], Д. Філіп (D. Philip) і М. Райхан (M. Rayhan) [8], А. Гамава (А. Gamawa)
[9]. Проблеми бідності та соціальної нерівності вивчали українські вчені Е. М. Лібанова [10], О. О. Чуприна
[11]. Цілі розвитку тисячоліття як крок до підвищення рівня світової продовольчої безпеки досліджувала
О. Б.Чернега [12]. Поряд з цим реалізація нового порядку денного у сфері розвитку зумовлює необхідність визначення пріоритетних заходів щодо ліквідації злиденності в найменш розвинутих країнах, для поступового
переходу до вирішення іншихзавдань у сфері сталого
розвитку на період 2015–2030 рр.
Метою статті є визначення пріоритетних заходів
щодо ліквідації злиденності як необхідної умови сталого розвитку.
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к уже зазначалося, значна кількість людей у світі живе в умовах крайньої бідності та страждає
від недоїдання. За даними ООН, переважна більшість людей, які живуть менш ніж на $1,25 у день, проживають у Південній Азії та Африці на південь від Сахари [3]. У 2015 р. частка населення Африки на південь
від Сахари, що живе в умовах злиденності, як і раніше,
становила більше 40% [3].
На думку Ф. Тазоача, «злиденність є найстарішим
і найбільш стійким вірусом, що призводить до нищівних
хвороб у країнах третього світу» [5]. Стан більшості найменш розвинутих країн (НРК) характеризується тим, що
абсолютна злиденність перетворилася на всеохопне явище в суспільстві, при цьому особливо великі масштаби і
глибина бідності спостерігаються в африканських НРК.
Зарубіжні науковці, які досліджували питання
злиденності в НРК, акцентують увагу на різних причинах, що сприяють її виникненню.
Так, А. Адде-Коренкі, досліджуючи причини злиденності в Африці, відзначає корупцію і погане управління, низький рівень використання земель та слабку
систему землекористування, громадянські війни і нескінченні політичні конфлікти, нерозвиненість інфраструктури, хвороби й слабкі установи охорони здоров’я,
політику Світового банку і МВФ (надані кредити мали
жорсткі умови, наприклад, вимоги щодо скорочення сукупних державних витрат вплинули на основні соціальні
сфери – освіту, охорону здоров’я та інфраструктуру, які
є рушійною силою економічного розвитку) [6, с. 150].
М. Фоголе до причин злиденності й голоду в африканських країнах відносить низьку продуктивність
сільського господарства, безробіття та нерівність доходів, внутрішні конфлікти та громадянські війни, високе
зростання населення, відсутність адекватних базових
послуг [7]. На його думку, ефективною стратегією боротьби зі злиденністю є фокусування на ресурсах, виробництві й людях, покращенні охорони здоров’я і освіти, розвитку сільського господарства [7].
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Д. Філіп і М. І. Райхан називають такі причини
уразливості й бідності, як війни, сільськогосподарські
цикли та стихійні лиха, корупцію і соціальну нерівність,
тотальну безграмотність і широке поширення захворювань [8].
Ф.Тазоача, А. І. Гамава вважають також однією з
причин злиденності неграмотність населення [5; 9].

О

тже, враховуючи розглянуті вище причини злиденності в НРК, пріоритетні заходи щодо її ліквідації повинні включати поширення доступу
населення до базових послуг соціальної сфери та інфраструктури та поліпшення стану останніх, а саме:
1) збільшення продуктивності сільського господарства. Одним з ключів до скорочення масштабів поширеної злиденності в НРК є розвиток виробничого потенціалу. Стабільне скорочення масштабів злиденності
в НРК потребує створення національного багатства і
такого розвитку внутрішнього виробничого потенціалу,
при якому розширюються можливості продуктивної зайнятості [13, с. 2].
Важливе значення для економічного розвитку та
скорочення масштабів злиденності має сільське господарство, на яке припадає близько 10% ВВП і більше
половини від загального числа робочих місць у країнах,
що розвиваються. У тих країнах, де більше третини населення страждає від голоду, на сільське господарство
припадає 21% від ВВП [14].
Маючи велику частку сільськогосподарських угідь
у земельному фонді (57% і 44% відповідно), такі найбідніші регіони, як Південна Азія та Африка на південь від
Сахари, могли б збільшити доходи сільського населення
та значно скоротити злиденність (рис. 1);
2) доступ до водопостачання, санітарії та гігієни
(ВСГ). Достатня кількість безпечної питної води, адекватна санітарія і дотримання правил гігієни є основоположними для розвитку людини. Відсутність доступу до
ВСГ негативно позначається не тільки на здоров’ї людей,
якості життя, але й на можливостях реалізації свого потенціалу. Як зазначають експерти ПРООН, «небезпечна
вода і погані санітарні умови здійснюють значний негативний вплив на збільшення світової бідності та нерівності, забираючи мільйони життів, руйнуючи життєвий
уклад, порушуючи гідність і послабляючи перспектив
економічного зростання» [16];
3) покращення охорони здоров’я. Алма-Атинська
декларація Міжнародної конференції з первинної ме
дико-санітарної допомоги охарактеризувала здоров’я
не тільки як відсутність хвороб чи фізичних дефектів,
але й як стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, яке є основним правом людини, та визнала, що досягнення вищого рівня здоров’я становить
найважливіше всесвітнє соціальне завдання [17];
4) покращення соціального захисту. Як зазначено в доповіді Міжнародної організації праці (МОП),
«системи соціального захисту відіграють ключову роль
у функціонуванні сучасних суспільств і є важливою ча
стиною комплексних стратегій економічного і соціального розвитку» [18, с. 5]. Політика у сфері соціального
захисту відіграє важливу роль в реалізації права люди-
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Рис. 1. Частка сільськогосподарських угідь у земельному фонді регіонів світу у 2013 р.

В

арто відзначити, що у розвинених країнах освіта
виконує різноманітні освітні, соціальні та економічні функції, забезпечуючи постійний розвиток
людського капіталу нації; задоволення освітніх потреб
населення; гнучке і швидке підстроювання працівників
під мінливі вимоги ринку праці і технологічного середо
вища; створення кадрового потенціалу інноваційного
розвитку економіки і соціальної сфери; додатковий приплив коштів у систему освіти за рахунок різкого збільшення масштабів освітньої діяльності [22, с. 8].
Говорячи про важливу роль освіти у покращенні
ставлення людини до довкілля, вітчизняний науковець
І. С. Каленюк відзначає, що «такі проблеми, як дефіцит
води, надмірна експлуатація землі і надр, швидка урбанізація є симптомами «хворого» розвитку» [23, с. 217];
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6) покращення стану навколишнього середовища.
У бідних верств населення кошти для існування більшою мірою залежать від природних ресурсів, оскільки
ці люди часто проживають у найбільш несприятливих
районах, вони в першу чергу страждають від деградації
навколишнього середовища [3].
Бідність більшості населення визнається як основною причиною, так і наслідком деградації навколишнього середовища і виснаження природних ресурсів
[24]. Більше того, витрати від зневаги до навколишнього середовища є суттєвими. Наприклад, Світовим банком підраховано, що в Нігерії довгострокові витрати,
пов’язані з бездіяльністю у справі запобігання деградації довкілля, складали більше $5,1 млрд на рік, що
перевищує 15% ВВП [24]. Деякі з негативних наслідків
деградації є незворотними. Підземні води, забруднені
промисловими і сільськогосподарськими хімікатами,
насилу піддаються очищенню. Для відновлення ґрунтового покриву, змитого або розвіяного всього за кілька
років, потрібні століття. Вимерлі види рослин і тварин зникли назавжди, а разом з ними – їх потенційна
користь для здоров’я людей, економіки та інших сфер
життя [24]. До того ж, як слушно наголошують експерти
ПРООН, «зміна клімату все більше загрожує загальмувати прогрес у розвитку. Тому необхідно усвідомити, що
боротьба з бідністю і боротьба з впливом змін клімату –
взаємопов’язані зусилля. Вони повинні підкріплювати
один одного, і успіху треба прагнути на двох фронтах
одночасно. Цей успіх повинен включати значні заходи
щодо адаптації, оскільки зміна клімату найбільше загрожує НРК навіть у тому випадку, якщо серйозні зусилля
по зниженню викидів будуть вжиті негайно» [25, с. 4].
Необхідно зазначити, що розглянуті заходи є водночас не тільки і засобом, і метою ліквідації злиденно
сті в НРК, але і неодмінною умовою досягнення сталого
розвитку всіма країнами світу (рис. 2).
Висновки
Отже, здійснення пріоритетних заходів щодо поширення доступу населення НРК до якісних базових
послуг соціальної сфери й інфраструктури дозволить
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ни на соціальне забезпечення для всіх, знижуючи рівень
бідності та нерівності, а також сприяючи інклюзивному
зростанню за рахунок підвищення людського капіталу і
продуктивності, стимулюючи внутрішній попит і структурну трансформацію національної економіки [18, с. 21].
На думку експертів Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), «адекватний соціальний
захист здатен швидко ліквідувати злиденність, голод і
деякі види недоїдання, усунути розрив між рівнем трудових доходів і межею бідності» [19];
5) забезпечення освіти. Важливу роль у ліквідації злиденності та досягненні сталого розвитку відіграє
освіта, яка сприяє розширенню можливостей кожної
людини і перетворенню суспільства. Як зазначають вітчизняні дослідники С. Я. Салига, В. М. Гельман, Л. І. Кирилова, «з одного боку, освіта є індивідуальним благом і
корисна конкретній особі, підвищуючи її доходи, а з іншого – освіта дає благо суспільству в цілому» [20, с. 22].
У Ріо-де-Жанейрській декларації з навколишнього середовища та розвитку ООН (1992 р.) визначено,
що «освіта є незамінним фактором для зміни підходів
людей, з тим щоб вони мали можливість оцінювати і вирішувати поставлені перед ними проблеми у сфері сталого розвитку» [21].
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Джерело: складено за [15].
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Рис. 2. Пріоритетні заходи у сфері ліквідації злиденності
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Джерело: складено за [4–9].

збільшити доходи сільського населення, покращити
здоров’я людей та підвищити рівень життя, збільшити
її тривалість, підвищити працездатність, скоротити нерівність, розширити права і можливості кожної людини,
а отже, ліквідувати злиденність.

У

раховуючи взаємопов’язаний і комплексний характер цілей у сфері сталого розвитку, здійснення пріоритетних заходів щодо ліквідації злиденності буде мати величезне значення для забезпечення
успішної реалізації нового порядку денного. Утім, необхідно наголосити на тому, що збільшення продуктивно
сті сільського господарства, доступ до ВСГ, покращення
охорони здоров’я та соціального захисту, забезпечення
освіти, покращення стану довкілля потребує значної національної державної фінансової підтримки. Поряд з національним державним фінансуванням базових потреб
населення НРК необхідним є міжнародне фінансування,
що відіграє важливу роль в активізації спільних зусиль
щодо досягнення сталого розвитку.		
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М

але та середнє підприємництво – це важлива
складова економіки України, це сфера, в якій
зайнято 71% усіх зайнятих працівників та на
яку припадає 99,9% усієї кількості суб’єктів підприємництва в Україні [1]. Це та сфера (на відміну від суб’єктів
великого підприємництва), яка без значних фінансових
інвестицій може забезпечити значущу кількість робочих місць, у рамках малого та середнього підприємництва може бути реалізований творчий потенціал населення, що в результаті може дати технологічні переваги
для економіки держави в цілому. З точки зору підтримки даного виду підприємництва владою – саме мале
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підприємництво сплачує єдиний податок (відповідним
законом встановлено обмеження на суб’єкти підприємництва, які мають право на оподаткування за спрощеною системою [2]), який є важливою складовою при
формуванні місцевих бюджетів, отже, в розвитку даного
виду підприємництва зацікавлені органи місцевої та регіональної влади більше ніж центральної.
Розвиток та підтримка підприємництва в Україні
розглядається владою як один із важливих пріоритетів,
але існуюча проблема полягає в тому, що, починаючи з
2014 р., з’явилася велика кількість стратегічних документів, проте концептуальних моделей, що описують
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У програмах регіонального розвитку були відібрані цілі, які пов’язані або з підприємництвом взагалі, або
безпосередньо із розвитком малого та середнього підприємництва. У результаті такого відбору було отримано
205 цільових установок із підтримки та розвитку підприємництва. Були виділені основні групи та підраховано
кількість цілей, які відносяться до певної групи. Загальна
сума всіх цілей більше, ніж 205 через те, що декілька цілей віднесено одразу до 2-3 категорій (табл. 1).

У

результаті проведеного аналізу сформульовано
основні орієнтири регіональної державної влади
в Україні: підтримка малого та середнього бізнесу в сільській місцевості, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, розвиток кадрів та інновацій
та зниження адміністративних бар’єрів на шляху здійснення підприємницької діяльності.
Сферою, що має найвищий пріоритет, серед тих,
в яких регіональна державна влада планує розвивати
підприємництво в Україні, є сільське господарство та
неаграрні сфери для підприємництва в сільській місцевості. Набагато рідше за ціль ставиться підтримка інновацій та високих технологій, ще рідше – підтримка МСБ
у сфері освіти і науки та виробництва.
Порівняння цілей державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку, що відносяться до сфери малого та середнього
бізнесу. При проведенні аналізу державної стратегії
регіонального розвитку [15] виділено певні напрямки
цілей, що пов’язані з підприємництвом, та проведено їх
порівняння із спрямованістю цілей регіональних стратегій (табл. 2). У другому стовпчику вказано кількість
цілей за напрямком, у третьому – ті пункти табл. 1, яким
відповідає даний напрямок.
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розвиток та підтримку підприємництва, з боку влади не
створено.
Розробка та застосування такої моделі забезпечить
підвищення якості створення та реалізації регіональних
і місцевих програм із розвитку та підтримки підприємництва, а також підвищення ефективності діяльності
регіональних фондів підтримки підприємництва.
Тема підтримки малого та середнього підприємництва є актуальною серед вітчизняних дослідників в
аспекті вивчення українських реалій малого та середнього бізнесу [3–6], а також в аспекті дослідження досвіду країн ЄС та інших розвинених країн [7; 8].
Питання малого і середнього бізнесу та його підтримки з боку влади розглядається в роботах зарубіжних дослідників [9–13].
Також актуальною темою досліджень є комплекс
дій, що спрямовані на підтримку та розвиток малого та
середнього підприємництва в комплексі [14].
Цілі статті – проаналізувати існуюче організаційноправове середовище, щодо розробки програми підтримки підприємництва; запропонувати концептуальну модель розвитку регіонального органу (фонду) з підтримки підприємництва
Аналіз стратегій регіонального розвитку по відношенню до малого та середнього бізнесу. Було про
аналізовано державну стратегію регіонального розвитку та всі 27 регіональних стратегій розвитку до 2020 р.
Усі програми мають схожу структуру, і в цій структурі є
блок цілі. Саме цей блок і був предметом дослідження,
адже він відображає наміри центральної державної влади щодо розвитку регіонів та їх відображення в намірах
регіональної державної влади (обласні державні адміністрації, та міська державна адміністрація в м. Києві)
щодо дій із розвитку регіону.

Таблиця 1
Розподіл цілей регіональних стратегій за сферами/напрямками
Сфера/напрямок

у регіональній
стратегії

у державній
стратегії

1

Підтримка МСБ у сільській місцевості, фермерства

36

2

2

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва . Інформаційна підтримка,
центри надання адміністративних послуг, Бізнес-центри, бізнес-інкубатори

35

3

3

Лідерство, кадри. Самозайнятість, робочі місця, сімейні підприємства

31

2

4

Інновації, підвищення якості, високі технології, інвестиції

26

1

5

Ринкова конкуренція, бізнес-середовище, зменшення адміністративних бар’єрів

24

6

Розвиток підприємництва, МСБ (у цілому, без конкретизації). Стимулювання
підприємців до діяльності

20

7

Фінанси, інвестиції

16

2

8

Просування продукції, міжнародне співробітництво, МТП

15

1

9

Кооперація, об'єднання представників МСБ між собою

13

10

Співпраця з іншими сферами суспільства (освіта, наука, влада, громадські
організації)

13

11

Підтримка депресивних територій через розвиток на них МСБ

3

12

Імідж, конкурси

1

Джерело: складено в результаті аналізу регіональних стратегій розвитку областей України до 2020 р.
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Кількість цілей

№
з/п
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Таблиця 2
Порівняння цілей державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку
Кількість цілей

Відповідність напрямкам
цілей регіональних стратегій

Розвиток підприємництва в сільській місцевості

2

п. 1., п. 2.*

Розвиток підприємництва, підтримка «точок зростання». Місцевий
економічний розвиток

2

п. 2

Обізнаність, навчання з питань провадження підприємницької
діяльності

2

п. 3

Співробітництво зі сферою науки, освіти

1

п. 10

Новаторська та раціоналізаторська робота

1

п. 4.

Фінансова підтримка, лізинг

2

п. 7.

Транскордонне співробітництво

1

п. 8

Напрямок цілі

Державне замовлення

Примітка: * – пункт у табл. 1.
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Джерело: складено в результаті порівняння цілей державної та регіональних стратегій розвитку в Україні до 2020 р.

Слід зазначити, що в цілому напрямки цілей державної та регіональних стратегій збігається. Водночас є
деякі невідповідності. Так, у держаній стратегії не розглянуто питання:
 бізнес-середовища та зменшення адміністративних бар’єрів;
 підтримки безпосереднього малого та середньо
го бізнесу;
 кооперації та об’єднання представників МСБ
між собою;
 підтримка депресивних територій через розвиток на них МСБ;
 підвищення іміджу підприємництва та проведення конкурсів.
Загалом це можна пояснити різницею в спрямуванні стратегій: державна спрямована на формування
попиту на діяльність суб’єктів підприємництва, регіональні – як на формування попиту на таку діяльність,
так і на розвиток пропозиції.

О

сновним інструментом за допомогою якого
здійснюється підтримка підприємництва, є
програма його розвитку та підтримки, яка спрямована безпосередньо на підтримку діяльності підприємств. Зрозуміло, що дані сфери стануть основними в
програмах розвитку та підтримки підприємництва.
Також слід зазначити, що в регіональних стратегіях не відображено питання формування державного замовлення на продукцію підприємств. Даний факт можна
пояснити тим, що питання формування державного замовлення не входять до компетенції регіональної влади.
У результаті аналізу цілей регіональних стратегій
також було виявлено основні сферах, в яких планується
розвивати та підтримувати підприємництво (табл. 3).
Водночас, як і в державній стратегії, конкретні
сфери розвитку саме підприємництва не розглядалися.
Аналіз активності регіональної влади із підтримки малого та середнього бізнесу. Одним із найпоширеніших комплексних спеціалізованих інструментів
регіональної влади для розвитку та підтримки підпри-
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Таблиця 3
Сфери розвитку підприємництва в регіональних
стратегіях розвитку
Сфера

Кількість цілей

Село, фермерство

39

Нетрадиційні, неаграрні в селі

15

Інновації, високі технології, ІТ

11

Освіта і наука

8

Виробництво

7

Туризм

5

Розваги

1

Енергетика

4

Харчова

1

Деревообробка

1

Сміття

1

Джерело: складено в результаті аналізу регіональних стратегій
розвитку в Україні до 2020 р.

ємництва є створення регіональних фондів підтримки
підприємництва. За національною програмою підтримки підприємництва такі фонди мали бути створені в усіх
регіонах України, контакти таких фондів та посилання
на їх сайти знаходяться на офіційному порталі Українського фонду підтримки підприємництва у розділі «Регіональні фонди» [16].
За наявністю чи відсутністю такого фонду в регіоні можна оцінити активність регіональної влади із підтримки підприємництва (табл. 4). Для оцінки даного
показника пропонується сформулювати простий критерій «наявність активного сайту регіонального фонду підтримки підприємництва». Можна виділити три основні
рівня активності: 1. Адреса сайту фонду є на порталі
українського фонду підтримки підприємництва, і сайт
постійно оновлюється. 2. Адреса сайту фонду є на порталі, але сайт не оновлюється. 3. Адреса сайту фонду є
на порталі, але самого сайту не існує.
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Таблиця 4
Наявний стан сайтів регіональних фондів підтримки підприємництва
№ з/п

Область

Сайт

Стан

http://www.kharkiv.biz.ua/

Існує, оновлюється

http://www.rfpp.if.ua/

Існує, оновлюється

http://consult-center.com.ua/

Існує, оновлюється

1

Харківська

2

Івано-Франківська

3

Миколаївська

4

Запорізька

http://rbc.zp.ua/

Існує, оновлюється

5

Волинська

http://vofpp.lutsk.ua/

Існує, оновлюється

6

Донецька

http://rfpp.dn.ua/

Існує, не оновлюється

7

Луганська

http://rfpp.lg.ua/

Існує, не оновлюється

8

Одеська

http://rfse.od.ua

Не існує

9

Львівська

http://fondlviv.com/

Не існує

10

Сумська

http://bizhelp.in.ua/

Не існує

11

Чернівецька

http://rfpp.cv.ua/

Не існує

12

Хмельницька

http://rfpp.km.ua/

Не існує

13

Херсонська

http://rfpp.ks.ua/

Не існує

14

Херсон (міський фонд)

15

АР Крим

16

Запоріжжя (міський фонд)

17

Донецьк (міський фонд)

http://spik.ks.ua/

Не існує

http://business-crimea.gov.ua/

Не існує

http://zfpp.zp.ua/

Не існує

http://rfppdon.org.ua/

Не існує

Джерело: складено на основі аналізу існування та активності сайтів, які вказано в розділі «Регіональні фонди» порталу Українського фонду підтримки підприємництва [16].

опису запропонованої моделі використаємо методологію управління процесами, яку сформулювано А.-В. Шеєром [17] (табл. 5).
Нижче запропоновано етапи розвитку фонду підтримки підприємництва, на основі яких було створено
опис моделі за допомогою програмного інструментарію
(крок 3 методології управління процесами).
Етап 1. Збір інформації про актуальну ситуацію
щодо інфраструктури підтримки підприємництва в регіоні.
Етап 2. Донесення зібраної інформації до об’єднань
суб’єктів підприємництва в регіоні та до суб’єктів підприємництва, що не входять в такі об’єднання. Побудова постійної комунікації із ними за допомогою Інтернетресурсу.

проблеми підприємництва

В усіх інших областях сайт навіть не створювався.
Концептуальна модель. Слід зазначити, що державні фонди підтримки підприємництва функціонують
в умовах бюджетного фінансування, тобто їх матеріальні ресурси досить обмежені. Водночас вони є інструментом влади, а отже, мають значний адміністративний
ресурс, що дозволяє їм отримувати інформацію та відповіді щодо діяльності бізнесу набагато швидше, ніж це
можуть зробити підприємниці (або навіть об’єднання
підприємців), залучати до роботи із підприємцями заклади освіти та науки, а також інших підприємців, що
працюють у сфері послуг та товарів для бізнесу (b2b).
Спираючись на основні можливості та цілі, що
зазначені у відповідних нормативно-правових актах,
сформуємо модель послідовного розвитку фонду. Для

Таблиця 5
Офіс фонду підтримки підприємництва за методологією опису бізнес-процесів
Елемент методології

Опис для фонду

1

Власник процесу

Фонд підтримки підприємництва в особі директора

2

Опис границь процесу

Діяльність керівника та співробітників фонду

3

Опис самого процесу за допомогою
програмного інструментарію

Опис підготовлений за допомогою програмного інструментарію
ARISEXPRESS (рис. 1)

Установлення точок контролю
за процесом

Наявність актуальної інформації по інфраструктурі підтримки підприємництва в регіоні. Загальна відомість фонду. Кількість проведених
навчальних заходів та кількість їх учасників. Кількість суб’єктів
підприємництва, з якими ведеться взаємодія. Розмір витрат на діяль
ність фонду та позабюджетних надходжень. Загальне збільшення податкових надходжень у результаті розвитку суб’єктів підприємництва

4

Джерело: авторська розробка.
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щодо наявної
інфраструктури
підтримки
підприємництва

Збір
інформації

в рамках
підвищення
кваліфікації у сфері
підприємництва

Донесення
інформації

Створення
фонду

Організація
освітніх
програм

до суб’єктів
підприємництва
та їх об’єднань

що надають
послуги для бізнесу

Організація
постійної
взаємодії

Створення
суб’єктів
підприємництва

Самодостатність
фонду

із суб’єктами
підприємництва
та їх об’єднаннями

Рис. 1. Модель бізнес-процесу розвитку фонду підтримки підприємництва від створення до виходу на самодостатність
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Джерело: складено за допомогою програмного інструментарію ARISEXPRESS.

Етап 3. Організація підвищення кваліфікації у сфері підприємництва та проведення інших навчальних програм (із залученням представників державних органів,
що працюють із бізнесом, а також суб’єктами підприємництва, що надають консультаційні та освітні послуги).
Етап 4. Організація постійної взаємодії із суб’єк
тами підприємництва, в першу чергу з тими, що пройшли навчальні програми. У тому числі в рамках надання ресурсної підтримки (компенсація процентів за
отриманими кредитами за рахунок регіонального бюджету, тощо).
Етап 5. Створення при суб’єктів підприємництва,
що надають послуги для бізнесу (з орієнтацією на надання комерційних послуг для підприємців інших регіонів
та країн).
Такий підхід до організації фондів підтримки підприємництва дозволить підвищити швидкість бізнеспроцесів у регіоні, адже на пошук первинної інформації,
перевірку потенційних контрагентів, підбір навчальних
програм і пошук можливостей отримання додаткових
ресурсів суб’єкти підприємництва витрачають значну
кількість часу. Водночас успішне вирішення задачі збору
та структурування інформації, організації ефективного
навчання та побудови системи комунікації із суб’єктами
підприємництва створить можливість позабюджетного
самодостатнього фінансування фонду.
Висновки
У статті проведено дослідження нормативно-пра
вової бази розроблених стратегій регіонального розвитку, програм підтримки підприємництва в Україні.
У рамках цього дослідження проведено аналіз цільових
установок у стратегіях розвитку, що дозволило сформулювати загальну картину запитів щодо розвитку підприємництва з боку регіональної державної влади, у тому
числі – те, що в баченні цього питання є багато схожих
моментів, а отже, існує основа для кооперації та взаємодії за цим питанням між регіонами України.
Майже в кожному великому місті, у більшості областей України розроблено та впроваджуються програми підтримки малого підприємництва (зазвичай вони
розробляються на 5 років). Для ефективної розробки
такої програми на наступний термін потрібно проводи-
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ти аналіз існуючих стратегічних документів, адже програма має відповідати існуючим стратегіям конкретної
адміністративно-територіальної одиниці.
Автор брав участь у розробці програми підтримки малого та середнього підприємництва в Харківській
області на 2016–2020 рр. (затверджена на засіданні
Харківської обласної ради 8 вересня 2016 р.) [18]. Для
забезпечення відповідності програми існуючим національним та обласним стратегічним документам, а також
для запозичення досвіду підтримки малого та середнього підприємництва в інших областях було проведено
загальний аналіз існуючих стратегічних документів на
предмет огляду даного питання.
Питання підтримки малого та середнього бізнесу
розглядалися на державному рівні майже з перших років
незалежності України: приймалися програми підтримки
підприємництва в 1993 р. [19], в 1996 р. [20]. Також в
Україні в 1995 р. створено Український фонд підтримки
підприємництва [21; 22].
У 2001 р. (зі змінами у 2010 та 2012 рр.) розроблено
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва [23]. У даному законі в Розділі II, пункті 5
зазначено: «Основною умовою реалізації Програми є
спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування на створення та підтримку сприятливого середовища для розвитку підприємництва як основного чинника структури регіональної
економіки. Основними умовами цього процесу є: … розробка та реалізація регіональних та місцевих програм
розвитку малого підприємництва, … створення регіональних гарантійно-кредитних установ, фондів сприяння розвитку малого підприємництва».
Отже, на даний момент на національному рівні діє
прийнята програма 2001 р., останні зміни до якої були
внесені у 2012 р., у цьому ж році був прийнятий Закон
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [24], який зазначив
мету, принципи та основні напрямки державної політики з підтримки малого та середнього підприємництва,
органи, що її реалізують, та умови її надання.
Значну увагу малому та середньому бізнесу та підприємництву взагалі приділено в Державній стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року [15]. На
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а результатами дослідження запропонована класифікація стратегічних документів за їх спрямовані
стю по відношенню до підприємництва. Закони та
інші нормативно-правові акти – описують основні цілі,
принципи та організацію інфраструктури підтримки та
розвитку підприємництва. Державна стратегія – відображає запит державної влади на активність суб’єктів
підприємництва в державі. Регіональні стратегії – відображають як запит регіональної влади щодо активності
суб’єктів підприємництва, так і наміри щодо підтримки
підприємництва. Програми розвитку та підтримки підприємництва спрямовані саме на підвищення ділової
активності суб’єктів підприємництва, тобто на розвиток пропозиції дій підприємців.
Досліджено рівень активності регіональної влади
щодо підтримки підприємництва у відповідному регіоні: активна діяльність фондів підтримки малого підприємництва проводиться в 5 із 26 регіонів України.
Запропонована концептуальна модель реалізації
розвитку малого та середнього підприємництва через
розвиток регіональних фондів підтримки підприємництва, впровадження якої дозволить ефективно розвивати регіональний фонд підтримки підприємництва та
вивести його на рівень самодостатньої організації, що
не залежить від бюджетного фінансування.
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Про Національну програму сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні
Про розвиток та державну підтримку
малого підприємництва в Україні
Постанова КМУ «Про Український фонд
підтримки підприємництва»

Нормативно-правові
акти

Закони
та інше

Стратегії

Національна програма
розвитку та підтримки підприємництва
Обласні програми
розвитку та підтримки підприємництва
Місцеві програми
розвитку та підтримки підприємництва

Програми

Стратегія сталого розвитку
«Україна 2020»
Державна стратегія
регіонального розвитку до 2020 р.
Регіональні стратегії
розвитку до 2020 р.

Рис. 2. Нормативно-правові акти у сфері розвитку та підтримки підприємництва в Україні
Джерело: складено в програмній оболонці Xind на основі проведеного дослідження.

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

проблеми підприємництва

О

дним із останніх документів стратегічної спрямованості в Україні є програма «Стратегія сталого розвитку Україна – 2020» [25]. У ній закладено питання розвитку малого та середнього бізнесу
(перші дві реформи за вектором розвитку), але окремої
національної програми підтримки малого та середнього
підприємництва ще не розроблено (рис. 2).
Отже, на даний момент існує ситуація, в якій пріоритет підтримки малого та середнього підприємництва
позначений, але на національному рівні не прийнята
програма його реалізації. З початку 2016 р. з’явилася
необхідність розробки програми підтримки малого
та середнього підприємництва в Харківській області.
У тому числі у зв’язку із закінченням строку дії попередньої програми підтримки підприємництва [26], а також
для реалізації положень Стратегії розвитку Харківської
області на період до 2020 р. [27], яка, своєю чергою, враховує положення Європейської політики регіонального
розвитку [28].
Також необхідно відмітити, що на сьогоднішній
день немає чітких рекомендацій щодо розробки цільових
програм в Україні, й основним орієнтиром є документи,

які були розроблені раніше. Саме тому дуже важливими є розробка та подальше впровадження принципів та
підходів, які підвищать швидкість та якість розробки таких програмам, зрозумілість заходів та збільшать ефективність виконання розроблених програм.

ЕКОНОМІКА

основі даної стратегії розроблено стратегії регіонального розвитку в усіх областях України та м. Києві. Цілі, які
визначені в цих стратегіях, стосуються значною мірою
малого та середнього підприємництва та підприємництва в цілому.
Державна стратегія регіонального розвитку до
2020 р. і розроблені на її основі регіональні стратегії
розвитку є, на даний момент, найактуальнішими документами, в яких зазначено напрямки розвитку підприємництва в Україні та її регіонах. Це документ загальноекономічного спрямування, що відображає потреби
держави, які можуть бути реалізовані за умови ефективної діяльності бізнесу. Але в ньому питання, які необхідно вирішити для ефективного розвитку малого та середнього підприємництва, не розглядаються.
Можна сказати, що державна стратегія регіонального розвитку та регіональні стратегії описують попит
на діяльність підприємництва в Україні з боку державної влади.
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Формування і реалізація інвестиційних стратегій інноваційного розвитку
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Біловодська О. А. Формування і реалізація інвестиційних стратегій інноваційного розвитку підприємств:
сутність, основні складові та оцінка
Метою статті є поглиблення економічної сутності інвестиційної стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі систематизації
підходів щодо визначення стратегії та виділення відповідних складових, а також удосконалення методичного підходу щодо оцінки інвестиційної
стратегії інноваційного розвитку підприємства. Зазначено, що процес формування стратегії повинен визначатися конкретним часом і обставинами, з постійним урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств. Удосконалено методичний підхід
щодо комплексної оцінки інвестиційних стратегій інноваційного розвитку на основі визначення ряду нормативних і фактичних показників та
встановлення співвідношення між ними за рахунок орієнтації на стратегічну мету підприємства та врахування інтересів підприємства і споживача інновацій. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення рівня і пропорції діяльності організації за додатковими чинниками, що
виникають при впровадженні та реалізації «піонерних» інновацій чи ринків.
Ключові слова: інвестиційна стратегія, інноваційний розвиток, інвестиційна привабливість, економічна ефективність, інноваційний проект.
Табл.: 1. Формул: 9. Бібл.: 19.
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Беловодская Е. А. Формирование и реализация инвестиционных
стратегий инновационного развития предприятий: сущность,
основные составляющие и оценка
Целью статьи является углубление экономической сущности инвестиционной стратегии инновационного развития предприятия на
основе систематизации подходов к определению стратегии и выделения соответствующих составляющих, а также совершенствование
методического подхода к оценке инвестиционной стратегии инновационного развития предприятия. Указано, что процесс формирования
стратегии должен определяться конкретным временем и обстоятельствами, с постоянным учетом влияния факторов внешней и внутренней среды предприятий. Усовершенствован методический подход к комплексной оценке инвестиционных стратегий инновационного
развития на основе определения ряда нормативных и фактических
показателей и установления соотношения между ними за счет ориентации на стратегические цели предприятия, а также учета интересов предприятия и потребителя инноваций. Дальнейшие исследования
будут направлены на определение уровня и пропорций деятельности
организации по дополнительным факторам, возникающим при внедрении и реализации «пионерных» инноваций или рынков.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инновационное развитие, инвестиционная привлекательность, экономическая эффективность, инновационный проект.
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а сучасних ринках з високим рівнем конкурентної боротьби будь-якому підприємству для
виживання та успішного розвитку необхідна
стратегія, яка є основою підвищення конкурентоспроможності підприємства, сталої конкурентної позиції
та формування такого підприємства, яке за допомогою
вдосконалення структури управління й підвищення
організаційної культури могло б успішно працювати в
даних ринкових умовах. Особливо гостро необхідність
формування та реалізації обґрунтованої стратегії постає
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Bilovodska O. A. Forming and Implementing Investment Strategies
for Innovative Development of Enterprises: Essence, Main Components
and Evaluation
The article is concerned with deepening the economic essence of investment
strategy of innovative development of enterprise on the basis of a systematization of approaches to defining the strategy and allocating the related
components, as well as improving the methodical approach to evaluation of
the investment strategy of innovation development of enterprise. It has been
specified that the process of forming a strategy should be determined by certain time and specific circumstances, with a constant consideration of the
influence factors of both the internal and the external environment of enterprises. The methodical approach to the integrated evaluation of investment
strategies of innovation development, based on the defining a number of normative and actual indicators and establishing a relationship between them
by focusing on the strategic goals of enterprise, as well as taking account
of interests of enterprise and consumer of innovations, has been improved.
Future research will be aimed at determining the level and the proportions
of the organization activities by the additional factors, occurring in terms of
introducing and implementation of the «pioneer» innovation or markets.
Keywords: investment strategy, innovative development, investment attractiveness, economic efficiency, innovation project.
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у сфері інвестування інноваційної діяльності. Адже для
забезпечення максимально високої економічної ефективності впровадження інноваційних рішень і уникнення неефективного вкладання коштів промисловими
підприємствами необхідно обґрунтовано формувати та
реалізувати інвестиційні стратегії та раціонально розподіляти наявні ресурси підприємства.
Достатньо ґрунтовне дослідження теоретичних
і прикладних питань щодо формування інвестиційних
стратегій на промислових підприємствах відображено
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П

оняття «стратегія» етимологічно походить від
грецького слова strategia (stratos – військо й ago –
веду), за допомогою якого описували найбільш
важливі частини військового мистецтва. Запозичення
категорії «стратегія» з військового лексикону пояснюється тим, що підприємства в розвинених країнах опинилися в умовах, близьких до «військових дій» наприкінці 1950-х рр., пов’язаних з насиченням ринку, збільшенням конкуренції, коли для того, щоб вижити, треба
було боротися. «Військові дії» вимагали теоретичного
забезпечення. Відтоді поняття стратегії багато разів визначалося, уточнювалося, інтерпретувалося і т. ін. Зміни
визначення терміна «стратегія» відбувалися разом зі
змінами зовнішнього середовища підприємства.
При розробці й формуванні стратегії, згідно з думкою Г. Мінцберга [8], необхідно ґрунтуватися на десятьох основних підходах: стратегія як процес осмислення
(школа дизайну); стратегія як формальний процес (школа планування); стратегія як аналітичний процес (школа позиціонування); стратегія як процес передбачення
(школа підприємництва); стратегія як ментальний процес (когнітивна школа); стратегія як процес, що розвивається (школа навчання); стратегія як процес ведення

переговорів (школа влади); стратегія як колективний
процес (школа культури); стратегія як реактивний процес (школа зовнішнього середовища); стратегія як процес трансформації (школа конфігурації).
Крім того, автором виділено такі підходи до визна
чення змісту поняття стратегії:
1) як засіб досягнення цілей підприємства. Згідно
з цим підходом розробка стратегії охоплює процес цілеутворення, і стратегія уявляється як засіб координації
цілей і ресурсів;
2) як набір правил прийняття рішень. Особливість цього підходу до визначення змісту стратегії полягає в тому, що в її визначенні наголошується на всеосяжному характері, оскільки означені правила передбачають розв’язання проблем розвитку підприємства,
забезпечення збалансованості його діяльності як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі;
3) як комплексна категорія, де стратегія – це не
тільки засіб досягнення цілей і здійснення місії, а й програма функціонування підприємства в зовнішньому
середовищі, взаємодії з конкурентами, задоволення клієнтів, реалізації інтересів власників та персоналу, зміцнення конкурентних позицій підприємства.

Т

аким чином, вважаємо, що в існуючих швидко
мінливих і висококонкурентних умовах найбільш прийнятними й відповідними для успішної реалізації стратегій інноваційного розвитку вітчизняних підприємств є ідеї та погляди прихильників теорій конфігурації та комплексного підходу, тобто процес
формування стратегії повинен визначатися конкретним
часом і обставинами, постійно враховуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (табл. 1).
У сучасних умовах господарювання, що характеризуються розбудовою інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України, однією з провідних
функціональних стратегій є інвестиційна щодо вкладання коштів в інноваційну діяльність. При цьому важливо
визначитися з тими складовими, які забезпечують її обґрунтованість щодо вчасного формування та успішної
реалізації: інвестиційну привабливість та економічну
ефективність інноваційного проекту.
Інвестиційна привабливість характеризує наявні економічні (ресурсні) можливості підприємства на
сучасний момент і потенційну організаційно-управлін

економіка підприємства

у працях зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких
Бланк І. О., Гуляєва Н. М. [1], Дребот Н. П. [5], Кіндрацька Г. І. [7], Мінцберг Г. [8],Пономаренко В. С., Гриньова В. М., Лисиця Н. М. [6], Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. [15], Тридід О. М. [16], Череп А. В. [17] та
багато інших. Механізми реалізації інвестиційних стратегій в інноваційній діяльності глибоко опрацьовано
в роботах Бондаренко А. Ф., Васильєвої Т. А., Грищенко О. С. [2], Голубенко А. А. [4],Мороз Л. І. [9], Осецького В. Л. [11], Рогози М. Є., Вергал К. Ю. [12], Саботюк В. В.,
Рибицького В. Ю. [13], Ткач І. М. [14], Штанько Л. О. [18],
Ястремської О. М. [19]та багатьох інших.
Однак недостатньо вирішеними залишаються
проблеми визначення основних складових і комплекс
ної оцінки інвестиційних стратегій інноваційного розвитку з позицій підприємства та споживача інновацій.
Метою статті є поглиблення економічної сутності
інвестиційної стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі систематизації підходів щодо визначення стратегії та виділення відповідних складових, а також
удосконалення методичного підходу щодо оцінки інвестиційної стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Таблиця 1

Суть
1) ґрунтується на виборі цілей, які б забезпечили підвищення
ефективності інноваційної діяльності;
2) передбачає продумані цілеспрямовані дії;
3) враховує реакції на непередбачуваний розвиток подій
і на конкурентну боротьбу, що посилюється;
4) спрямована на підвищення прибутковості при впрова
дженні та реалізації інновацій (отриманні максимуму прибутку, можливого за даних умов)
Джерело: складено за [3; 10; 15].
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Характерні риси
1) процес розроблення не закінчується конкретною дією –
розробляється лише загальний напрямок дій;
2) дозволяє сконцентрувати увагу на основних проблемах;
3) при формуванні користуються узагальненою, неповною,
неточною інформацією та підвищеним ризиком;
4) потребує постійного моніторингу у зв’язку з появою нової
інформації;
5) розглядається як засіб для досягнення цілей фірми
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ську спроможність у майбутньому. Інвестиційна привабливість – це властивість підприємства, зумовлена його
наявними економічними ресурсами, залучати внутрішні
та зовнішні інвестиційні кошти для досягнення цілей
інвестування.

ЕКОНОМІКА

економіка підприємства

О

скільки інвестори, як правило, прагнуть до задоволення своїх раціональних потреб, тобто
потреб, що мають економічне спрямування на
досягнення певного рівня ефективності, наприклад,
в отриманні прибутку, їх цікавить спроможність підприємства реалізувати проектні пропозиції за умови мінімальних вкладень. Тому важливою ознакою привабливості підприємства є кількість і якість належних йому
економічних ресурсів, які й приваблюють, залучають,
цікавлять інвесторів. У зв’язку з тим, що підприємство
є відкритою системою, його привабливість охоплює як
внутрішнє, так і зовнішнє середовище, що за економічними рівнями розподіляється на макро-, мезо- та мікроекономічне. Тобто інвестора цікавить підприємство не
тільки як суб’єкт господарювання з належними йому
економічними ресурсами, а й підприємство як суб’єкт
підприємницьких відносин у відповідному ринковому
середовищі з певною ємністю секторів ринку, уподобаннями споживачів, взаємозв’язками з партнерами, органами влади, сукупністю розповсюджених на його діяльність податкових пільг, тобто впливом, який справляє
підприємство на зовнішнє середовище. З огляду на це
твердження, аналіз інвестиційної привабливості підприємства доцільно проводити поетапно, виявляючи
його явні та латентні, реальні та потенційні переваги
на кожному економічному рівні, тобто з урахуванням
внутрішньої і зовнішньої інвестиційної привабливості.
Внутрішня обумовлюється наявними економічними
ресурсами, а зовнішня – особливостями макро- і мезо
економічного середовища, в якому функціонує суб’єкт
господарювання.
Економічна ефективність інноваційного проекту
ідентифікує його теперішню значущість та потенційну
корисність для підприємства, інвестора, суспільства з
позицій латентно та явно вираженої результативності в
економічному, організаційному, техніко-технологічному,
соціальному й екологічному аспектах. Таким чином,
у запропонованій троїстій всі складові мають комплекс
ні характеристики в економічному, організаційному,
управлінському, соціальному й екологічному аспектах у
коротко- та довгостроковому періоді. Іншими словами
економічна ефективність інноваційного проекту є комплексним поняттям, що характеризує внутрішню для підприємства та зовнішню для економіки в цілому. Таке тлумачення ефективності відповідає положенню про те, що
результати інвестування створюють додаткові екологічний, соціальний, техніко-технологічний, організаційний,
фінансовий ефекти щодо підприємства та бюджетний,
ринковий, споживацький і соціально-екологічний щодо
економіки, тобто зовнішнього середовища.
Економічна ефективність інноваційних проектів
повинна враховувати інвестиційний ризик вкладень в
інноваційну діяльність з позицій як збитків, так і збільшення витрат на реалізацію інноваційного проекту.

206

Підвищення обґрунтованості впровадження інвестиційної стратегії інноваційного розвитку забезпечується відповідною оцінкою. Інвестиційну стратегію неможливо оцінити лише за одним узагальнюючим показником, тому що вона охоплює різні напрями діяльності
організації. Оцінюють стратегію за якістю запланованих
дій та успішністю їх реалізації. Іноді розроблення стратегії заслуговує високої оцінки, однак її впровадження
не дає очікуваних результатів (наприклад, невдало організоване управління порушило заплановані терміни переходу на випуск нової продукції, внаслідок чого
організація зазнала збитків). Крім того, оцінка обраної
стратегії в основному здійснюється у вигляді аналізу
вірності й достатності урахування факторів, що визначають можливості впровадження та реалізації стратегії.

Р

озглянемо підхід щодо оцінки стратегій на основі
визначення ряду нормативних і фактичних показників і встановлення співвідношення між ними,
запропонований Кіндрацькою Г. І. [7] та вдосконалений
автором для оцінки інвестиційних стратегій виробничих підприємств в умовах інноваційного розвитку.
1 етап. Формування переліку показників визначення економічного зростання.
Сформувати перелік показників, які описують
структуру економічного зростання та відображають
рівень досягнення цілей розвитку, в міру ускладнення
умов виробництва і збуту продукції, підвищення вимог
до якості й безпеки товару стає все складніше. Окрім
цього, показники, які використовують для оцінки інноваційної діяльності, можуть змінювати свою важливість
відповідно до умов зовнішнього середовища, стадії життєвого циклу підприємства (ЖЦП) і стратегічних цілей
організації. Перелік показників, які підлягають оцінці,
має забезпечити опис різних станів організації та враховувати такі чинники, як цілі організації, специфіка галузі, тип стратегії, особливості ринкової ситуації тощо.
Вважаємо, що до такого складу показників потрібно віднести:
1) розвиток організації трудових витрат учасників інноваційного процесу на підприємстві (заробітної
плати);
2) повну собівартість інновації;
3) матеріальні витрати для розроблення, впровадження та реалізації інновацій;
4) нематеріальні витрати для розроблення, впровадження та реалізації інновацій;
5) вартість інноваційної продукції (розрахунковий
показник, що визначається як прибуток + витрати);
6) обсяг продажу інноваційної продукції;
7) частку ринку, що контролюється підприємством;
8) прибуток від реалізації інновації.
Окрім того, доцільним видається здійснювати
оцінку стратегії не лише з точки зору підприємства, що
її реалізує, а й з точки зору відповідності інтересам споживачів.
Тому необхідно сформувати перелік показників
для оцінки стратегії, за якими можливо її здійснення з
точки зору споживачів. Серед таких показників ми ви-
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де Pij – j-й показник вигод (j = 1, 2, 3, ..., k) товару і
(і = 1, 2, 3, …, l);
Pmaxj – максимальне значення j-го показника вигiд
товару з усіх товарів-аналогів;
Pminj – мінімальне значення j-го показника вигiд
товару з усіх товарів-аналогів;
Vj – коефіцієнт вагомості показника вигод j.
Для формування складу показників оцінки можна
використовувати такі способи: експертний (експертами
переважно є керівники вищого рівня, які визначають
стратегічні цілі організації та несуть головну відповідальність за їх досягнення) і логічний (дослідник враховує умови інтенсивного типу розвитку).
2 етап. Установлення нормативних співвідношень між темпами зростання виділених на поперед
ньому етапі показників.
В основі методу дослідження й оцінки стратегії
лежить такий тип економічного зростання, при якому
передбачені вищі темпи зниження витрат живої праці
порівняно з витратами уречевленої праці та збільшення частки прибутку в створеній вартості, тобто забезпечення розширеного виробництва. На основі цього
формується нормативна структура (нормативний ряд)
темпів зростання показників розвитку організації:
Ті < Тсіп < Тмв < Твіп < Тп,
(3)
де Ті – темп зростання інвестиційв інноваційній діяльності на підприємстві;
Тсіп – темп зростання повної собівартості інноваційної продукції;
Тмнв – темп зростання матеріальних витрат;
Твіп – темп зростання вартості інноваційної продукції;
Тп – темп зростання прибутку від реалізації інновації.
Цей нормативний ряд показників не може бути
спадним. Отже, значення показника темпу зростання
трудових витрат є найнижче, а темпу зростання прибутку – найвище, тобто результативні показники мають
зростати швидше порівняно з показниками, які відображають темпи зростання ресурсів.
Темпи зростання розраховуватимемо за формулою (4):
P
T  i 100%,
(4)
Pi1
де Т – темп зростання;

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

Формування авторської нормативної структури
показників будуємо виходячи з основної стратегічної
мети підприємства. У зв’язку з цим розглянемо три
можливі варіанти:
1) основною метою підприємства є розширення
обсягів збуту, тоді нормативна структура показників
набуде такого вигляду:
Ті < Тсіп < Тп < Тнв < Топ < Тчр,
(5)
де Тнв – темп зростання невиробничих витрат;
Топ – темп зростання обсягу продажу інноваційної
продукції підприємства;
Тчр – темпи зростання частки ринку, що контро
люється підприємством.

Т

аке співвідношення показників за даного варіанта обумовлено тим, що підприємство, прагнучи
до розширення обсягів збуту та завоювання більшої частки ринку, знижує ціни на одиницю товару, зменшуючи при цьому прибуток. Це характерно здебільшого
для підприємств, які здійснюють діяльність в умовах
жорсткої конкуренції, коли на ринку багато виробників
з аналогічними товарами;
2) основною метою підприємства є максимізація
прибутку, тоді нормативна структура показників набуде
такого вигляду:
Ті < Тнв < Тсіп < Топ < Тчр < Тп.
(6)
Таке співвідношення показників формули (6) зумов
лене тим, що підприємство, прагнучи підвищення прибутковості, намагається знизити собівартість, встано
вити вищу ціну, що призводить до нижчих темпів зро
стання його обсягів продажу та частки ринку. Даний
варіант підходить здебільшого для підприємств, які намагаються максимально використовувати вигідну для
себе кон’юнктуру ринку;
3) основною метою підприємства є утримання існуючих позицій на ринку, тоді нормативна структура
показників набуде такого вигляду:
Тсіп < Ті < Тнв < Тп < Тчр < Топ.
(7)
Співвідношення показників формули (7) зумовлене тим, що підприємство, прагнучи до утримання існуючих позицій, здійснює всі можливі заходи щодо запобігання зменшення збуту і загострення конкурентної
боротьби, при цьому намагається постійно знижувати
витрати виробництва і збуту. Цей варіант доцільно обрати тоді, коли підприємство зацікавлене у збереженні
існуючого положення на ринку або сприятливих умов
для своєї діяльності.
Що ж до нормативного ряду показників для оцінки інвестиційної стратегії інноваційного розвитку, за
якими можливо її здійснення з точки зору споживачів,
то він має відображати перевищення темпів зростання значення показника, що враховує оцінку вигод, які
отримують споживачі, над темпами зростання ціни на
інноваційну продукцію підприємства (формула (8):
		
Тц < Тпв,
(8)

економіка підприємства

n

Пві   V j 

і–1.

Рі – значення показника в поточному періоді і;
Рі–1 – значення показника в попередньому періоді

ЕКОНОМІКА

діляємо: ціни на інноваційну продукцію підприємства
та значення показника, що враховує оцінку вигод, які
отримують споживачі.
Значення показника, що враховує оцінку вигод,
розраховуємо на основі оцінних параметрів, характерних
для конкретного виду інноваційної продукції, яким присвоюються певні оцінки чи бали за формулами (1) і (2):
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де Тц – темпи зростання ціни на продукцію підприємства;
Тпв – темпи зростання значення показника вигід
споживачів.
Таке співвідношення даних показників є очевидним, адже для споживачів оптимальною буде та стратегія підприємства, яка забезпечить їм менше зростання
ціни на його інноваційну продукцію при прискореному
зростанні вигід від споживання.
Нормативний ряд показників визначає умови розроблення та впровадження стратегії, за яких організація
може підвищувати свої потенційні можливості, реалізувати переваги.
3 етап. Визначення фактичної структури показників, яка відображає реальний стан організації.
Фактичний ряд показників може мати іншу їх послідовність, ніж нормативний. Порядок розміщення показників відображає певний стан організації, зумовлений характеристиками обраної стратегії.
Фактичну структуру показників автором пропонується формувати відповідно до показників, визначених на етапі 1.
Також формуємо фактичну структуру і для показників оцінки стратегії, що здійснюється з точки зору
споживачів.
4 етап. Оцінка відповідності між нормативною
та фактичною структурою показників.
Ступінь відповідності нормативного та фактичного рядів показників визначають за коефіцієнтом рангової кореляції (коефіцієнт Спірмена (К)) [7]:

економіка підприємства

ЕКОНОМІКА

6S (d )2

(9)
,
n3  n
де S(d)2 – сума квадратів різниць рангів показників
ряду;
n – кількість рангів ряду.
При цьому визначаємо відповідність нормативного
та фактичного рядів показників для рядів, що допомагають оцінити інвестиційну стратегію інноваційного розвитку як з точки зору підприємства, на якому вона реалізується, так і з точки зору споживачів його продукції.
K  1

К

оефіцієнт К при повній відповідності двох послідовностей (нормативної та фактичної), коли
кожний показник займає одне й те ж місце в обох
рядах, дорівнює +1, що означає повну позитивну кореляцію. При негативній залежності, тобто якщо в одній
послідовності показники розміщені в зворотному порядку порівняно з другою, коефіцієнт дорівнює –1, що
означає від’ємну кореляцію. Для решти випадків К займає положення між граничними значеннями. Зростання К від –1 до +1 характеризує збільшення відповідності
між двома послідовностями. Отже, під час аналізу слід
звертати увагу не тільки на знак і значення коефіцієнта
Спірмена, а й на його розмах. Доцільно зображати зміну
цього коефіцієнта графічно. Значення К, яке повторюється з невеликим розмахом, у визначених межах, напрям якого відрізняється від нульової лінії, свідчитиме
про наявність певної стратегії. Причому, чим менший
цей розмах, тим більш визначеною є стратегічна лінія
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поведінки організації. Наближення до крайніх значень
коефіцієнта кореляції +1 або –1 свідчить про орієнтацію
діяльності організації на підвищення результативності
або, відповідно, її зниження.
Коефіцієнт Спірмена є агрегованою характеристикою економічних результатів діяльності організації,
що дає змогу відстежувати загальну тенденцію їх зміни
внаслідок реалізації стратегії.
5 етап. Визначення характеру інноваційної діяльності та стану підприємства.
Для здійснення даного етапу необхідно розглянути динаміку коефіцієнта Спірмена, за якою і можна
визначити характер інноваційної діяльності та стан організації. Для цього необхідним є графічне зображення
зміни коефіцієнта, розрахованого за рядами показників, що оцінюють інвестиційну стратегію як з точки зору
підприємства, на якому вона реалізується, так і з точки
зору споживачів його інноваційної продукції.

Я

кщо зміна коефіцієнта здебільшого має хвилеподібний характер, причому довжина хвилі коливається переважно в межах декількох років, то це
свідчить про те, що в управлінні організацією головну
роль відіграють поточні та оперативні рішення й відсутня
певна стратегічна орієнтація. Спостерігається часта зміна цілей і напрямів розвитку. Швидка ж зміна значень коефіцієнта кореляції з плюса на мінус і, навпаки, свідчила
б про негативні тенденції розвитку організації та її спадну
ефективність. Такий аналіз доцільно доповнювати аналізом фінансового стану організації, інноваційного потенціалу, процесів прийняття управлінських рішень тощо.
6 етап. Визначення рівня ризику, в умовах якого реалізується інвестиційна стратегія інноваційного розвитку.
Для визначення рівня ризику, в умовах якого реалізується інвестиційна стратегія, пропонуємо використовувати формулу Z-чинника Альтмана [7], який
дає можливість визначити ефективність інвестиційної
стратегії з урахуванням існуючих умов ризику.
7 етап. Формулювання висновків.
На даному етапі формулюють висновки про результативність діючих в минулому інвестиційних стратегій і доцільність розроблення нової стратегії, враховуючи існуючі умови ризику.
Таким чином, оцінка інвестиційної стратегії інноваційного розвитку організації за поданим вище методичним підходом полягає в порівняльному аналізі
структури результатів інноваційної діяльності та нормативного ряду показників. Якщо динаміка показників
інноваційної діяльності організації свідчить про наближення до нормативного, то інвестиційну стратегію
інноваційного розвитку організації можна вважати задовільною. У протилежному випадку доцільність розроблення та реалізації стратегії буде визначатися вже
неекономічними критеріями. Хоч іноді діяльність організації в такому режимі можна вважати виправданою.
Наприклад, у випадку освоєння «піонерних» інновацій чи ринків, для кожної з яких може бути побудований відповідний нормативний ряд показників. Оцінка
майбутньої інвестиційної стратегії передбачає прогноз
можливих тенденцій кожного з перелічених показників

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

ЛІТЕРАТУРА
1. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент:
підручник. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 398 с.
2. Бондаренко А. Ф., Васильєва Т. А., Грищенко О. С.
Інвестиційно-інноваційна стратегія як механізм забезпечення
сталого економічного зростання в Україні // Управління розвитком соціально економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці VI Міжнар. наук.
конф. студентів і молодих учених. Донецьк: ДонНУ, 2005. Ч. 5.
С. 176– 178.
3. Виханский О. С. Стратегическое управление: учебник.
2-е изд., перераб. и доп. Москва: Гардарики, 2002. 296 с.
4. Голубенко А. А. Инвестиционная деятельность в
сфере инноваций. Економіка. Менеджмент. Підприємництво:
зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету.
2000. № 1 (1). С. 77–80.
5. Дребот Н. Інвестиційна стратегія підприємства: засади і особливості її формування в сучасних умовах. Регіональна
економіка. 2000. № 1. С. 63–69.
6. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю: монографія/В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова,
Н. М. Лисиця та ін. Харків: ХДЕУ, 2003. 180 с.
7. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник. Київ: Знання, 2006. 366 с.
8. Минцберг Г., Альстренд Б., Лемпел Дж. Школы стратегий/пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. С.-Петербург:
Питер, 2000. 336 с.
9. Мороз Л. І. Проблеми формування та обґрунтування
інвестиційної стратегії інноваційного розвитку підприємства.
Вісник Національного університету «Львівська політехніка».
2008. № 628. С. 587–591.
10. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. 526 с.
11. Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики: монографія. Київ: ІАЕ УААН, 2003. 412 с.
12. Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: монографія.
Пол¬тава: РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.
13. Саботюк В. В., Рибицький В. Ю. Аналіз та прогноз
інноваційно-інвестиційної діяльності. Інвестиції та інноваційний розвиток. 2009. № 1. С. 19–29.
14. Ткач І. М. Концепція стратегії розвитку обороннопромислового комплексу України на інвестиційно-інноваційних
засадах. Проблеми науки. 2007. № 12. С. 9–14.

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

REFERENCES
Blank, I. O., and Huliaieva, N. M. Investytsiinyi menedzhment
[Investment management]. Kyiv: KNTEU, 2003.
Bondarenko, A. F., Vasylieva, T. A., and Hryshchenko, O. S.
“Investytsiino-innovatsiina stratehiia yak mekhanizm zabezpechennia staloho ekonomichnoho zrostannia v Ukraini“ [Investment
strategy as a mechanism of sustainable economic growth in
Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system:
hlobalizatsiia, pidpryiemnytstvo, stale ekonomichne zrostannia. Donetsk: DonNU, 2005. Part 5. 176-178.
Cherep, A. V. Investoznavstvo [Investments manual]. Kyiv:
Kondor, 2006.
Drebot, N. “Investytsiina stratehiia pidpryiemstva: zasady i
osoblyvosti yii formuvannia v suchasnykh umovakh“ [Investment
strategy: the principles and features of its formation in modern
conditions]. Rehionalna ekonomika, no. 1 (2000): 63-69.
Golubenko, A. A. “Investitsionnaya deyatelnost v sfere innovatsiy“ [Investment activity in the sphere of innovations]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, no. 1(1) (2000): 77-80.
Kindratska, H. I. Stratehichnyi menedzhment [Strategic mana
gement]. Kyiv: Znannia, 2006.
Mintsberg, G., Alstrend, B., and Lempel, Dzh. Shkoly strategiy
[School strategies]. St. Petersburg: Piter, 2000.
Moroz, L. I. “Problemy formuvannia ta obgruntuvannia in
vestytsiinoi stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva“
[Problems of formation and substantiation of the investment strategy of innovative development of enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», no. 628 (2008): 587-591.
Niemtsov, V. D., and Dovhan, L. Ye. Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv: KNEU, 2001.
Osetskyi, V. L. Investytsii ta innovatsii: problemy teorii i praktyky [Investments and innovations: problems of theory and practice]. Kyiv: IAE UAAN, 2003.
Ponomarenko, V. S. et al. Ekonomichni ta sotsialni aspekty upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu [Economic and social aspects of
investment management]. Kharkiv: KhDEU, 2003.
Rohoza, M. Ye., and Verhal, K. Yu. Stratehichnyi innovatsiinyi
rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic innovation
development of enterprises: models and mechanisms]. Poltava:
RVV PUET, 2011.
Sabotiuk, V. V., and Rybytskyi, V. Yu. “Analiz ta prohnoz innovatsiino-investytsiinoi diialnosti“ [Analysis and forecast of innovative-investment activity]. Investytsii ta innovatsiinyi rozvytok, no. 1
(2009): 19-29.
Shtanko, L. O. “Protses planuvannia efektyvnoi investytsiinoi stratehii pidpryiemstva“ [The process of planning an effective
investment strategy of the enterprise]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no. 31 (2009): 65-67.
Tompson, A. A., and Striklend, A. Dzh. Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategii [Strategic management. The art of developing and implementing the strategy]. Moscow: Banki i birzhi; YuNITI, 1998.
Trydid, O. M. “Rozrobka investytsiinoi stratehii pidpryiemstva yak napriam zabezpechennia yoho investytsiinoi pryvablyvosti“

економіка підприємства

Висновки
Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що автором систематизовано підходи до визначення стратегії,
охарактеризовано складові інвестиційної стратегії інно
ваційного розвитку (інвестиційна привабливість та економічна ефективність інноваційного проекту), а також
удосконалено методичний підхід щодо комплексної
оцінки інвестиційних стратегій інноваційного розвитку
на основі визначення ряду нормативних і фактичних
показників і встановлення співвідношення між ними за
рахунок орієнтації на стратегічну мету підприємства та
врахування інтересів підприємства і споживача інновацій. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення рівня і пропорції діяльності організаціїза додатковими чинниками, що виникають при впровадженні та
реалізації «піонерних» інновацій чи ринків.


15. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический
менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии:
учебник для вузов/пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.
16. Тридід О. М. Розробка інвестиційної стратегії підприємства як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості. Управління проектами та розвиток виробництва: зб.
наук. пр. СНУ ім. В.Даля, 2011. № 1 (37). С. 92–99.
17. Череп А. В. Інвестознавство: навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. 398 c.
18. Штанько Л. О. Процес планування ефективної інвестиційної стратегії підприємства. Проблеми системного підходу
в економіці: зб. наук. праць. 2009. № 31. С. 65–67.
19. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади: монографія. 2-ге вид. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. 488 с.

ЕКОНОМІКА

і порівняння їх з нормативним рядом показників, що дає
можливість оцінити вибір стратегії розвитку організації. Головним критерієм цього вибору є досягнення поставлених цілей.

209

[Development of the investment strategy of the enterprise as the
direction of ensuring its investment attractiveness]. Upravlinnia
proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, no. 1(37) (2011): 92-99.
Tkach, I. M. “Kontseptsiia stratehii rozvytku oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrainy na investytsiino-innovatsiinykh
zasadakh“ [The concept of strategy of development of the military-

industrial complex of Ukraine on investment and innovation basis].
Problemy nauky, no. 12 (2007): 9-14.
Vikhanskiy, O. S. Strategicheskoye upravleniye [Strategic
management]. Moscow: Gardariki, 2002.
Yastremska, O. M. Investytsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv: metodolohichni ta metodychni zasady [Investment activity
of industrial enterprises: methodological and methodical bases].
Kharkiv: INZhEK, 2004.
УДК 658.155

Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств торгівлі
© 2016 Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Постольна Н. О.

ЕКОНОМІКА

економіка підприємства

УДК 658.155
Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Постольна Н. О. Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств торгівлі
Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу і доцільність використання інтегральної бальної оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі, яка заснована на розрахунку узагальнюючого показника рівня фінансової безпеки. Розроблено адитивну модель, що
враховує найбільш інформативні показники для роздрібної торгівлі продовольчими товарами: рентабельність активів, коефіцієнт покриття,
період оборотності запасів, період оборотності кредиторської заборгованості, показник якості чистих активів. Прийняття рішень із застосуванням розробленого методичного забезпечення ґрунтується на використанні запропонованих критеріїв для регламентації проведення процедури інтегральної бальної оцінки та ідентифікаційної карти типу підприємств роздрібної торгівлі за рівнем фінансової безпеки. Апробація
запропонованого інструментарію дозволила виділити цільову групу підприємств роздрібної торгівлі, для яких розробка стратегії управління
фінансовою безпекою є першочерговим завданням та які мають потенціал для її реалізації.
Ключові слова: торгівля, підприємство, оцінка фінансової безпеки.
Табл.: 4. Формул: 1. Бібл.: 15.
Лачкова Людмила Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний
університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
E-mail: milach53@gmail.com
Лачкова Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний
університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
E-mail: vilach@yandex.ru
Постольна Наталія Олександрівна – викладач Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-еко
номічного університету (вул.. Клочківська, 202, Харків, 61045, Україна)
УДК 658.155
Лачкова Л. И., Лачкова В. М., Постольна Н. А. Методические подходы к
оценке финансовой безопасности предприятий торговли
Обоснована необходимость применения системного подхода и целесообразность использования интегральной балльной оценки финансовой
безопасности предприятий розничной торговли, которая основывается
на расчете обобщающего показателя уровня финансовой безопасности.
Разработана аддитивная модель, учитывающая наиболее информативные показатели для розничной торговли продовольственными товарами:
рентабельность активов, коэффициент покрытия, период оборачиваемости запасов, период оборачиваемости кредиторской задолженности,
показатель качества чистых активов. Принятие решений с применением
разработанного методического обеспечения основывается на использовании предложенных критериев для регламентации проведения процедуры интегральной балльной оценки и идентификационной карты типа
предприятий розничной торговли по уровню финансовой безопасности.
Апробация предложенного инструментария позволила выделить целевую
группу предприятий розничной торговли, для которых разработка стратегии управления финансовой безопасностью является первоочередной
задачей и которые имеют потенциал для ее реализации.
Ключевые слова: торговля, предприятие, оценка финансовой безопасности.
Табл.: 4. Формул: 1. Библ.: 15.
Лачкова Людмила Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов, анализа и страхования, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков, 61051, Украина)
E-mail: milach53@gmail.com
Лачкова Виктория Николаевна – кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов, анализа и страхования, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков, 61051, Украина)
E-mail: vilach@yandex.ru
Постольная Наталия Александровна – преподаватель Харьковского тор
гово-экономического колледжа Киевского национального торгово-эконо
мического университета (ул. Клочковская, 202, Харьков, 61045, Украина)

210

UDC 658.155
Lachkova L. I., Lachkova V. N., Posolnaya N. A. The Methodical Approaches
to Evaluating the Financial Security of Trade Enterprises
The article substantiates necessity of applying a systemic approach and the
usefulness of integrated scoping the financial security of the retail trade enterprises, which is based on calculating the synthesis indicator of the level of
financial security. An additive model with account of the most informative
indicators for retail food trade, i.e.: return on assets, coverage coefficient,
stock turnover period, turnover period of accounts payable, and the indicator
of the net assets quality, has been developed. Decision-making with use of
the developed methodical support is based on the proposed criteria for regulating the procedure of the integrated scoring evaluation and the identification card of type of retail trade enterprises by the level of financial security.
Approbation of the suggested instrumentarium allowed to select the target
group of the retail trade enterprises, for which development of a strategy for
the management of financial security has the top priority and which have the
capacity to implement it.
Keywords: trade, enterprise, evaluation of financial security.
Tbl.: 4. Formulae: 1. Bibl.: 15.
Lachkova Lyudmyla I. – PhD (Economics), Associate Professor, Professor of
the Department of Finance, Analysis and Insurance, Kharkiv State University
of Food Technology and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv, 61051, Ukraine)
E-mail: milach53@gmail.com
Lachkova Viсtoriyа N. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Finance, Analysis and Insurance, Kharkiv
State University of Food Technology and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv,
61051, Ukraine)
E-mail: vilach@yandex.ru
Posolnaya Nataliya A. – Lecturer, Kharkiv Trade and Economic College of Kyiv
National University of Trade and Economics (202 Klochkіvska Str., Kharkіv,
61045, Ukraine)

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

[Development of the investment strategy of the enterprise as the
direction of ensuring its investment attractiveness]. Upravlinnia
proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, no. 1(37) (2011): 92-99.
Tkach, I. M. “Kontseptsiia stratehii rozvytku oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrainy na investytsiino-innovatsiinykh
zasadakh“ [The concept of strategy of development of the military-

industrial complex of Ukraine on investment and innovation basis].
Problemy nauky, no. 12 (2007): 9-14.
Vikhanskiy, O. S. Strategicheskoye upravleniye [Strategic
management]. Moscow: Gardariki, 2002.
Yastremska, O. M. Investytsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv: metodolohichni ta metodychni zasady [Investment activity
of industrial enterprises: methodological and methodical bases].
Kharkiv: INZhEK, 2004.
УДК 658.155

Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств торгівлі
© 2016 Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Постольна Н. О.

ЕКОНОМІКА

економіка підприємства

УДК 658.155
Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Постольна Н. О. Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств торгівлі
Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу і доцільність використання інтегральної бальної оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі, яка заснована на розрахунку узагальнюючого показника рівня фінансової безпеки. Розроблено адитивну модель, що
враховує найбільш інформативні показники для роздрібної торгівлі продовольчими товарами: рентабельність активів, коефіцієнт покриття,
період оборотності запасів, період оборотності кредиторської заборгованості, показник якості чистих активів. Прийняття рішень із застосуванням розробленого методичного забезпечення ґрунтується на використанні запропонованих критеріїв для регламентації проведення процедури інтегральної бальної оцінки та ідентифікаційної карти типу підприємств роздрібної торгівлі за рівнем фінансової безпеки. Апробація
запропонованого інструментарію дозволила виділити цільову групу підприємств роздрібної торгівлі, для яких розробка стратегії управління
фінансовою безпекою є першочерговим завданням та які мають потенціал для її реалізації.
Ключові слова: торгівля, підприємство, оцінка фінансової безпеки.
Табл.: 4. Формул: 1. Бібл.: 15.
Лачкова Людмила Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний
університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
E-mail: milach53@gmail.com
Лачкова Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний
університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
E-mail: vilach@yandex.ru
Постольна Наталія Олександрівна – викладач Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-еко
номічного університету (вул.. Клочківська, 202, Харків, 61045, Україна)
УДК 658.155
Лачкова Л. И., Лачкова В. М., Постольна Н. А. Методические подходы к
оценке финансовой безопасности предприятий торговли
Обоснована необходимость применения системного подхода и целесообразность использования интегральной балльной оценки финансовой
безопасности предприятий розничной торговли, которая основывается
на расчете обобщающего показателя уровня финансовой безопасности.
Разработана аддитивная модель, учитывающая наиболее информативные показатели для розничной торговли продовольственными товарами:
рентабельность активов, коэффициент покрытия, период оборачиваемости запасов, период оборачиваемости кредиторской задолженности,
показатель качества чистых активов. Принятие решений с применением
разработанного методического обеспечения основывается на использовании предложенных критериев для регламентации проведения процедуры интегральной балльной оценки и идентификационной карты типа
предприятий розничной торговли по уровню финансовой безопасности.
Апробация предложенного инструментария позволила выделить целевую
группу предприятий розничной торговли, для которых разработка стратегии управления финансовой безопасностью является первоочередной
задачей и которые имеют потенциал для ее реализации.
Ключевые слова: торговля, предприятие, оценка финансовой безопасности.
Табл.: 4. Формул: 1. Библ.: 15.
Лачкова Людмила Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов, анализа и страхования, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков, 61051, Украина)
E-mail: milach53@gmail.com
Лачкова Виктория Николаевна – кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов, анализа и страхования, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков, 61051, Украина)
E-mail: vilach@yandex.ru
Постольная Наталия Александровна – преподаватель Харьковского тор
гово-экономического колледжа Киевского национального торгово-эконо
мического университета (ул. Клочковская, 202, Харьков, 61045, Украина)

210

UDC 658.155
Lachkova L. I., Lachkova V. N., Posolnaya N. A. The Methodical Approaches
to Evaluating the Financial Security of Trade Enterprises
The article substantiates necessity of applying a systemic approach and the
usefulness of integrated scoping the financial security of the retail trade enterprises, which is based on calculating the synthesis indicator of the level of
financial security. An additive model with account of the most informative
indicators for retail food trade, i.e.: return on assets, coverage coefficient,
stock turnover period, turnover period of accounts payable, and the indicator
of the net assets quality, has been developed. Decision-making with use of
the developed methodical support is based on the proposed criteria for regulating the procedure of the integrated scoring evaluation and the identification card of type of retail trade enterprises by the level of financial security.
Approbation of the suggested instrumentarium allowed to select the target
group of the retail trade enterprises, for which development of a strategy for
the management of financial security has the top priority and which have the
capacity to implement it.
Keywords: trade, enterprise, evaluation of financial security.
Tbl.: 4. Formulae: 1. Bibl.: 15.
Lachkova Lyudmyla I. – PhD (Economics), Associate Professor, Professor of
the Department of Finance, Analysis and Insurance, Kharkiv State University
of Food Technology and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv, 61051, Ukraine)
E-mail: milach53@gmail.com
Lachkova Viсtoriyа N. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Finance, Analysis and Insurance, Kharkiv
State University of Food Technology and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv,
61051, Ukraine)
E-mail: vilach@yandex.ru
Posolnaya Nataliya A. – Lecturer, Kharkiv Trade and Economic College of Kyiv
National University of Trade and Economics (202 Klochkіvska Str., Kharkіv,
61045, Ukraine)

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

На підставі аналізу останніх досліджень та публікацій [2; 4; 5; 8; 11–14] можна зазначити, що об’єктом
управління фінансовою безпекою є процес виникнення
та поглиблення кризи розвитку підприємства, впровадження заходів щодо її усунення та запобігання, створення умов для ефективної діяльності підприємства
у довгостроковому періоді. Відповідно до визначеної
сутності об’єкта управління фінансовою безпекою більшість наукових розробок з питання дослідження описує
різні методичні підходи до діагностики фінансового
стану та загрози банкрутства, які грунтуються на фінансових показниках і можуть бути використані для оцінки
фінансової безпеки підприємства.

економіка підприємства

Н

а підставі розробленої авторами структурнологічної схеми побудови системи діагностики
фінансової безпеки на підприємстві торгівлі [9],
яка дозволяє встановити підпорядкованість різних напрямів діагностики завданням управління фінансовою
безпекою підприємства, було обстежено сукупність
підприємств роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі,
різних за формами власності та розмірами, але однакових за регіональною ознакою (м. Харків) і товарною
спеціалізацією – торгівля продовольчими товарами.
Враховуючи результати проведеного теоретичного дослідження, за основу подальших розробок було прий
нято принциповість зв’язку необхідності фінансової
стабілізації та підвищення рівня фінансової безпеки
підприємства в перебігу розвитку фінансової кризи.
З цих позицій як об’єкти дослідження розглядалися
лише ті підприємства, розвиток яких мав ознаки кризового стану різної глибини, що характеризується перш
за все наявністю ознак поточної неплатоспроможності,
визначених за Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та
ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [1].
На підставі узагальнення теоретичних досліджень
авторами зазначено, що спектр показників, які пропонуються фахівцями до розрахунку рівня фінансової безпеки підприємств, надзвичайно широкий. Але навіть
не розраховуючи самі показники, а виходячи лише з
логічних міркувань, стає очевидним, що безсистемне їх
використання не дозволить отримати ґрунтовні виснов
ки щодо можливостей розв’язання існуючих проблем.
Тому, на думку авторів, усі традиційні показники мають
бути чітко систематизовані з огляду на завдання, вирішенню яких має сприяти управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі. Такими завданнями виступають, перш за все, покращення результатів діяльності,
підвищення ліквідності та збереження вартості. Проведені дослідження довели, що найбільш інформативними
з точку зору діагностики рівня фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі є:
 по-перше, поглиблений аналіз фінансових результатів діяльності підприємств та потенціалу
їх покращення, у тому числі аналіз товарообороту та тенденцій його розвитку, аналіз динаміки обсягів та рівнів комерційного доходу та
операційних витрат, аналіз операційного прибутку та чинників, що його зумовлюють;
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ривала фінансово-економічна криза, політична
нестабільність, ризики воєнного характеру через протистояння на сході країни, неадекватний
зовнішнім загрозам менеджмент сприяють зниженню
рівня фінансової безпеки підприємств України. Зниження економічної активності, зростання безробіття,
різке підвищення індексу цін виробників, надвисокий
рівень інфляції (48,1%) спричинили погіршення добробуту населення, зменшення його купівельної спроможності, що призвело до триваючого з 2014 р. зниження
розмірів споживання і негативно вплинуло на результати діяльності торговельних підприємств. За підсумками 2015 р. більше третини вітчизняних підприємств
торгівлі як фінансовий результат мали збиток (35,5%).
І хоча за підсумками 9 місяців 2016 р. кількість збиткових
підприємств галузі скоротилася до 26,9% від загальної
кількості, однак питання підвищення рівня фінансової
безпеки підприємств торгівлі залишаються актуальними і сьогодні. Зважаючи на те, що торгівля як провідний
вид діяльності сфери обігу здійснює підтримку вітчизняного товаровиробника, сприяє бюджетоутворенню,
стимулює розвиток інвестиційних процесів, є одним з
чинників сталого розвитку економіки в Україні, підвищення ефективності функціонування сфери товарного
обігу є важливим і вельми нагальним.
Гострота проблем збереження і підвищення рівня
фінансової безпеки вимагає від підприємств адекватної
внутрішнім та зовнішнім загрозам і ризикам системи
управління, яка здатна попереджувати розгортання кризи, забезпечувати фінансову рівновагу та фінансову стійкість підприємства в довгостроковому періоді, створювати умови для ефективної діяльності, зростання ринкової
вартості підприємства, досягнення позитивних соціальних наслідків. Для розробки результативних управлінських заходів необхідно оцінити рівень наявної фінансової безпеки підприємства, виявити тенденції його розвитку, що актуалізує визначений напрям дослідження.
Окремі теоретичні та методичні аспекти проблеми,
що досліджується, висвітлено у працях відомих вченихекономістів І. О. Бланка, А. О. Єпіфанова, М. О. Кизима, Л. О. Лігоненко, В. Я. Пономаренка, О. О. Терещенка, О. М. Тридіда та ін.
Проте, оскільки фінансова безпека за своєю суттю
є системним об’єктом дослідження, а стан фінансової
безпеки характеризує сукупність критеріїв, які змінюються в певних межах, у сучасній спеціальній літературі
існують різні методичні підходи до її оцінки. Причому
слід відзначити, що більшість наукових розробок присвячені різноманітним аспектам оцінки фінансової
безпеки на загальнонаціональному та регіональному
рівнях і значно меншою мірою – питанням оціки рівня
фінансової безпеки підприємств. Крім того, більшість
наукових досліджень проведено в галузі промисловості
й не враховують особливостей підприємств торгівлі, що
стримує вдосконалення системи управління фінансовою безпекою на підприємствах галузі.
Метою статті є обгрунтування методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної
торгівлі для підвищення ефективності управління нею.

211

 по-друге, аналіз платоспроможності та ділової
активності підприємства, у тому числі аналіз
платоспроможності, аналіз оборотності запасів
та кредиторської заборгованості;
 по-третє, аналіз здатності до економічного
зростання та можливості створювати вартість,
у тому числі аналіз обсягів і динаміки чистих
активів, аналіз фінансової стійкості, аналіз
здатності до економічного зростання.
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роведена оцінка рівня фінансової безпеки підприємства за вказаними напрямами дозволила
зробити висновок про те, що для деяких підприємств вибіркової сукупності результати оцінки є неоднозначними. Так, наприклад, протягом 2013 р. і 2015 р.
«надкритична» неплатоспроможність була притаманна
об’єктам № 8 і № 24. Але ж повертаючись до результатів
цільового аналізу їх фінансової стійкості, можна стверджувати, що такі висновки є занадто перебільшеними.
Так, діяльність вказаних підприємств відбувається на
фоні стабільного зростання обсягу продажів, а проблеми з прибутковістю не носять систематичного характеру. Суперечність результатів реальним умовам господарювання спостерігається також і на прикладі підприємства № 26, для якого за розрахунками показників
ознак неплатоспроможності фінансове положення не
має суттєвих проблем, проте падіння обсягів продажів
є катастрофічним, підприємство втрачає прибуткові
позиції, значно уповільнюються розрахунки з кредиторами, а запаси виявляються майже зовсім неліквідними. Наведені аргументи дозволяють стверджувати, що
застосування зазначених Методичних рекомендацій не
дозволяє зробити об’єктивних висновків щодо рівня
фінансової безпеки підприємств торгівлі. Таким чином,
проведені дослідження дозволяють стверджувати, що
діюча нормативна база діагностики фінансового стану
підприємства як підґрунтя для встановлення рівня фінансової безпеки потребує подальшого розвитку й удосконалення і не може автоматично використовуватися
для реалізації визначених у даному дослідженні завдань.
За таких умов існує об’єктивна необхідність викори
стання інтегральних методів оцінки, які передбачають
моделювання узагальнюючого показника оцінки економічного явища через визначення характеру його зв’язку
з основними релевантними факторами.
Враховуючи комплексність поняття фінансової безпеки, що описується через різноспрямовані показники
господарсько-фінансової діяльності підприємства, пропонуємо для її інтегральної оцінки використовувати адитивний тип детермінованої залежності від факторів (тобто оцінка рівня фінансової безпеки підприємства торгівлі
апріорі дорівнює алгебраїчній сумі оцінок факторів).
Для отримання узагальнюючих оцінок залежно
стей адитивного типу, як правило, використовуються
методи рейтингового, або бального, оцінювання. Безперечною перевагою цих методів є, по-перше, можливість вибору набору індикаторів, адекватних специфіці
діяльності підприємств, що досліджуються, і, по-друге,
можливість порівняння не з певним нормативним (або
еталонним) значенням, яке може зовсім не відповідати
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реальним умовам господарювання, а встановлення рейтингу або кількості балів залежно від інтервалів, в які
потрапляють значення індикаторів.
Загальну структурно-логічну схему побудови рейтингової (бальної) системи оцінки фінансового стану та
діагностики банкрутства розроблено у працях Баканова М. І., Лігоненко Л. О,. Шеремета А. Д. [3; 10; 15]. Розробка адаптованого до специфіки торговельної галузі
інструментарію інтегральної бальної оцінки рівня фінансової безпеки підприємства торгівлі ґрунтується на
необхідності розв’язання таких завдань:
1) визначення переліку індикаторів (показників),
які є найбільш інформативними з точки зору можливо
стей проведення заходів фінансової стабілізації підприємства торгівлі;
2) обґрунтування вибору можливих інтервалів мо
делювання типів фінансового стану, які б дозволили
однозначно ідентифікувати ситуації як такі, що відповідають високому рівню фінансової безпеки і відсутності
необхідності проведення фінансової стабілізації; достатньому рівню фінансової безпеки і необхідності проведення та високому рівні потенційних можливостей перетворень; низькому рівню фінансової безпеки і необхідності
проведення фінансової стабілізації та низькому рівню
можливостей; критичному рівню фінансової безпеки і
недоцільності проведення заходів фінансової стабілізації через незворотність наслідків фінансової кризи.

О

б’єктивна оцінка доцільності проведення фінансової стабілізації з метою підвищення рівня фінансової безпеки підприємства можлива лише
за умови відбору репрезентативного кола показників, які
дозволяють отримати найбільш вірогідне уявлення про
стан проблеми. Як зазначає Баканов М. І., «етап обґрунтування системи показників, які беруть участь в рейтинговій оцінці, є найважливішою складовою методики» [3,
с. 130]. Найбільш загальними вимогами до оціночних
показників у економічній літературі прийнято вважати
такі: максимальна інформативність, достатність; орієнтація на дані публічної звітності, урахування галузевої
специфіки діяльності, кількісна вимірюваність.
З урахуванням даних вимог, базисних положень
теорії фінансів, а також аргументів, наведених під час
вибору системи показників для аналізу фінансової безпеки, авторами пропонується до індикаторної вибірки
показників інтегральної бальної оцінки рівня фінансової безпеки включити такі коефіцієнти:
 рентабельність активів (РА) – як відображення здатності керівництва реалізувати всі наявні
можливості розвитку в операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності, що має особливу
цінність під час визначення рівня фінансової
безпеки;
 коефіцієнт покриття (Кп) – як відбиття «межі
безпеки для покриття поточних зобов’язань
поточними активами і для компенсації невизначеності та випадкових порушень, об’єктом
яких є потоки коштів на підприємстві» [6];
 період оборотності запасів (Оз) – як показник
відповідності сформованого асортименту спо-
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живчому попиту, з одного боку, та реальний індикатор рівня ліквідності найбільш вагомої складової оборотних активів підприємств торгівлі;
 період оборотності кредиторської заборгова
ності (ОКрЗ) – як індикатор рівня платіжної
дисциплінованості підприємства в короткостроковому періоді, на який повинні бути орієнтовані стабілізаційні заходи;
 показник якості чистих активів (ПЧА) – як ін
дикатор фінансової стійкості, по-перше, і здат
ності до збереження вартості майнового потенціалу, по-друге.

Підґрунтям для цього є світовий досвід фінансовоекономічного аналізу, висвітлений в спеціальній економічній літературі, вітчизняне законодавство про банкрутство, а також результати аналітичного дослідження результатів діяльності вибіркової сукупності підприємств
роздрібної торгівлі м. Харкова. Запропоновані критерії
для регламентації проведення процедури інтегральної
бальної оцінки фінансової безпеки наведено в табл. 2.
Загальна інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки підприємства торгівлі може бути отримана за допомогою адитивної моделі:
5
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точки зору достатності запропонована індикаторна
вибірка відповідає визначеним завданням управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі,
а можливість розрахунку показників із застосуванням
традиційних форм бухгалтерської звітності (№ 1 «Звіт
про фінансовий стан» і № 2 «Звіт про сукупний дохід»)
задовольняє вимогам орієнтації на публічну звітність.
З метою ж перевірки її інформативності (відсутності
дублювання інформації) нами проведено кореляційний
аналіз зв’язку між відібраними показниками (табл. 1) на
основі обробки аналітичної інформації щодо їх значень
за 30 підприємствами торгівлі вибіркової сукупності за
весь період дослідження (3 роки).
Відповідно до шкали Чедока зв’язок між показниками можна інтерпретувати як слабкий і помірний.
За таких умов відсутні підстави для відсіювання будьякого із запропонованих показників, а їх інформативність можна вважати високою. Наступним етапом розробки інструментарію інтегральної оцінки фінансової
має бути обґрунтування критеріїв бальної оцінки та інтерпретації її результатів.

j1

де Іфс – інтегральна бальна оцінка фінансової стійкості
і-го підприємства торгівлі;
Бij – кількість балів, отриманих j-м показником;
kj – вагомість j-го показника індикаторної вибірки.
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Якщо звернутися до теорії економічного аналізу, то саме адитивні моделі рекомендується розробляти з урахуванням вагомості кожного показника [3; 15].
На погляд авторів, ураховуючи принципову важливість
кожного показника, вагомість показників можна визначити методом парних порівнянь, який передбачає визначення переваги одного показника порівняно з іншим з
позицій релевантності цілям проведення дослідження.
Таке порівняння здійснювалось авторами на підґрунті
теоретичних засад фінансового менеджменту, результатів попередніх аналітичних досліджень за вибірковою
сукупністю підприємств торгівлі, а також з урахуванням
результатів досліджень фахівців у напряму визначення
пріоритетності використання різних фінансових коефіцієнтів на різних етапах життєвого циклу підприємства.
Таблиця 1

Коефіцієнти кореляції між показниками індикаторної вибірки
Показник

РА

Рентабельність активів (РА)

Кп

Оз

ОКрЗ

ПЧА

1

Коефіцієнт покриття (Кп)

0,270822

1

Період оборотності запасів (Оз)

–0,150146

0,030325

1

Період оборотності кредиторської заборгованості
(ОКр З)

–0,126958

–0,140709

–0,1848774

1

Показник якості чистих активів (ПЧА)

0,332585

0,426050

–0,1308088

–0,100026

1
Таблиця 2

Показник

Значення
інтервалу

РА

Кп

Оз

ОКрЗ

ПЧА

Кількість
балів

1

≥ ¾ ставки НБУ

≥ 1,0

≤30 днів

≤ 60 днів

0< ЧА ≤ Пкап

5

2

½ ≤ РА< ¾ ставки НБУ

0,8≤ Кп < 1,0

30 < Оз ≤ 40 днів

60 < Оз ≤ 90 днів

ЧА > Пкап

3

3

0 ≤ РА < ½ ставки НБУ

0,6 ≤ Кп< 0,8

40 ≤ Кп < 60 днів

90 ≤ Кп < 180 днів

ЧА ≤ 0 < Пкап

1

>180 днів

ЧА < 0;
Пкап < 0

0

4

<0

< 0,6

> 60 днів

Умовні позначення: РА – рентабельність активів; Кп – коефіцієнт покриття; Оз – період оборотності запасів; ОКрЗ – період оборотності
кредиторської заборгованості; ПЧА – показник якості чистих активів.
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Так, відповідно до досліджень авторського колективу під
керівництвом проф. Градова О. П., на стадії занепаду в
розвитку діяльності підприємств першочерговість показників визначається за ланцюжком: «рентабельність
→ ліквідність → оборотність → фінансова стійкість» [7].
Вагомість кожного показника в такому разі можна розрахувати як відношення суми його оцінок до загальної
суми оцінок всіх показників, збільшене на одиницю. Результати визначення вагомості показників індикаторної
вибірки методом парних порівнянь наведено в табл. 3.
Наступним етапом розробки інструментарію є визначення системи інтерпретації отриманих інтегральних
бальних оцінок рівня фінансової безпеки підприємств
торгівлі. Використання логічного методу в поєднанні з
емпіричними дослідженнями на прикладі підприємств
торгівлі вибіркової сукупності дозволило запропонувати таку систему (табл. 4).

Розроблена методика інтегральної бальної оцінки
фінансової безпеки підприємств торгівлі апробована на
підприємствах вибіркової сукупності, і за порівнянням
з результатами попереднього аналізу фінансової безпеки за визначеними цілями (покращення результатів
діяльності, підвищення ліквідності та збереження вартості) їх можна вважати цілком об’єктивними і вірогідними. Інтегральна бальна оцінка фінансової безпеки
дійсно відповідає виявленим тенденціям у формуванні
фінансових результатів, рівням платоспроможності та
фінансової стійкості, а також характеризує можливості
підприємств торгівлі щодо збереження вартості.
Висновки
Запропонований методичний підхід до інтегральної бальної оцінки фінансової безпеки підприємств
торгівлі надає можливість об’єктивно оцінити рівень
Таблиця 3

Розрахунок вагомості показників індикаторної вибірки методом парних порівнянь
Показник

РА

Рентабельність активів (РА)

Кп

Оз

ОКрЗ

ПЧА

Сума
оцінок

Вагомість, kj

1

1

1

1

4

1,4

1

1

1

3

1,3

1

1

2

1,2

1

1

1,1

0

1,0

10

×

Коефіцієнт покриття (Кп)

0

Період оборотності запасів (Оз)

0

0

Період оборотності кредиторської
заборгованості (ОКр З)

0

0

0

Показник якості чистих активів (ПЧА)

0

0

0

0

Загальна сума оцінок

×

×

×

×

×
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Система інтерпретації інтегральних бальних оцінок фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі
Діапазон
набраних
балів

Група підприємств
за рівнем фінансової
безпеки

Характеристика групи

24–30

А

Підприємство має високий рівень фінансової безпеки. Відсутні ознаки кризового стану, наявні реальні можливості для подальшого ефективного розвитку, який
не потребує проведення заходів фінансової стабілізації

B

Підприємство має достатній рівень фінансової безпеки: в цілому платоспроможне
та фінансово стійке, хоча окремі показники нижчі за рекомендовані значення.
Проблеми полягають у відсутності системи адекватного реагування на коливання
споживчого попиту і пов’язані більшою мірою з операційними бізнес-процесами.
Заходи фінансової стабілізації в більшості випадків недоцільні, але в разі виявлення
незадіяних у виробничій діяльності основних фондів і запасів доцільно провести
реструктуризацію активів. Наявні внутрішні резерви фінансового оздоровлення, які
мають бути спрямовані на подолання загрози стратегічної кризи

C

Підприємство має низький рівень фінансової безпеки: фінансово нестійке, як правило, має прострочену кредиторську заборгованість, рівень прибутку недостатній
для підтримки поточної платоспроможності. Фінансове оздоровлення доцільне, хоча
можливості мобілізації внутрішніх резервів в окремих випадках (на стадії наближення
до кризи ліквідності) можуть бути незначними

D

Підприємство має критичний рівень фінансової безпеки: знаходиться в глибокій
фінансовій кризі, борги тривалий період перевищують реальну вартість його активів,
можливостей мобілізації внутрішніх резервів зростання не існує через тривалу негативну динаміку основних фінансових результатів. Імовірність успішного проведення заходів
фінансового оздоровлення майже дорівнює нулю. Ефективний розвиток в обраному
форматі не можливий, єдиним шляхом є продаж за ліквідаційною вартістю або пошук
зовнішнього інвестора з намірами кардинальної зміни формату і напрямів діяльності

16-23

8-15

і менше
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ЕКОНОМІКА

фінансової безпеки підприємств, визначити проблеми
розвитку, які потребують негайного вирішення, розробити і впровадити адекватні управлінські заходи, які
сприятимуть підвищенню рівня фінансової безпеки підприємств, досягненню визначених цільових орієнтирів:
покращення результатів діяльності, підвищення ліквідності та збереження/зростання вартості.
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УДК 658.036
Білоус Т. В., Гарафонова О. І., Ульченко О. В. Особливості управління товарним асортиментом на малому підприємстві
Одним із основних факторів успішного функціонування та розвитку підприємства є оптимальний за своєю структурою товарний асортимент.
У наш час на більшості ринках конкуренція зростає, тому актуальним є питання пошуку підприємствами ціннісної пропозиції, яка б задовольнила потреби клієнтів та забезпечила фінансову стабільність. Принципи і методи формування товарного асортименту привертають особливу увагу з боку менеджменту підприємства, адже на сьогодні немає єдиного підходу до формування та управління товарним асортиментом,
тому кожне підприємство формує асортимент відповідно до специфіки своєї діяльності та особливостей зовнішнього середовища. У статті
визначено зміст категорії «асортиментна політика», узагальнено підходи до формування та управління товарним асортиментом, сформовано
алгоритм формування та управління товарним асортиментом на підприємствах малого бізнесу, описано особливості функціонування малих
підприємств, їх переваги та недоліки порівняно з великими компаніями.
Ключові слова: товарний асортимент, товарна політика, управління товарним асортиментом, підходи до формування товарного асортименту.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 16.
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Белоус Т. В., Гарафонова О. И., Ульченко О. В. Особенности
управления товарным ассортиментом на малом предприятии
Одним из основных факторов успешного функционирования и развития
предприятия является оптимальный по своей структуре товарный
ассортимент. В наше время на большинстве рынках конкуренция растет, поэтому актуален вопрос поиска предприятиями ценностного
предложения, которое удовлетворило бы потребности клиентов и
обеспечило финансовую стабильность. Принципы и методы формирования товарного ассортимента привлекают особое внимание со
стороны менеджмента предприятия, ведь на сегодняшний день нет
единого подхода к формированию и управлению товарным ассортиментом, поэтому каждое предприятие формирует ассортимент в
соответствии со спецификой своей деятельности и особенностями
внешней среды. В статье определено содержание категории «ассортиментная политика», обобщены подходы к формированию и управлению
товарным ассортиментом, сформирован алгоритм формирования и
управления товарным ассортиментом на предприятиях малого бизнеса, описаны особенности функционирования малых предприятий, их
преимущества и недостатки по сравнению с крупными компаниями.
Ключевые слова: товарный ассортимент, товарная политика,
управление товарным ассортиментом, подходы к формированию товарным ассортиментом.
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most markets competition is growing, thus issue of finding the value proposition that would satisfy the needs of customers and ensure financial stability
is relevant for enterprises. Principles and methods for forming an assortment
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because at the present time there is no consistent approach to formation and
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characteristics of external environment. The article defines the contents of
the category of «assortment policy», generalizes approaches to formation
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ку та задоволеності споживачів. Основною запорукою
успіху підприємства на ринку є вміння знайти своїх
споживачів, задовольнити їх потреби, а досягти цього
можна шляхом формування та ефективного управління
товарним асортиментом.
Однією з основних характеристик товарів є асортимент, що визначає принципову різницю між товарами
різних видів і найменувань. Як зазначено в економічному словнику: «Товарний асортимент – це група товарів, тісно пов'язаних між собою схожістю принципів
функціонування, продажем одним і тим самим групам
покупців, реалізацією через аналогічні канали збуту або
належністю до одного й того самого діапазону цін» [1].
Однією з основних проблем, що стоїть перед підприємствами, є вибір такого асортименту, який би не
тільки приносив найбільший прибуток та відповідав
наявним матеріальним, фінансовим і людським ресурсам, а ще й і задовольняв споживчий попит. Ефективне
управління товарним асортиментом позитивно впливає
на фінансово-економічну діяльність підприємства та
його конкурентні позиції.
Тому завданням статті є пошук алгоритму управління товарною політикою. У табл. 1 наведено основ
ні підходи до трактування категорії «асортиментна
політика».
Попри різноманітність поглядів на поняття «асортиментна політика», їх об’єднуючим фактором є визначення та вибір асортиментних груп, що користуються
попитом у споживачів та є прибутковими для підприємства. Пошук співвідношення рівності між цими елементами і вміння їх поєднати дозволяють підприємству
ефективно займатись управлінням товарним асортиментом підприємства.
Проаналізувавши вищезазначені визначення, спро
буємо дати своє. Отже, асортиментна політика – це си

економіка підприємства

У

правління товарним асортиментом – невід’ємна
частина функціонування будь-якого сучасного
підприємства, і водночас одне з найскладніших
завдань. Щоб витримати ринкову конкуренцію, підприємства повинні формувати такий товарний асортимент,
що відповідав би потребам споживачів і був якомога вигіднішим для самого підприємства.
Одним із основних факторів успішного функціонування і розвитку підприємства є оптимальний за своєю структурою товарний асортимент. У наш час на більшості ринках конкуренція зростає, тому актуальним є
питання пошуку підприємствами ціннісної пропозиції,
що задовольнила б потреби клієнтів та забезпечила фінансову стабільність. Принципи і методи формування
товарного асортименту набувають особливої уваги з
боку менеджменту підприємства.
На сьогодні не існує єдиного підходу щодо формування та управління товарним асортиментом, тому
кожне підприємство формує асортимент відповідно до
специфіки своєї діяльності та особливостей зовнішнього середовища.
Управлінські рішення щодо формування товарного
асортименту традиційно знаходяться в полі дослідження науковців і практиків через свою актуальність. Питанням товарного асортименту та управління товарним
портфелем присвятили свої наукові праці такі вітчизняні науковці, як В. Кардаш, В. Я. Горфінкель, А. Ф. Павленко, Г. В. Осовська, О. А. Осовський, Л. А. Злупко,
А. В. Войчак, О. Зозульов, Т. Красовська, О. Коломієць,
Н. Радіонова та інші.
На ефективність діяльності підприємства на ринку
та його конкурентоспроможність впливають не тільки
масштаби діяльності та ефективність використання ресурсів, а й ступінь оптимальності реалізованої продукції
з точки зору співвідношення цін, одержуваного прибут-

Таблиця 1
Основні підходи до трактування поняття «асортиментна політика»
Визначення, джерело

Економічний словник

«Політика, що передбачає вирішення проблеми вибору номенклатури товарної і реалізованої
продукції та пошук шляхів її оптимізації» [2]

Полонська Л. А.

«Система поглядів і комплекс заходів з управління торговим асортиментом, яка включає загальні
напрями формування асортименту торгової мережі організації, що відповідає вимогам покращення
рівня і культури народного споживання, інтересам народного господарства» [3]

Опельбаум Ш. В.

«Система поглядів і комплекс заходів з управління товарним ассортиментом» [4]

Твілдіані Ю. К.,
Амеутдинова Х. И.

«Система заходів, направлена на визначення оперативних та стратегічних цілей розвитку асортименту товарів, а також розробку принципів, відповідно до яких вона буде вироблятися» [5]

Ноздрьова Р. Б.,
Цигічко Л. І.

«Система поглядів на розвиток (концепція розвитку) асортименту та адекватна система заходів щодо
її реалізації у сфері виробництва, обміну і споживання» [6]

Ковальов О. П.,
Сорокіна О. Г.

«Система заходів щодо визначення товарних груп для успішної роботи на ринку і забезпечуючих
економічну ефективність діяльності підприємства в цілому» [7]

Герчикова І. М.

«Полягає у виробленні (відповідно до цілей, які переслідує підприємство) і реалізації рішень щодо
номенклатури (найменувань) товарної продукції, різноманітності асортименту одного найменування, необхідності розширення асортименту, що випускається» [8]

Ніколаева М. А.

«Припускає рішення проблеми вибору номенклатури товарної продукції та її оптимізацію» [9]

Котлер Ф.

«Процеси формування оптимальної структури асортименту організацій різних форм власності і
галузевої приналежності» [10]
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стема заходів, пов’язана з формуванням оптимального
асортименту, враховуючи потреби споживачів та тенденції на ринку, задля ефективного функціонування підприємства. Асортиментна політика – невід’ємна частина
функціонування конкурентоздатного підприємства.
На сьогодні не існує єдиного підходу щодо формування та управління товарним асортиментом. Кожен із
підходів має право на існування, проте тільки їх адаптація до особливостей діяльності підприємства зможе
дати дієві та практичні результати. Розглянемо особливості окремих підходів щодо формування та управління
товарним асортиментом (табл. 2).
Для формування ефективного товарного асортименту підприємство повинно скласти певний стратегічний план і тактику його вдосконалення та проведення.
«Стратегія – це певний комплекс позицій, який визначає цілі та позиції підприємства, шляхи та розподіл ресурсів для їх досягнення» [15, c. 211].
При управлінні товарним асортиментом постійно
виникає низка проблем, які не можна ігнорувати задля
досягнення цілей підприємства – отримання прибутку.
Основні з них:

 старіння продукції (тривалість стадій життєвого циклу продукту залежать більшою мірою від
галузі, в якій функціонує підприємство);
 негативний вплив великої насиченості, глибини, широти та гармонічності номенклатури;
 проблеми, пов’язані з різним рівнем доходів
споживачів;
 високий рівень ризику при введені нових товарних позицій.
Для розв’язання вищеперелічених проблем, які виникають при управлінні товарним асортиментом, треба
створити стратегію, підібрати організаційну структуру
управління асортиментом і номенклатурою, що буде
оптимальною.
Слід також зазначити, що у вирішенні питань товарної політики має переважати стратегічний підхід, що
спрямований на досягнення головної мети функціонування підприємства.
«Планування та управління асортиментом – є важливою і невід’ємною частиною управління і важливим
засобом конкурентної боротьби. Крім збуту, цей процес
безпосередньо стосується сфери виробництва, фінанТаблиця 2

Особливості підходів до формування товарного асортименту

ЕКОНОМІКА

економіка підприємства

Автор підходу

Особливості підходу, джерело

Горфінкель В. Я.

«Система формування товарного асортименту передбачає такі заходи:
1) оцінка товарів конкурентів, які є аналогами;
2) визначення оцінки споживачів на певних ринках та їх потреб;
3) критична оцінка власних виробів і конкуруючих товарів-аналогів із позицій покупців;
4) коригування асортименту через зміни рівня конкурентоспроможності окремих товарів;
5) вивчення пропозицій щодо створення нових продуктів і поліпшення властивостей продукції, яка
виробляється, а також нових способів і сфер використання товару;
6) внесення змін до всього асортименту;
7) модернізація продукції за допомогою вивчення виробництва з урахуванням цінової політики,
рентабельності;
8) вдосконалення товару, його зовнішнього і внутрішнього вигляду (якісні характеристики)» [11]

Осовська Г. В.

«Для формування раціонального та оптимального товарного асортименту ... слід розробити асортиментну концепцію підприємства. Вона являє собою спрямовану побудову оптимальної асортиментної
структури, товарної пропозиції. При цьому за основу приймається, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого, – необхідність забезпечити найбільш ефективне використання
підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів з тим, щоб виробляти товар
из низькими витратами» [12]

Павленко А. Ф.

«Формування товарного асортименту і номенклатури потребує встановлення оптимального їх значення з урахуванням інтересів як товаровиробника, так і споживача, але з пріоритетом останнього.
Підприємства, як правило, випускають широкий асортимент товарів, а рівень прибутку від реалізації
різних товарів є також різним. Для досягнення максимального рівня загального прибутку необхідно
зосередити всі засоби і зусилля підприємства на виробництві найприбутковіших видів продукції.
Науковець виокремлює два пріритетні напрямки управління товарним асортиментом – елімінування та
нововведення» [13]

Кардаш В. Я.

«При формуванні товарного асортименту підприємства слід попередньо розв’язати такі проблеми:
1) оптимізації асортименту (номенклатури) продукції з урахуванням її споживчих характеристик і особливостей технології виробництва;
2) можливості прискорення темпів оновлення продукції в цілому та за окремими її видами з урахуванням життєвого циклу;
3) визначення оптимального співвідношення нових і «старих» товарів у виробничій програмі, а також
нових та вже освоєних ринків збуту;
4) виходу на ринок із принципово новими видами продукції;
5) вибору часу виходу на ринок із новим товаром та зняття з виробничої програми малоефективних
товарів» [14]
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сування, матеріально-технічного забезпечення, а також
взаємовідносин із технологічними та конструкторськими
підрозділами. Тому наслідки помилок, допущених у плануванні асортименту, не можуть бути в майбутньому нейтралізовані політикою збуту та зусиллями реклами. Сутність управління асортиментом полягає у створенні продуктів, які споживач бажає придбати, задля пропонування
цих товарів у необхідних обсягах і своєчасно. Основною
метою при цьому є оптимізація асортименту з урахуванням стратегічних ринкових цілей підприємства» [14].

С

лід відмітити, що особливістю товарного асортименту малих підприємств є мобільність та
динамічність у його формуванні. Підприємства
малого бізнесу можуть швидше пристосуватися та адаптуватися до смаків споживачів, до нових запитів та потреб. Тому дані характеристики, безумовно, є перевагою
малих підприємств.
На основі проаналізованих підходів ми зробили такі висновки та сформували схему формування та
управління товарним асортиментом на підприємствах
малого бізнесу (рис. 1):
 слід ретельно вивчити наявний асортимент і
сформувати критерії для планового;

 потрібно дослідити ринок, на якому функціонує
підприємство, діяльність конкурентів, особ
ливості законодавства в даній сфері;
 виявити можливості підприємства, сильні та
слабкі сторони;
 оцінити ресурсне забезпечення підприємства;
 управління повинно бути системним і цілеспрямованим.
Для раціонального управління асортиментом
та визначення пріоритетних напрямків розвитку слід
сформувати алгоритм вдосконалення управління то
варним асортиментом на підприємствах малого бізнесу. Актуальність вдосконалення управління товарним
асортиментом обумовлюється смаками та вподобаннями споживачів, потребами сучасного ринку, що постійно змінюються. Щоб забезпечити постійний розвиток,
необхідно покращувати продукцію підприємства, це надасть йому конкурентні переваги.
Основним завданням процесу управління товарним асортиментом підприємства є створення найоптимальнішого балансу між величиною запасів, їх гнучкі
стю, швидкістю переміщення, наявністю та витратами,
спрямованими на реалізацію цих процесів.

Цілі компанії
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Рис. 1. Алгоритм формування та управління товарним асортиментом
Джерело: авторська розробка.
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Для удосконалення процесу управління слід коригувати роботу такх підсистем:
1) Управлінсько-організаційна:
 відповідність структури управління специфіці
підприємства;
 наявність професіональних менеджерів у сфері
управління товарним асортиментом;
 використання переваг малого підприємства
(висока гнучкість і швидка реакція на зміни в
зовнішньому середовищі, орієнтація на творчість та нестандартні підходи ведення бізнесу,
не бюрократичні та спрощені процедури управління, швидкість обороту капіталу, незначні накладні витрати, неформальні підходи до планування і контролю);
 пошук шляхів подолання недоліків малих підприємств (погані умови придбання ресурсів,
обмежені можливості отримання кредитів, незначна внутрішня управлінська спеціалізація,
обмеженість інформаційних ресурсів, дослідження зовнішнього середовища, підвищений
ризик діяльності).
2) Фінансова:
 визначення пріоритетних джерел фінансування – найдешевших та найефективніших;
 залучення додаткових джерел фінансування;
 оптимізація структури капіталу усередині фірми;
 зменшення фінансових ризиків.
3) Збуту:
 «планування та організування збуту;
 організування після продажного обслугову
вання;
 мотивування працівників, які займаються збутом продукції;
 контролювання процесу збуту продукції;
 системний взаємозв’язок процесу збуту з процесом постачання.
4) Постачання:
 створення довготривалих і міцних ділових
зв’язків з постачальниками, проведення переговорів з постачальниками;
 своєчасне й оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами
відповідної комплектності та якості;
 участь у розробці стандартів підприємства по
матеріально-технічному постачанню якості
продукції, що випускається;
 контроль якості, кількості, комплектності мате
ріально-технічних ресурсів;
 розробка і впровадження заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, зниження витрат, пов’язаних із
транспортуванням і збереженням;
 вилучення в підрозділах підприємства наднормативних залишків матеріалів, передача їх на
склад сировини і матеріалів, в інші підрозділи
і належне оформлення таких операцій;
 розробка пропозицій по заміні дорогих і дефіцитних матеріалів, сировини більш доступними за ціною» [16].
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Для вдосконалення управління всі наведені вище
функції повинні здійснюватися в комплексі та системно.
Часто на підприємствах малого бізнесу функції різних
підсистем виконує одна структурна одиниця. У цьому
випадку важливо, щоб менеджери буди достатньо кваліфікованими, володіли повною і достовірною інформацією та не зловживали правом прийняття рішень.
Висновки
Управління товарним асортиментом – невід’ємна
частина функціонування будь-якого сучасного підприємства. Оптимальний товарний асортимент дасть змогу підтримувати конкурентоздатні позиції, фінансовоекономічну діяльність підприємства та задовольняти
потреби покупців.
На сьогодні немає єдиного підходу до формування
і управління товарним асортиментом, тому кожне підприємство самостійно застосовує найбільш ефективний
та результативний підхід.
Перетворення недоліків у переваги та викори
стання специфічних особливостей підприємств малого
бізнесу дозволять розвивати та розширювати бізнес.
Переваги малого бізнесу дозволяють йому «виживати»
в конкурентній боротьбі з великими компаніями. Завдяки перевагам малі підприємства можуть змінювати
умови, у яких вони здійснюють економічну діяльність,
змінювати структуру витрат, створювати стійкі конкурентні переваги.
Проте поради щодо вдосконалення процесу управління товарним асортиментом індивідуальні та особливі
для кожного підприємства. Це пояснюється специфікою
діяльності фірми, особливостями зовнішнього середовища, нормативними актами, внутрішньою системою
управління та організаційних відносин.
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Формування державного бюджету в розвинутих країнах світу та в Україні
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Маркуц Ю. І. Формування державного бюджету в розвинутих країнах світу та в Україні
Метою статті є дослідження і порівняння вітчизняної практики бюджетування та найбільш розвинутих країн світу – США, Великобританії та
Австралії. Розкрито динаміку обсягів доходів та видатків державних бюджетів розвинутих країн світу, розглянуто структуру надходжень до
бюджету та напрямів фінансування бюджетних видатків, визначено показники співвідношення доходів та видатків бюджетів до ВВП. Як результат, досвід високорозвинених країн світу передбачає збалансований бюджет, поступове зниження його дефіциту та спрямованість бюджетної
системи на ефективне вирішення загальнодержавних проблем і досягнення конкретних результатів розвитку держави завдяки ефективному
функціонуванню реального сектора економіки.
Ключові слова: бюджет, державний бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету, дефіцит бюджету, планування бюджету, виконання бюджету.
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Маркуц Ю. И.Формирование государственного бюджета
в развитых странах и в Украине
Целью статьи является исследование и сравнение отечественной
практики бюджетирования и наиболее развитых стран мира – США,
Великобритании и Австралии. Раскрыта динамика объемов доходов и
расходов государственных бюджетов развитых стран мира, рассмотрена структура поступлений в бюджет и направлений финансирования бюджетных расходов, определены показатели соотношения
доходов и расходов бюджетов в ВВП. Как результат, опыт высокоразвитых стран мира предусматривает сбалансированный бюджет, постепенное снижение его дефицита и направленность бюджетной системы на эффективное решение общегосударственных проблем и достижение конкретных результатов развития государства благодаря
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Б

юджет відіграє одну з вагомих ролей у житті краї
ни, виступає є її основним фінансовим планом.
Досвід високорозвинених країн світу, що свідчить
про їх вдалу забезпеченість макроекономічної стабільності, передбачає збалансований бюджет, поступове
зниження його дефіциту, передбачувані показники інфляції та спрямованість бюджетної системи на ефективне вирішення загальнодержавних проблем і досягнення
конкретних результатів розвитку держави. Ефективність
формування бюджету залежить від продуманої податкової системи, функціонування реального сектора економіки, рівня втручання держави у економічні процеси.
Бюджет країни планується відповідно до наявних
можливостей залучення фінансових ресурсів та необхідних напрямів фінансування видатків, є специфічним
показником економічних, соціальних і політичних особ
ливостей розвитку держави. Формування бюджету здійснюється з огляду на економічний потенціал країни, нагальність та масштабність завдань, що постають перед
нею, ролі держави в економіці та інших факторів. При
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The article is aimed at analysis and comparison of the domestic practice of
budgeting with budgeting practices in the most developed world countries
such as the United States, Britain and Australia. The dynamics of amounts
of revenues and expenditures of the State budgets in the developed world
countries has been disclosed, structure of budget revenues and directions of
budget expenditures have been considered, ratios of budget revenues and
budget expenditures in GDP has been determined. As a result, the experience
of the developed world countries provides for a balanced budget, gradual reduction of its deficit, and orientation of budget towards the efficient solution
of nationwide problems as well as achieving of actual results of development
of the State through the efficient functioning of the real sector of economy.
Keywords: budget, the State budget, budget revenues, budget expenditures,
budget deficit, budget planning, budget execution.
Fig.: 7. Bibl.: 9.
Markuts Yuliya I. – PhD (Economics), Senior Lecturer of the Department of
Finance, Kyiv National University of Trade and Economics (19 Kіoto Str., Kyiv,
02156, Ukraine)
E-mail: j_markuts@mail.ru

цьому, джерела формування дохідної частини бюджету
ідентифікують економічне становище країни, а напрями
здійснення видатків – пріоритети на сучасному етапі її
розвитку.
Сучасний розвиток України передбачає досягнення світових стандартів планування та виконання бюджету. Орієнтиром визнано розвинуті західноєвропейські країни та США. З огляду на зазначене, доцільним
вбачається аналіз та порівняння вітчизняної практики
бюджетування та найбільш розвинутих країн світу.
Відповідно до окремих особливостей держав формування бюджету може відрізнятись. Яскравим прикладом виступає бюджетний період, який, на відміну
від України, не завжди збігається з календарним роком:
у США фінансовий рік починається 1 жовтня, а закінчується 30 вересня наступного року; у Великобританії
бюджетний період триває з 1 квітня по 31 березня наступного року; водночас, бюджетний період Австралії
займає період із 1 червня до 31 травня.
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Формування бюджету наступного року в розвинених країнах починається задовго до його настання.
У США складання проекту бюджету відбувається за 18
місяців до початку фінансового року. Проект складається з декількох томів, де викладено основні фінансові
пропозиції президента щодо розвитку країни, які Конгрес має схвалити і встановити для них відповідні бюджетні призначення.
У 2014 р. доходи бюджету США становили 3021,5
млрд дол., видатки – 3506,1 млрд дол., таким чином, бюджет було затверджено з дефіцитом у розмірі 484,6 млрд
дол. У 2015 р. дефіцит бюджету зменшився на 46,2 млрд
дол., або на 9,5% порівняно з попереднім роком, а у 2016 р.
збільшився на 177,4 млрд дол. або на 40,5% порівняно з
2015 р. (рис. 1).
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Федеральний бюджет Австралії на 2014 р. склав
384,1 млрд дол. доходів та 420,3 млрд дол. видатків,
утворивши дефіцит розміром 36,2 млрд дол. (рис. 2).
Порівняно з 2014 р. дефіцит бюджету у 2016 р. зменшився на 2,5 млрд дол., або на 7,0%. Дані за 2014–2016 рр.
свідчать про позитивний характер зменшення дефіциту бюджету, що пояснюється збільшенням податкових
надходжень до федерального бюджету.
Структура бюджетних доходів Австралії протягом
2014–2016 рр. не зазнала вагомих змін, окрім невеликих
коливань частки її складових. Головним джерелом доходів бюджету Австралії є податкові надходження, які у
2016 р. становлять 94,1% усіх надходжень бюджету. Процентні доходи, а також доходи від продажу та дивідендів
становлять 6,0% усіх доходів держави.

Рік

Рис. 1. Основні показники бюджету США протягом 2014–2016 рр.

Н

айбільшою статтею видатків федерального бюджету США є видатки на соціальне страхування,
частка яких протягом 2014–2016 рр. практично
не змінювалася й становила близько 22,0%. Вагомими
також є видатки на оборону, медичне страхування, допомогу малозабезпеченим верствам населення тощо.
З огляду на дані структури видаткової частини США,
можна відзначити, що бюджет має високу соціальну
спрямованість.
Співвідношення доходів державного бюджету
США до ВВП свідчить про низький рівень централізації
бюджету та визначає ефективність акумулювання надходжень через податки та збори. Даний показник підтверджує незначне фінансове втручання в економіку,
з огляду на одну зі світових ринкових моделей централізації ВВП – американську модель, за якою рівень централізації ВВП досягає 25–30%. За період з 2014–2016 рр.
показник розподілу бюджетних доходів через ВВП у
США не зазнав значних змін, тримаючись в межах 17,5–
18,3%. Динаміка співвідношення видатків державного
бюджету США до ВВП демонструє зміни в межах одного відсоткового пункту – від 20,4% до 21,4%, що свідчить
про стабільність та стійкість її бюджетної системи.
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Показники співвідношення доходів і видатків федерального бюджету до ВВП мають розглядатися в динаміці, при цьому головним фактором є стабільність
показників у межах невеликого проміжку часу. Централізація федерального бюджету Австралії знаходиться на
низькому рівні (26,4–26,1% – за видатками, 28,9–28,1% –
за доходами), що є також типовим для США, та вказує
на незначні фінансові втручання в економіку з боку держави. При цьому фінансовій підтримці підлягають лише
ті соціальні верстви населення, які не здатні обійтися
без державної допомоги (рис. 3).
Бюджет Великобританії на 2014 р. було затверджено з дефіцитом у розмірі 84,1 млрд ф. ст. Так, доходи
становили 648,0 млрд ф. ст., а видатки – 732,1 млрд ф. ст.
Упродовж 2015 р. дані показники продовжували зростати, при цьому темп приросту доходів перевищував темп
приросту видатків. Як результат, бюджетом на 2016 р.
було закладено дохідну частину у сумі 716,1 млрд ф. ст.,
а видаткову – 772,2 млрд ф. ст. Порівняно з бюджетом
2014 р. дефіцит у 2016 р. зменшився на 33,3%, або на 28,0
млрд ф. ст. і становив 56,1 млрд. ф. ст. Таким чином, доходи та видатки бюджету Великобританії у 2016 р. порівняно з 2014 р. зросли на 10,5% та 5,5% відповідно.
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Джерело: складено за [9].
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Рис. 2. Динаміка доходів та видатків федерального бюджету Австралії протягом 2014–2016 рр.
Джерело: складено за [5].
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Рис. 3. Динаміка співвідношення доходів та видатків федерального бюджету Австралії до ВВП
Джерело: складено за [5].

Бюджет 2016 р. має соціальне спрямування і на перше
місце ставить «потреби наступного покоління» [6–8].
Питома вага кожної структурної одиниці доходів
бюджету Великобританії не зазнали значних змін у розрізі досліджуваного періоду – коливалися в межах 2,0%.
На 2016 бюджетний рік податкові надходження становлять близько 85,1% доходів, з них податок на прибуток
складає 25,4%, ПДВ – 19,0%, акцизний збір – 7,2%, корпоративний податок – 6,3% (рис. 4).
Порівняно з США, де видатки на соціальний захист становили близько 22,0% видаткової частини бюджету, Великобританія затвердила бюджет на 2016 р. з
питомою вагою видатків на соціальний захист у 31,2%.
Найбільша частка видатків спрямовуються також на медицину (19,3%) та освіту (13,0%). Таким чином, у грошовому еквіваленті видатки на соціальний захист у 2016 р.
становлять 240,1 млрд ф. ст., на медицину – 145,4 млрд
ф. ст., а на освіту – 102,3 млрд. ф. ст. (рис. 5).
Порівнюючи показники бюджету найбільш розвинутих країн світу, необхідно звернути увагу на вітчизняну практику формування державного бюджету.
Протягом 2014–2016 рр. Державний бюджет України затверджувався з дефіцитом у 63,8 млрд грн, 64,8
млрд грн і 72,7 млрд грн відповідно, при цьому граничні
обсяги дефіциту були затверджені у сумі 68,6 млрд грн,
76,0 млрд грн і 83,7 млрд грн відповідно. Така тенден-
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Рис. 4. Структура доходів бюджету Великобританії
на 2016 р.
Джерело: складено за [8].

ція зростання дефіциту Державного бюджету України
свідчить про недостатньо ефективне використання грошових коштів на фінансування поточних і капітальних
потреб держави.
Державний бюджет України на 2014 р. у частині доходів склав 377,8 млрд грн, видатків – 441,6 млрд.
грн. У 2015 р. доходи бюджету збільшилися на 36,8% і
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орієнтиром для України у проведенні податкової та економічної політики, що забезпечить додатковий дохід за рахунок
податкових надходжень у Державному
бюджеті України. Частка неподаткових
Соціальний
надходжень у бюджеті 2016 р. складає
захист
31%
14,2%, а доходи від операцій з капіталом,
офіційні трансферти та цільові фонди в
дохідній структурі бюджету в загальному
обсязі становлять 3,1%.
Співвідношення доходів державОсобисті
ного бюджету до ВВП України протягом
соціальні
2014–2016 рр. змінювалося з 24,1% до
Освіта
послуги
29,6%. Така динаміка пояснюється біль13%
4%
шими темпами приросту доходів бюджеМедицина
Транспорт
ту порівняно з ВВП: 57,5% та 28,2% відпо19%
4%
відно. Приріст ВВП у 2016 р. порівняно з
Рис. 5. Структура видатків бюджету Великобританії на 2016 р.
2014 р. є незначним, однією з причин чого
Джерело: складено за[8].
є банківська система України – головне
джерело кредитування реального сектостановили 517,0 млрд грн, у той час як видатки зросли ра економіки, яка через кризовий стан неспроможна пона 31,7% і становили 581,8 млрд грн. Незважаючи на пе- вністю фінансово забезпечити кредитними ресурсами
ревищення темпу приросту доходів над видатками, де- економічних агентів.
фіцит бюджету у 2015 р. порівняно з попереднім роком
Розподіл видатків через ВВП України збільшувався
зріс на 1,6%.
протягом 2014–2016 рр. із 28,2% до 33,2%. Як і в ситуації
з доходами бюджету, темпи приросту видатків перевиаконом України «Про Державний бюджет України на щували темпи приросту ВВП, становлячи 51,2% у 2016 р.
2016 рік» встановлено доходи бюджету в сумі 595,2 порівняно з 2014 р. Важливим показником є відношення
млрд грн (у тому числі, доходи загального фонду дефіциту Державного бюджету України до ВВП, оскільки
становили 562,8 млрд грн, спеціального фонду – 32,4 млрд він значною мірою відображає стан державних фінансів
грн), видатки – у сумі 667,8 млрд грн (видатки загального та показує масштаби бюджетної розбалансованості відфонду – 633,6 млрд грн, спеціального – 34,2 млрд грн) і носно національної економіки. Так, співвідношення дедефіцит 72,6 млрд грн, при цьому граничний дефіцит бю- фіциту бюджету України до ВВП протягом 2014–2016 рр.
змінювалося з 4,1% до 3,6%. Зауважимо, що дефіцит розджету було закладено в розмірі 83,7 млрд грн (рис. 6).
Частка податкових находжень у Державному бю- раховувався шляхом віднімання видатків від доходів,
джеті України на 2014 р. становила 79,3% і зросла до затверджених законом про Держаний бюджет України
83,1% у 2016 р. Такий приріст свідчить про підвищення на відповідний рік (рис. 7).
ефективності функціонування вітчизняної податкової
Висновки
системи. Втім, у порівнянні з федеральним бюджетом
Австралії частка податкових надходжень все ж залишаПри аналізі структури доходів та видатків федеється меншою на 10 відсоткових пунктів (93,1% України ральних бюджетів США та Австралії, а також бюджедо 94,1% Австралії). Подолання даної різниці має бути ту Великобританії, важливим є зосередження уваги
Громадський Проценти
Домашнє порядок і безпека за борг Інше
господарювання
4%
6%
5%
та навколишнє
середовище
5%
Промисловість,
сільське господарство
та зайнятість
3% Оборона
6%

Доходи та видатки,
млрд грн
441,587

377,822

2014

581,761

516,980

667,816

595,163

Доходи
Видатки

2015

2016

Рік

Рис. 6. Динаміка доходів та видатків Державного бюджету України протягом 2014–2016 рр.
Джерело: складено за [2–4].
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Рис. 7. Динаміка співвідношень доходів та видатків Державного бюджету України до ВВП протягом 2014–2016 рр.
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Джерело: складено за [2–4].

не на масштабних значеннях даних показників, а на їхній
структурі та динаміці. У розвинутих країнах спостерігається тенденція до зростання як дохідної, так і видаткової частини з одночасним поступовим скороченням
дефіциту бюджету. Питома вага податкових надходжень
у розвинених країнах коливається від 85% до 95%, що
свідчить про розвиненість їх податкових систем, високу
податкову свідомість громадян та ефективну фінансову
політику. Вагома частка видатків спрямовується на соціальне забезпечення громадян, що досягається високим рівнем розбудови економіки.

Б

юджет України декілька років поспіль є соціально
орієнтованим, з постійним підвищенням питомої
ваги соціальних видатків. При цьому, з огляду на
сучасне економічне становище громадян, особливо малозахищених верств населення, ефективність та результативність зазначених державних видатків знижується,
що пояснюється відсутністю стабільного та стійкого
фундаменту підтримки бюджету у вигляді реального
сектора економіки. Успішна світова практика бюджетування свідчить, що лише при високій розбудові економіки, нарощуванні вітчизняного економічного потенціалу
спрямування значного обсягу бюджетних коштів у соціальну сферу має вагомий та помітний соціальний ефект.
Застосування дефіциту бюджету як інструменту
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власних бюджетних коштів дозволяє державі бути більш
сильною та самостійною, а владі такою, що функціонує
ефективно.				
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П

роведення аналізу стану і динаміки виконання
державного бюджету за видатками є важливою
складовою контролю видаткової частини бюджету. Поєднання аналізу та контролю виконання бюджету
за видатками є важливим для оцінки стану виконання
бюджету. Джерелами інформації для оцінки стану виконання бюджету є звітні дані органів ДКСУ, дані Державної служби статистики України, міжнародних інституцій.
Основою дослідження є дані, що є витягом із річних звітів з виконання державного бюджету та є джерелом аналізу.
Доцільним є оцінити динаміку видатків бюджету
та темпи їх зміни. Наступний етап дослідження полягає
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у вивченні структури видатків за кодами функціональної та економічної класифікації.
Варто наголосити на важливості вивчення розподілу видатків за джерелами їх покриття як за кодами
функціональної, так і за кодами економічної класифікації.
Зміна обсягу видатків у абсолютному виразі не дає
повної характеристики їх динаміки. Отже, для комплекс
ного розуміння тенденції видатків бюджету їх слід порівнювати з ціновими тенденціями.
Оцінку стану і динаміки виконання державного
бюджету за видатками необхідно доповнити вивченням
основних макроекономічних показників.
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На рис. 1 представлено динаміку видатків бюджету у 2010–2015 рр., яка свідчить про зростання обсягу
видатків протягом зазначеного періоду. Втім, швидкість
їх зростання у 2013 р. порівняно з 2010–2012 рр. сповільнюється. 2015 р. характеризується нарощуванням
обсягів видатків за рахунок збільшення видатків загального фонду, при цьому спостерігається скорочення видатків спеціального фонду (рис. 2).
Як свідчать обчислення та графічні дані рис. 1 та
рис. 2, темпи приросту обсягу видатків спостерігалися
у 2012 р. і становили 20,22% порівняно з 2011 р. і 39,47%
порівняно з 2010 р. У 2014 р. приріст обсягу видатків характеризується найнижчим значенням. У 2015 р. спостерігалися найшвидші темпи приросту видатків, що сягали
36,49% порівняно з 2014 р. і 102% порівняно з 2010 р.

Т

енденція до зростання обсягу видатків потребує
посиленого контролю за цільовим використанням бюджетних коштів з метою недопущення
включення до кошторисів установ необґрунтованих видатків та зловживань з бюджетними коштами.
Втім, тенденція до зростання обсягу видатків у абсолютному виразі не є однозначним свідченням покращення фінансового забезпечення бюджетних програм

та заходів і потребує вивчення в порівнянні з інфляційними процесами в економіці.
Порівняння індексів зміни видатків з індексами
цін наведено на рис. 3.
Порівняльна характеристика показників у динаміці,
наведена на рис. 3, свідчить, що протягом 2013–2015 рр.,
а особливо у 2015 р. відбулося суттєве зростання цін на
всі категорії продукції та послуг порівняно з попереднім
роком. Зростання обсягу видатків у 2014 р. порівняно
з 2013 р. є 0,11%, що значно нижче, ніж темпи інфляції.
Аналогічна ситуація спостерігається й у 2016 р. Отже,
зростання обсягу видатків у 2014 та 2015 рр. нівельоване інфляційними процесами в економіці України.
Динаміка цін на всі категорії товарів і послуг зумов
лює необхідність моніторингу цін з метою посилення
контролю за витрачанням бюджетних коштів для недопущення зловживань у процесі закупівлі товарів і послуг
за бюджетні кошти.
У структурі видатків бюджету за видами коштів
переважають видатки загального фонду (рис. 4).
Доцільно зауважити, що структура видатків свідчить про переважну частку видатків із загального фонду
за всіма кодами функціональної класифікації та структурні зрушення в бік її подальшого збільшення. Високою
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Рис. 1. Динаміка видатків бюджету у 2010–2015 рр.
Джерело: складено за [1].
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Джерело: складено за [1].

питомою вагою видатків спеціального фонду характеризується структура видатків на економічну діяльність, охорону навколишнього природного середовища, житловокомунальне господарство. Найбільшу питому вагу у
структурі видатків за кодами функціональної класифікації
посідають видатки на освіту, соціальний захист і соціальне
забезпечення. Значною питомою вагою характеризуються
видатки на загальнодержавні функції, економічну діяльність, охорону здоров’я. Втім, динаміка видатків свідчить
про структурні зрушення в бік підвищення питомої ваги
видатків на загальнодержавні функції (на 5,6 п. п. у 2015 р.
порівняно з 2010 р.), оборону та зниження питомої ваги
видатків на охорону здоров’я й освіту.
Структура видатків за кодами функціональної класифікації унаочнена на рис. 5. Найбільша питома вага у
структурі видатків припадає на соціальний захист і соціальне забезпечення. Другий щабель за значимістю посідають видатки на освіту. Втім, 2014 р. у структурі видатків
відбулися структурні зрушення в бік збільшення пито%
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мої ваги видатків на загальнодержавні функції, оборону,
громадський порядок, безпеку та судову владу, житловокомунальне господарство. За рештою кодів функціональної класифікації видатків відбулося зменшення їх
питомої ваги. Тенденція зростання питомої ваги видатків на загальнодержавні функції та оборону зберігається
й у 2015 р. Такий перерозподіл у складі видатків відбувся
за рахунок зниження частки решти статей.
Склад видатків бюджету за економічною сутністю
платежу представлений на рис. 6.
Дані рис. 6 свідчать, що поточні видатки становлять левову частку видатків бюджету. Питома вага капітальних видатків є доволі низькою та складає у 2014
р. лише 3,86%. Проте, у 2015 р. їх частка зросла і становила 6,88%. У складі поточних видатків більша частина
припадає на оплату праці та нарахування на заробітну
плату, значну частину видатків складають видатки на
соціальне забезпечення. Загалом структура видатків за
кодами економічної класифікації є доволі сталою.
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Рис. 5. Структура видатків бюджету та структурні зрушення за кодами функціональної класифікації у 2010–2015 рр.
Джерело: складено за [1].
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Рис. 6. Структура видатків бюджету та структурні зрушення за кодами економічної класифікації у 2010–2015 рр.

Поточні видатки здебільшого забезпечуються коштами загального фонду з тенденцією до збільшення питомої ваги видатків за рахунок загального фонду. Видатки на використання товарів і послуг частково покриваються коштами спеціального фонду. Зворотна ситуація
із фінансовим забезпеченням капітальних видатків, які
майже всі покриваються коштами спеціального фонду.

З

огляду на вищевикладене посиленому контролю з
боку органів Казначейства має підлягати правильність зарахування коштів до відповідних фондів
установ та їх використання відповідно до напрямів використання коштів за кожним джерелом покриття видатків. Корисним є порівняння тенденції зміни обсягу
видатків із макроекономічними показниками розвитку
країни. Такий аналіз уможливить формулювання вис
новків щодо дійсного стану фінансового забезпечення
суб’єктів, що отримують бюджетні кошти.
Найважливішим показником, що характеризує
стан економіки країни, є показник валового внутрішнього продукту (ВВП).
ВВП обчислюють у фактичних цінах, у цінах попереднього року, у цінах базисного року. Приведення ВВП
до цін попереднього або базисного року уможливлює
вилучення впливу цін на зміну ВВП, отже, при вивченні
динаміки ВВП визначаються темпи зміни його фізичного обсягу. Тому важливим макроекономічним показ-
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ником є реальний ВВП, тобто за паритетом купівельної
спроможності (ПКС). Важливе значення має аналіз ВВП
на душу населення, що є характеристикою рівня життя у
країні. На рис. 7 представлено динаміку ВВП України.
За даними, унаочненими на рис. 7, бачимо, що динаміка ВВП у фактичних цінах показує тенденцію зро
стання. Втім, на зростання ВВП справляє вплив як зміна
фізичного обсягу ВВП, так і інфляційне зростання цін.
Реальний ВВП з 2013 р. показує зниження, а 2014 р. – доволі суттєве зниження. У 2015 р. реальний ВВП показує
незначну тенденцію до зростання.
Різниця між номінальним і реальним ВВП у млн
грн показана на рис. 8, а у відсотках – на рис. 9.
Обчислення, унаочнені на рис. 8 і рис. 9, свідчать,
що різниця між реальним і номінальним ВВП щороку
збільшується і 2015 р. уже становить більше, ніж 45,81%.
На рис. 10 представлені темпи зростання ВВП
протягом 2010–2015 рр.
Темпи зростання номінального ВВП протягом
2010–2014 рр. уповільнюють швидкість. Темп зростання реального ВВП у 2013 р. показав нульове значення,
а у 2014 р. став від’ємним, тобто економіка України скоротилася на 6,8%. У 2015 р. спостерігається незначне
зростання реального ВВП, втім, розрив між реальним і
номінальним ВВП є значним.
На рис. 11 наведено динаміку чисельності населення
та ВВП і видатки бюджету, що припадають на одну особу.
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Джерело: складено за [1].
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Рис. 7. Динаміка реального та номінального ВВП України у 2010–2015 рр.
Джерело: складено за [3; 4].
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Джерело: складено за [3; 4].
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ваги дефіциту бюджету у ВВП сягнув 5%. У 2015 р. спостерігається тенденція до зростання питомої ваги у ВВП
як доходів, так і видатків та зниження частки дефіциту
бюджету.
Висновки
Дослідження стану виконання бюджету за видат
ками засвідчило, що показники динаміки видатків бюджету та темпи їх зміни, структури та структурних зрушень не дають достовірної інформації щодо динаміки
видатків із бюджету.
Для комплексного розуміння тенденції здійснення
видатків бюджету запропоновано розглядати показники
динаміки видатків у співвідношенні з макроекономічними показниками та порівнювати обсяги видатків із ціновими тенденціями, обчислюючи коефіцієнти випере
дження. За результатами аналізу встановлено, що: зро
стання обсягу видатків спричиняє необхідність посиленого контролю за цільовим використанням бюджетних
коштів з метою недопущення включення до кошторисів
установ необґрунтованих видатків та зловживань з бюджетними коштами; зменшення видатків свідчить про
необхідність посилення контролю за їх економним і раціональним використанням з метою досягнення всіх ці-
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Як номінальний ВВП, так і обсяг видатків на 1 особу
збільшується (див. рис. 11), втім, така динаміка здебільшого обумовлена зниженням чисельності населення.
Бюджет України виконується з дефіцитом, який
щорічно збільшується (рис. 12).
Збільшення дефіциту бюджету свідчить про перевищення темпів зростання видатків над темпами зростання
доходів. Це обумовлює необхідність посилення контролю за ефективністю здійснення видатків із бюджету.
Питому вагу доходів, видатків та дефіциту бюджету України у ВВП наведено на рис. 13.
Задля підвищення ефективності державних видатків пропонується впровадження на рівні головних
розпорядників бюджетних коштів середньострокових
інвестиційних планів у межах граничних сум середньострокового бюджету з проектів, що пройшли процедуру
оцінювання; оптимізацію кількості державних цільових і бюджетних програм та застосування програмноцільового методу й середньострокового планування в
бюджетному процесі [8].
Як доходи, так і видатки бюджету знижують питому вагу у ВВП, втім, рівень дефіциту бюджету характеризується тенденцією до суттєвого його збільшення
відносно до ВВП України. У 2014 р. показник питомої
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Джерело: складено за [6; 7].
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лей і показників виконання програм, на які спрямовані
ці видатки, з метою підвищення ефективності.

ЛІТЕРАТУРА
1. Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2010–2015 рр. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
doccatalog/list?currDir=146477
2. Економічна статистика / Ціни. URL: http://www.ukrstat.
gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm
3. Валовий внутрішній продукт. URL: http://www.ukrstat.
gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm
4. Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за
2015 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/
vvp/def_vvp/def_2015_u_n.htm
5. Населення (1990–2016). URL: http://www.ukrstat.gov.
ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html
6. Макроекономічні показники. URL: https://bank.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896
7. Cash Surplus/Deficit (% of GDP). URL: http://databank.
worldbank.org/data/reports.aspx?Source=world-developmentindicators#

234

8. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки
«Заможне суспільство,конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». URL: http://municipal.gov.ua/articles/show/
article/54
Науковий керівник – Терещенко Л. О., кандидат економічних
наук, професор, завідувачка кафедри економічної кібернетики
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» (м. Буча)

REFERENCES
“Cash Surplus/Deficit (% of GDP)“. http://databank.worldbank.
org/data/reports.aspx?Source=world-development-indicators#
“Makroekonomichni pokaznyky“ [Macroeconomic indicators].   https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=23487024&cat_id=57896
“Naselennia (1990-2016)“ [Population (1990-2016)]. http://
www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/
nas_rik_u.html
“Prohrama ekonomichnykh reform na 2010–2014 roky
«Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava»“ [The program of economic reforms for 2010–

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

2014 "Rich society, competitive economy, effective state"]. http://
municipal.gov.ua/articles/show/article/54
“Richnyi zvit pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu
Ukrainy za 2010-2015 rr.“ [Annual report on the implementation of
the State budget of Ukraine for 2010-2015]. http://www.treasury.
gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
“Tsiny“ [Prices]. Ekonomichna statystyka. http://www.ukrstat.
gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm

“Valovyi vnutrishnii produkt“ [Gross domestic product].
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/
vvp_u.htm
“Zmina defliatora valovoho vnutrishnyoho produktu za 2015 r.“
[The change in the deflator of gross domestic product in 2015].
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/vvp/def_vvp/
def_2015_u_n.htm
УДК 336.02

Формування імперативів концепту фінансової децентралізації в Україні
© 2016 Рекова Н. Ю., Чистюхіна Ю. А.

УДК 336.02

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

UDC 336.02
Rekova N. Yu., Chystyuhyna Yu. A. The Formations of Imperatives
of the Concept of Fiscal Decentralization in Ukraine
The article is concerned with substantiation of imperatives of the fiscal decentralization in Ukraine, taking into consideration determinants of its contemporary politico-economic development. For determinants of the economic
development of Ukraine, given its current economic and political situation, it
appears practicable to apply imperatives of concept of the fiscal decentralization of the first generation, taking account of the provisions of theories of
the fiscal decentralization, aimed at economic growth of the State through
the institutional framework. It has been proven that for Ukraine in the context of decentralization of power is necessary to unite the efforts aimed at:
achieving the macroeconomic stabilization; resolving the political and ethnic
inter-regional conflicts; raising the level of competence of the public officials;
reducing the risk of corruption and opportunistic conduct at various levels of
Government while maintaining control over the State expenditures and interbudgetary transfers; enhancing the responsibility of the local self-government
bodies for the development of territorial entities. The successful implementation of the fiscal decentralization in Ukraine requires a comprehensive institutional framework which should be the prospect for further research.
Keywords: imperatives, concept, fiscal decentralization, economic growth,
institutional support.
Fig.: 1. Bibl.: 22.
Rekova Natalia Yu. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Business Economy, Donbass State Academy of Machine Building (72
Akademichna Str., Kramatorsk, Donetsk region, 84313, Ukraine)
E-mail: nata-rekova@ya.ru
Chystyuhyna Yulia A. – Postgraduate Student, Donbass State Academy of
Machine Building (72 Akademichna Str., Kramatorsk, Donetsk region, 84313,
Ukraine)
E-mail: snezhana_pipko@mail.ru

ЕКОНОМІКА

УДК 336.02
Рекова Н. Ю., Чистюхина Ю. А. Формирования императивов
концепта финансовой децентрализации в Украине
Целью статьи является обоснование императивов фискальной децентрализации Украины, учитывая детерминанты ее современного
политико-экономического развития. Для детерминантов экономического развития Украины, учитывая ее современное экономикополитическое состояние, целесообразным видится применение императивов концепта фискальной децентрализации первого поколения
с учетом положений теорий фискальной децентрализации, направленных на экономический рост государства через институциональные основы. Доказано, что для Украины в условиях децентрализации
власти необходимо объединение усилий, направленных на: достижение макроэкономической стабилизации; разрешение политических и
этнических межрегиональных конфликтов; повышение уровня компетенций государственных чиновников; снижение риска коррупции
и оппортунистического поведения на различных уровнях власти при
сохранении контроля над государственными расходами и межбюджетными трансфертами; повышение ответственности органов
местного самоуправления за развитие территориальных образований. Успешное осуществление фискальной децентрализации в Украине
требует наличия комплексной институциональной основы, которая
должна стать перспективой дальнейших исследований.
Ключевые слова: императивы, концепт, фискальная децентрализация, экономический рост, институциональное обеспечение.
Рис.: 1. Библ.: 22.
Рекова Наталья Юрьевна – доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия, Донбасская государственная машиностроительная академия (ул. Академическая, 72,
Краматорск, Донецкая обл., 84313, Украина)
E-mail: nata-rekova@ya.ru
Чистюхина Юлия Андреевна – аспирантка, Донбасская государственная машиностроительная академия (ул. Академическая, 72, Краматорск, Донецкая обл., 84313, Украина)
E-mail: snezhana_pipko@mail.ru

фінанси, грошовий обіг і кредит

Рекова Н. Ю., Чистюхіна Ю. А. Формування імперативів концепту фінансової децентралізації в Україні
Метою статті є обґрунтування імперативів фіскальної децентралізації України з огляду на детермінанти її сучасного політико-економічного
розвитку. Для детермінантів економічного розвитку України, враховуючи її сучасний економіко-політичний стан, доцільним бачиться застосування імперативів концепту фіскальної децентралізації першого покоління із урахуванням положень теорій фіскальної децентралізації, що
спрямовані на економічне зростання держави через інституційні засади. Доведено, що для України в умовах децентралізації влади необхідним
є поєднання зусиль, спрямованих на: досягнення макроекономічної стабілізації; владнання політичних та етнічних міжрегіональних конфліктів;
підвищення рівня компетенцій державних чиновників; зниження ризику корупції й опортуністичної поведінки на різних рівнях влади при збереженні контролю над державними витратами і міжбюджетними трансферами; підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за
розвиток територіальних утворень. Успішне здійснення фіскальної децентралізації в Україні вимагає наявності комплексної інституційної основи, що має стати перспективою подальших досліджень.
Ключові слова: імперативи, концепт, фіскальна децентралізація, економічне зростання, інституційне забезпечення.
Рис.: 1. Бібл.: 22.
Рекова Наталія Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна
академія (вул. Академічна, 72, Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна)
E-mail: nata-rekova@ya.ru
Чистюхіна Юлія Андріївна – аспірантка, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, Краматорськ, Донецька обл., 84313,
Україна)
E-mail: snezhana_pipko@mail.ru

235

2014 "Rich society, competitive economy, effective state"]. http://
municipal.gov.ua/articles/show/article/54
“Richnyi zvit pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu
Ukrainy za 2010-2015 rr.“ [Annual report on the implementation of
the State budget of Ukraine for 2010-2015]. http://www.treasury.
gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
“Tsiny“ [Prices]. Ekonomichna statystyka. http://www.ukrstat.
gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm

“Valovyi vnutrishnii produkt“ [Gross domestic product].
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/
vvp_u.htm
“Zmina defliatora valovoho vnutrishnyoho produktu za 2015 r.“
[The change in the deflator of gross domestic product in 2015].
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/vvp/def_vvp/
def_2015_u_n.htm
УДК 336.02

Формування імперативів концепту фінансової децентралізації в Україні
© 2016 Рекова Н. Ю., Чистюхіна Ю. А.

УДК 336.02

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

UDC 336.02
Rekova N. Yu., Chystyuhyna Yu. A. The Formations of Imperatives
of the Concept of Fiscal Decentralization in Ukraine
The article is concerned with substantiation of imperatives of the fiscal decentralization in Ukraine, taking into consideration determinants of its contemporary politico-economic development. For determinants of the economic
development of Ukraine, given its current economic and political situation, it
appears practicable to apply imperatives of concept of the fiscal decentralization of the first generation, taking account of the provisions of theories of
the fiscal decentralization, aimed at economic growth of the State through
the institutional framework. It has been proven that for Ukraine in the context of decentralization of power is necessary to unite the efforts aimed at:
achieving the macroeconomic stabilization; resolving the political and ethnic
inter-regional conflicts; raising the level of competence of the public officials;
reducing the risk of corruption and opportunistic conduct at various levels of
Government while maintaining control over the State expenditures and interbudgetary transfers; enhancing the responsibility of the local self-government
bodies for the development of territorial entities. The successful implementation of the fiscal decentralization in Ukraine requires a comprehensive institutional framework which should be the prospect for further research.
Keywords: imperatives, concept, fiscal decentralization, economic growth,
institutional support.
Fig.: 1. Bibl.: 22.
Rekova Natalia Yu. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Business Economy, Donbass State Academy of Machine Building (72
Akademichna Str., Kramatorsk, Donetsk region, 84313, Ukraine)
E-mail: nata-rekova@ya.ru
Chystyuhyna Yulia A. – Postgraduate Student, Donbass State Academy of
Machine Building (72 Akademichna Str., Kramatorsk, Donetsk region, 84313,
Ukraine)
E-mail: snezhana_pipko@mail.ru

ЕКОНОМІКА

УДК 336.02
Рекова Н. Ю., Чистюхина Ю. А. Формирования императивов
концепта финансовой децентрализации в Украине
Целью статьи является обоснование императивов фискальной децентрализации Украины, учитывая детерминанты ее современного
политико-экономического развития. Для детерминантов экономического развития Украины, учитывая ее современное экономикополитическое состояние, целесообразным видится применение императивов концепта фискальной децентрализации первого поколения
с учетом положений теорий фискальной децентрализации, направленных на экономический рост государства через институциональные основы. Доказано, что для Украины в условиях децентрализации
власти необходимо объединение усилий, направленных на: достижение макроэкономической стабилизации; разрешение политических и
этнических межрегиональных конфликтов; повышение уровня компетенций государственных чиновников; снижение риска коррупции
и оппортунистического поведения на различных уровнях власти при
сохранении контроля над государственными расходами и межбюджетными трансфертами; повышение ответственности органов
местного самоуправления за развитие территориальных образований. Успешное осуществление фискальной децентрализации в Украине
требует наличия комплексной институциональной основы, которая
должна стать перспективой дальнейших исследований.
Ключевые слова: императивы, концепт, фискальная децентрализация, экономический рост, институциональное обеспечение.
Рис.: 1. Библ.: 22.
Рекова Наталья Юрьевна – доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия, Донбасская государственная машиностроительная академия (ул. Академическая, 72,
Краматорск, Донецкая обл., 84313, Украина)
E-mail: nata-rekova@ya.ru
Чистюхина Юлия Андреевна – аспирантка, Донбасская государственная машиностроительная академия (ул. Академическая, 72, Краматорск, Донецкая обл., 84313, Украина)
E-mail: snezhana_pipko@mail.ru

фінанси, грошовий обіг і кредит

Рекова Н. Ю., Чистюхіна Ю. А. Формування імперативів концепту фінансової децентралізації в Україні
Метою статті є обґрунтування імперативів фіскальної децентралізації України з огляду на детермінанти її сучасного політико-економічного
розвитку. Для детермінантів економічного розвитку України, враховуючи її сучасний економіко-політичний стан, доцільним бачиться застосування імперативів концепту фіскальної децентралізації першого покоління із урахуванням положень теорій фіскальної децентралізації, що
спрямовані на економічне зростання держави через інституційні засади. Доведено, що для України в умовах децентралізації влади необхідним
є поєднання зусиль, спрямованих на: досягнення макроекономічної стабілізації; владнання політичних та етнічних міжрегіональних конфліктів;
підвищення рівня компетенцій державних чиновників; зниження ризику корупції й опортуністичної поведінки на різних рівнях влади при збереженні контролю над державними витратами і міжбюджетними трансферами; підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за
розвиток територіальних утворень. Успішне здійснення фіскальної децентралізації в Україні вимагає наявності комплексної інституційної основи, що має стати перспективою подальших досліджень.
Ключові слова: імперативи, концепт, фіскальна децентралізація, економічне зростання, інституційне забезпечення.
Рис.: 1. Бібл.: 22.
Рекова Наталія Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна
академія (вул. Академічна, 72, Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна)
E-mail: nata-rekova@ya.ru
Чистюхіна Юлія Андріївна – аспірантка, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, Краматорськ, Донецька обл., 84313,
Україна)
E-mail: snezhana_pipko@mail.ru

235

ЕКОНОМІКА

фінанси, грошовий обіг і кредит

В

останні десятиріччя серед фахівців спостеріга
ється зростаючий інтерес до фіскальної децентралізації як інструменту сприяння економічному
зростанню держави. Один із засновників теорії фіскальної децентралізації, Ч. Тібу, висував основні економічні
аргументи на користь фіскальної децентралізації: децентралізація має підвищити економічну ефективність у
зв’язку з більшою обізнаністю органів місцевої влади про
потреби відповідних територіальних громад; наявність
певної конкуренції між регіонами у вигляді надання громадських послуг і мобільності населення забезпечуватиме узгодження переваг між територіальними громадами
та органами місцевого самоврядування [1]. Разом з тим,
формування концептуальних засад фіскальної децентралізації, що уможливили б дієвий вплив на економічне
зростання держави, і дотепер є предметом наукових дискусій. Складність вирішення цієї проблеми полягає у вихідних умовах, таких як державний устрій, рівень розвитку країни, наявний ступень централізації та компетенції
щодо його зниження. Існує думка дослідників [2], що фіскальна децентралізація негативно корелює з економічним зростанням у країнах, що розвиваються, але не має
ніякого негативного впливу в розвинених країнах. Проте, на наш погляд, даний висновок обумовлений макроекономічною нестабільністю, усталеним багаторічним
досвідом централізованих владних повноважень, наявністю слабких правових систем децентралізації влади,
відсутністю прозорості і чіткого розподілу повноважень
між різними рівнями влади країн, що розвиваються. Для
України, яка у 2014 р. обрала активну позицію децентралізації влади та бюджетно-податкової децентралізації
тощо, завдання зі створення дієвого концепту фіскальної децентралізації, розширення власних джерел доходів
територіальних громад, визначення складу їх видатків,
формування системи міжбюджетних трансфертів набувають особливої актуальності.
Дослідженню засад фінансової децентралізації,
удосконаленню підходів до її реалізації присвячено чимало наукових праць у світовій науці. Серед закордонних
учених означеними проблемами в останні п’ять років
займаються Altunbas Y. та Thornton J. [3], Baldersheim H.
[4], Baskaran T., Feld L. P., Schnellenbach J. [5], Buehn A.,
Lessman C., Markwardt G. [6], Dell’Anno R., Teobaldelli D.
[7], Gemmell N., Kneller R., Sanz I. [8], Ligthart J. E., van
Oudheusden P. [9], Sow M. [10] та ін. Не менш популярною є проблема дослідження фінансової децентралізації в працях вітчизняних вчених. Ґрунтовне викладення матеріалу міститься у працях Єфремова Д. П. [11],
Кічурчак М. В. [12], Руденко І. В. [13] та ін. Втім, праці
закордонних учених не враховують особливостей перебігу процесів децентралізації в умовах вітчизняного
адміністративно-територіального устрою, політичної
ситуації, макроекономічного стану, а для української
науки тема дослідження є відносно новою та потребує
подальшого розвитку.
Публікація містить результати досліджень, проведених при
грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних
досліджень, за конкурсним проектом Ф71-71/2016.
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Метою статті є обґрунтування імперативів фіскальної децентралізації України з огляду на детермінанти її сучасного політико-економічного розвитку.
Концептуальні підходи до фіскальної децентралізації широко аналізуються у праці В. Оутса [14], де автором виокремлюються два основні напрямки: теорії
першого і другого покоління.
Внески першого покоління концепцій фінансової
децентралізації пов’язані з теоріями суспільного добробуту, що містяться у працях П. Самуельсона [15],
К. Ерроу [16] і Р. Масгрейва [17]. Науковцями даного
покоління вважається, що центральний уряд має грати
провідну роль в макроекономічній політиці стабілізації,
перерозподілі доходів і наданні національних суспільних благ, у той час як органи місцевого самоврядування мають забезпечити потреби територіальних громад.
При цьому центральний уряд виконує контроль і балансування надання місцевих суспільних благ. На думку
прихильників даного напряму, це сприяє більш високій
ефективності державного управління, забезпечує більшу прозорість і, в кінцевому рахунку, економічне зро
стання. Аргументами на користь застосування теорій
суспільного добробуту є таке:
 більша обізнаність органів місцевого самоврядування в потребах регіонального розвитку при
збереженні державного централізованого контролю вважається особливо важливою в країнах з
низьким рівнем доходів або тих, що розвиваються, де за відсутності ринкових можливостей
вразливі групи населення значною мірою залежать від дій держави для їх виживання;
 децентралізовані витрати можуть привести до
підвищення ефективності споживання, оскільки потреби різні на кожній території та державні ресурси можуть бути збережені шляхом
диверсифікації витрат урядів відповідно до місцевих вимог;
 мобільність населення створює передумови
конкуренції між органами місцевої влади у на
данні громадських послуг. Означене змушує
уряди зосередитися на ефективному виробництві суспільних товарів і послуг.

Т

еорія другого покоління, за В. Оутсом [14], включає в себе ряд наукових течій у галузі економіки і
політології. Основні вклади в теорію децентралізації зосередилися на міжбюджетних відносинах, інформаційних проблемах між різними рівнями влади, проблемах морального, політичного та етнічного характеру
територіальних утворень. Дослідники [18; 19] вважають, що належним чином структуровані міжбюджетні
механізми можуть створити достатні стимули субнаціональних урядів для сприяння розвитку регіонів. Можна погодитися і з тим, що у випадку, коли центральний
уряд є джерелом неефективної політики, за широких
повноважень органи місцевого самоврядування можуть
поліпшити розподіл ресурсів, сприяти розвитку регіонального ринку, що, тим самим, буде сприяти економічному зростанню держави в цілому. Прихильники цього підходу роблять акцент на активному застосуванні
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ля України в умовах децентралізації влади необхідним є поєднання зусиль, спрямованих на досягнення макроекономічної стабілізації, владнання політичних та етнічних міжрегіональних конфліктів,
підвищення рівня компетенцій державних чиновників,
зниження ризику корупції та опортуністичної поведінки на різних рівнях влади при збереженні контролю над
державними витратами і міжбюджетними трансферами,
підвищенням відповідальності органів місцевого самоврядування за розвиток територіальних утворень.
Наведені дослідження імперативів концепту фіскальної децентралізації проілюстровано на рис. 1:
 відповідно до теорій першого покоління виокремлено імператив щодо провідної ролі центрального уряду в макроекономічній політиці
стабілізації, перерозподілі доходів і наданні національних суспільних благ, у той час як органи
місцевого самоврядування мають забезпечити
потреби територіальних громад;
 відповідно до теорій другого покоління – зосередження на міжбюджетних відносинах, інформаційних проблемах між різними рівнями
влади, проблемах морального, політичного та
етнічного характеру територіальних утворень;
 відповідно до інституційних теорій фіскальної
децентралізації – створення сильних ефективних інститутів на всіх урядових рівнях, підвищення демократичної участі в процесі прийняття рішень, що сприяє розвитку більшої
прозорості дій влади, подолання корупції.
Лише комплексне врахування означених імперативів дозволить Україні провести ефективну політику
фіскальної децентралізації, забезпечивши скорочення
державного та субнаціональних боргів та підвищення
рівня життя населення.
На наш погляд, проблеми фіскальної децентралізації в Україні пов’язані з відсутністю готовності
центральної влади відмовитися від низки своїх повноважень на корить набуття самостійності місцевим самоврядуванням та своєчасністю створення відповідної
правової бази. З іншого боку, і територіальні громади
наразі не є готовими до більш широкої фіскальної децентралізації. Тому основне завдання для формування
ефективного державного управління в галузі фіскальної
політики в Україні полягає у зміцненні політичної волі
та управлінських аспектів в підтримкудецентралізації.
Технічні проблеми в ході здійснення фіскальної
децентралізації відносяться, перш за все, до дисбалансу
між різними її аспектами:

фінанси, грошовий обіг і кредит

М

аємо погодитися з думкою вітчизняних дослідників щодо наслідків широкої фіскальної
автономії регіонів: «слід враховувати також
і те, що в умовах високого ступеня автономії регіонів
всередині країни буде спостерігатися зниження результативності грошово-кредитної, валютно-курсової політики і макрофінансових заходів стабілізаційного характеру, що несе додаткові загрози в умовах всеосяжної
економічної кризи» [11, с. 84]. Таким чином, розширення фіскальних повноважень органів місцевого самоврядування бачиться доцільним лише за умов макроекономічної та політичної стабільності.
У цілому, у науковій літературі з огляду на зв’язок
між фіскальною децентралізацію та економічним зро
станням можна виокремити два протилежні погляди: ті,
що, як правило, виділяють позитивні зв’язки між обома
факторами, і ті, що ґрунтуються на негативних аспектах.
Якщо позитивний вплив фіскальної децентралізації на економічний розвиток обґрунтовується, переважно, теоріями першого покоління, то негативні моменти
пов’язані з теоріями другого покоління, в основному,
відносно країн, що розвиваються. На наше переконання,
створення дієвого інституційного середовища фіскальної децентралізації дозволить подолати деструктивні
зміни економіки в результаті набуття регіонами України
автономії у фіскальній політиці.
Тому для детермінантів економічного розвитку
України, враховуючи її сучасний економіко-політичний
стан, доцільним бачиться застосування імперативів
концепту фіскальної децентралізації першого покоління
з урахуванням положень теорій фіскальної децентралізації, що спрямовані на економічне зростання держави.
Дані концепції мають за мету інституційні аспекти досягнення економічної вигоди, а не більш традиційної
мети децентралізації – забезпечення кращих умов для
етнічних, релігійних, культурних та історичних розбіжностей усередині національних держав [21]. У течії даної
групи слід віднести прихильників інституціалізму, які

вказують, що успіх децентралізації є наслідком не тільки побудови самої моделі децентралізації, а й створення
сильних ефективних інститутів на всіх урядових рівнях
[22]. Фінансова децентралізація в цьому випадку розглядається як засіб підвищення демократичної участі в
процесі прийняття рішень, що сприяє розвитку більшої
прозорості дій влади. Означене пояснює, чому фіскальна децентралізація в розвинених країнах має кращі результати, ніж у країнах, що розвиваються.

ЕКОНОМІКА

механізмів міжбюджетних трансфертів (у закордонних
джерелах такий підхід отримав назву «рейдерство фіскальних громад»).
Разом з тим, щодо теорії другого покоління можна
висунути такі контраргументи:
 центральному уряду складно здійснити макроекономічну стабілізацію в децентралізованих
утвореннях;
 рівень компетенцій державних чиновників слабкіше в країнах з низьким рівнем доходу, у країнах,
що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, тому розподіл міжбюджетних потоків
вразливий до впливу ризику корупції й опортуністичної поведінки на різних рівнях влади;
 широка фіскальна децентралізація може і посилити регіональну нерівність на шкоду загальному економічному зростанню.
Дж. Родден [20] розширив ці ідеї, вказуючи, що
процес децентралізації фіскальної політики має бути
більш ефективним, ніж децентралізація на основі трансфертів, що також може призвести до хибних її форм.

237

Теорії широкої
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Рис. 1. Імперативи концепту фіскальної децентралізації України
Джерело: систематизовано за [1–22].
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 покладання функцій фінансування місцевих потреб на органи місцевого самоврядування повинні бути супроводжені підвищенням відповідальності перед своїми виборцями та центральним урядом;
 належним чином обумовлена структура витрат
на місцевому рівні має бути забезпечена відповідними джерелами надходжень, диференційованими за регіональними особливостями, але в
межах єдиної системи оподаткування;

 розвитку потребує система моніторингу та конт
ролю з боку центрального уряду за надходженнями та видатками субнаціональних урядів.
Усунення даних дисбалансів бачиться у створенні
комплексної інституційної основи фіскальної децентралізації в Україні.
Висновки
У той час, як характер і ступінь фіскальної децентралізації в Україні до теперішнього часу були сформо-
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ЕКОНОМІКА

вані значною мірою політичними реаліями, її ефективність залежить від інституційного дизайну і потенціалу
на всіх рівнях управління. Тому для детермінантів економічного розвитку України, враховуючи її сучасний
економіко-політичний стан, доцільним бачиться застосування імперативів концепту фіскальної децентралізації першого покоління з урахуванням положень
теорій фіскальної децентралізації, що спрямовані на
економічне зростання держави через інституційні засади. Доведено, що для України в умовах децентралізації
влади необхідним є поєднання зусиль, спрямованих на
досягнення макроекономічної стабілізації, владнання
політичних та етнічних міжрегіональних конфліктів,
підвищення рівня компетенцій державних чиновників,
зниження ризику корупції та опортуністичної поведінки на різних рівнях влади при збереженні контролю над
державними витратами і міжбюджетними трансферами,
підвищенням відповідальності органів місцевого самоврядування за розвиток територіальних утворень.
Успішне здійснення фіскальної децентралізації в
Україні вимагає наявності комплексної інституційної
основи, що має стати перспективою подальших досліджень.					
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Кожна з описаних складових інфраструктурного
потенціалу фінансового ринку є важливою для оптимізації перерозподілу фінансових ресурсів між економічними агентами. Однак саме організаційна та інформаційна складові є тією рушійною силою, яка сприяє
мультиплікативному зростанню інфраструктурного потенціалу як системи. Як було зазначено вище, розвиток
організаційної складової інфраструктурного потенціалу
характеризується передусім обсягами торгівлі цінними
паперами (рис. 1).
На рис. 1 представлена динаміка торгів акціями та загальні обсяги торгів на ринку цінних паперів в
Україні протягом 2009–2015 рр. Тенденція свідчить про
зменшення обсягів торгів акціями до 2013 р. включно,
що позитивно на формуванні фінансового забезпечення
реального сектора економіки не позначилось. У 2014–
2015 рр. номінально обсяги торгівлі акціями зросли, однак таке зростання є переважно інфляційним. У практиці країн з високим рівнем економічного розвитку акції
залишаються одним із найзручніших та найдешевших
способів залучення фінансових ресурсів для розвитку бізнесу. Тенденція, яка намітилася в Україні, свідчить про наявність нереалізованого потенціалу у сфері
торгівлі акціями, однак причина полягає не стільки у
відсутності інфраструктури для здійснення торгівлі,
скільки в особливостях природи акціонерної власності
в Україні та нестабільністю макроекономічної ситуації.
Усе це призвело до падіння частки обсягу торгів акціями
на біржовому ринку (рис. 2).
Як видно з діаграми, представленої на рис. 2, частка обсягу торгівлі акціями на біржовому ринку в загальному обсязі торгів акціями на ринку цінних паперів знизилася з 44,11% у 2009 р. до 10,2% у 2013 р. Економічні
агенти купують акції або з метою отримання прибутку за
рахунок гри на зміні курсу акцій, або з метою приросту
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озвиток інфраструктурного потенціалу фінансового ринку є однією з ключових умов забезпечення
економічного зростання, оскільки інфраструктура
фінансового ринку є тим базисом, який здатний створити передумови для ефективного перерозподілу фінансових потоків між секторами економіки. Організаційна
складова інфраструктурного потенціалу фінансового
ринку відповідає за збалансування попиту і пропозиції
на ресурси фінансового ринку, що можна проаналізувати
через динаміку угод на ринку цінних паперів та кредитному ринку. Інформаційна складова відображає ступінь
доступності та прозорості інформації про учасників
фінансового ринку. Розвиток інформаційної складової
необхідний для підтримання необхідного рівня довіри
до фінансового ринку. Координація розвитку організаційної та інформаційної складової забезпечують синергійний ефект для розвитку фінансового ринку в цілому.
Окремим аспектам розвитку фінансового ринку та
його інфраструктурним елементам присвячено багато
публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених. Комплексне дослідження стратегії розвитку вітчизняного фінансового ринку представлено у монографії І. Школьник
[10]. Проблеми участі фінансових посередників у перерозподілі фінансових потоків досліджуються у працях
Т. Паєнтко та Ю. Сиротюк [5]. Структуризація вітчизняного фінансового ринку досліджується Ю. Коваленко [4].
Проблеми регулювання фінансових ринків та перспективи їх вирішення представлені у працях О. Поправки [7],
С. Пеллеріна, Дж. Волтера та П. Вескота [14], С. Гудхарт
[12] та ін. Однак питання розвитку інфраструктури фінансового ринку потребують подальших досліджень.
Мета статті – проаналізувати тенденції розвитку
організаційної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, виявити проблеми та обґрунтувати шляхи їх подолання.
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Джерело: складено за [8].

капіталу, якщо очікується приріст вартості капіталу емітента у майбутньому. В Україні придбати акції з метою
приросту капіталу досить складно. оскільки кількість
таких акцій, які обертаються на ринку, вкрай невелика.
Тенденція, яка спостерігається в Україні, обумовлена
кількома причинами, зокрема тим, що акції великих емітентів, хоча юридично і знаходяться у власності багатьох
осіб, фактично ж перебувають у власності кількох осіб,
які не зацікавлені в їх продажу. Ще одна причина криється в тому, що більшість населення не уявляє, яким чином
можна купити акції, як ними розпоряджатися в майбутньому, як оцінити потенційний прибуток від володіння
акціями тощо. У даному випадку нереалізований потенціал інформаційної складової є однією з причин стримування реалізації організаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, що обмежує доступ
економічних агентів до фінансових ресурсів через ринок
акцій. Також з графіку видно, що у 2014–2015 рр. частка
акцій, які продаються на біржах, зросла. Така тенденція є
позитивною, і держава має всіляко її підтримувати. Зростання ділової активності на організованих майданчиках
торгівлі (біржах) є позитивним індикатором для інвесторів. Крім того, концентрація торгівлі в біржовому секторі сприятиме популяризації ідеї лістингу, підвищенню
інформаційної прозорості, що в цілому зменшуватиме
рівень інформаційної асиметрії та попереджатиме розвиток фондових криз.
Для економіки України другими по вагомості
можна вважати операції з облігаціями. обсяги випусків
яких відображено на рис. 3.
Як видно з діаграми, представленої на рис. 3, обсяги випусків облігацій суттєво зросли у 2011–2012 рр.
Цей інструмент залучення позик є дешевшим, порівняно з банківськими кредитами, тому зростання обсягу
випусків облігацій є позитивною тенденцією. Слід відмітити, що у 2012–2013 р. майже третину, а у 2011 р.
майже половину складали обсяги облігацій, емітованих
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банківськими установами. Серед них багато тих, які у
2014–2015 рр. залишили ринок. У 2014–2015 рр. обсяги випуску корпоративних облігацій зменшилися, що
пов’язано з поглибленням економічної кризи та зниженням кредитоспроможності вітчизняних підприємств.
У цілому частка операцій з купівлі-продажу корпоративних облігацій у загальному обсягу торгів на ринку
цінних паперів залишається вкрай малою (рис. 4).
Як видно з діаграм, представлених на рис. 4, обсяги торгівлі облігаціями, порівняно з обсягами торгів на
ринку цінних паперів, протягом досліджуваного періоду
практично не змінюється, незначне зростання спостерігається у 2011–2012 рр., у 2014–2015 рр. відбулося зменшення обсягів торгівлі до рівня 2010 р. На наш погляд,
причинами такої тенденції є не відсутність попиту на
облігації (це вже наслідок), а недостатній розвиток інформаційної складової інфраструктурного потенціалу
фінансового ринку. Адже відсутня повна і достовірна
інформація про емітентів, що не сприяє зростанню довіри до цінних паперів з боку потенційних покупців.

Т

аким чином, результати аналізу розвитку організаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринку засвідчили, що однією
з головних причин гальмування його максимальної
реалізації в Україні є не тільки макроекономічні проблеми, але і недостатній рівень розвитку інформаційної складової інфраструктурного потенціалу. Склалася
ситуація, коли внаслідок неповноти та асиметричності
інформації економічні агенти не довіряють ринку акцій
та облігацій, внаслідок чого доступ економічних агентів
до тимчасово вільних фінансових ресурсів суттєво обмежується. Ключ до подолання описаної проблеми полягає у всебічній інформаційній підтримці потенційних
покупців цінних паперів, причому цінність має не тільки
загальна інформація про емітента, але й усебічна інформація про торговців цінними паперами. Саме подолання
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Джерело: складено за [8].
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Рис. 4. Динаміка обсягів торгів на ринку цінних паперів та торгів облігаціями в Україні у 2009–2015 рр.

інформаційного вакууму стане одним із перших кроків
до зростання довіри до фінансового ринку та реалізації
його інфраструктурного потенціалу.
На сучасному етапі розвитку економіки рівень
розвитку інформаційної складової інфраструктурного
потенціалу ринку цінних паперів є найнижчим. Це по
в’язано з багатьма чинниками, серед основних слід зазначити такі:
1. Збереження радянських традицій у формуванні інформаційного поля, доступного широкому
загалу. Незважаючи на те, що з моменту розпаду СРСР
минуло більше 25 років, підходи до побудови системи
розкриття інформації та до її якості залишаються на рівні
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кінця 1980-х рр., у результаті чого широкому загалу залишається доступною лише невелика частина інформації
про учасників фінансового ринку. Крім того, якість такої інформації не завжди є безсумнівною. Загалом серед
авторитетних джерел інформації можна назвати річні
звіти та оперативну інформацію основних регуляторів –
Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Крім того, на сервісі розкриття бізнесової
інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України зацікавлені користувачі можуть ознайомитися з річною фінансовою звітністю емітентів.
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2. Низька впевненість у якості розкритої інформації. Наразі навіть за наявності інформації про конкретного емітента у відкритому доступі не завжди такій
інформації можна довіряти. Це пов’язано з тим, що навіть звіти, які підтверджені аудиторами, не завжди є достовірними, про що свідчить, наприклад, ситуація в банківському секторі. Часто це пов’язано або з формальним
проведенням аудиту внаслідок високої завантаженості
аудиторів, або з низькою кваліфікацією фахівців, які
підтверджують звітність фінансових установ, не маючи
досвіду практичної роботи у фінансовому секторі. Ці
тенденції залишаються практично незмінними навіть
всупереч заходам, вжитим НКЦПФР щодо контролю за
реєстром аудиторських фірм, які мають проводити аудит емітентів цінних паперів, та розміщення його у відкритому доступі.
3. Низький рівень фінансової освіти потенційних учасників фінансового ринку. І тут мова йде не
тільки про населення, яке мало б бути одним з основних
інвесторів на фінансовому ринку, але і про фахівців, які
не мають досвіду роботи на фінансовому ринку і тому не
бажають активно на ньому працювати.
4. Незручний формат викладення інформації
про розвиток фінансового ринку, складність пошуку
інформації за минулі періоди, несистематизованість
інформації. Протягом останніх років ситуація у цій
сфері хоча і змінюється на краще, проте все ще далека
від світової практики.
5. Низька активність консалтингових компаній
та аналітичних центрів, які не зацікавлені проводити
дослідження фінансового ринку власним коштом, внаслідок чого відсутня альтернативна думка про тенденції
розвитку фінансового ринку та його перспективи.
6. Низька активність вітчизняних рейтингових
агенцій, активізація яких стала би своєрідним поштовхом до розкриття інформації та доступності її пересічному користувачеві.
Слід зазначити, що у відкритому доступі має знаходитись інформація не тільки про фінансовий стан

П

роте інформація щодо результатів пруденційного нагляду доступна в незначному обсязі тільки
за 2014–2015 рр. У звіті НКЦПФР за 2014 р. зазначається, що кількість компаній з управління активами, які мали негативні відхилення від встановлених
вимог, зменшилась на 4% [1] і наводиться структура
активів інститутів спільного інвестування, які знаходилися в управлінні такими компаніями. В аналогічному
форматі наводиться інформація про стан пруденційного
нагляду за діяльністю депозитарних установ. Найбільш
відкритою частиною інформації можна вважати підсумок щодо чинників, які спричинили такі негативні відхилення. У аналізованому звіті зазначено, що основними чинниками, які спричинили негативні відхилення від
нормативів, є такі:
 наявність у активах цінних паперів емітентів,
щодо яких проводиться процедура ліквідації,
обіг цінних паперів яких зупинено або щодо
цінних паперів яких встановлено обмеження
операцій у системі депозитарного обліку (19
суб’єктів);
 наявність у активах цінних паперів, що не перебувають в обігу хоча б на одній фондовій біржі
(17 суб’єктів);
 наявність у активах векселів (16 суб’єктів);
 наявність у активах цінних паперів венчурних
фондів (11 суб’єктів);
 наявність у активах простроченої понад 30 днів
дебіторської заборгованості (8 суб’єктів);
 зобов’язання (5 суб’єктів);
 непокриті збитки (3 суб’єкти);
Таблиця 1

Динаміка кількості виданих ліцензій за видами професійної діяльності на фондовому ринку у 2009–2015 рр.
Професійні учасники

Рік
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Торговці цінними паперами

737

763

733

647

554

462

369

Зберігачі

297

372

384

369

–

–

–

Реєстратори

367

297

188

134

–

–

–

–

–

–

–

316

306

255

Депозитарні установи
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потенційних учасників фінансового ринку, але і про
результати роботи регуляторів у частині нагляду за діяльністю учасників фінансового ринку. Саме ця частина інформації є найбільш закритою. Так, Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку розкриває
інформацію про регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку (табл. 1).

389

361

360

358

349

345

320

Депозитарій

КУА

3

2

2

2

–

–

–

Клірингові депозитарії

3

2

2

2

–

–

–

Особи, що провадять клірингову
діяльність

–

–

–

–

1

1

1

Фондові біржі

10

10

10

10

10

10

10

1806

1807

1679

1522

1230

1124

915

Усього

Джерело: систематизовано автором за даними звітів НКЦПФР.
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Я

к зазначалося вище, стан інформаційної складової інфраструктурного потенціалу ринку цінних
паперів є надзвичайно важливим, оскільки відсутність інформації або її викривлення поглиблюють
рівень інформаційної асиметрії. Як зауважують авторитетні вчені, саме розвиток фінансового ринку через
дієву систему фінансового посередництва має сприяти
зменшенню рівня інформаційної асиметрії [9; 11; 13].
Як зауважує Т. Паєнтко, фінансове посередництво можна розглядати як процес, від ефективності протікання

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
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якого залежить ступінь ефективності руху фінансових
потоків. Ефективність можна розглядати як здатність
фінансової системи акумулювати фінансові ресурси і
забезпечувати максимальну віддачу від руху фінансових потоків з точки зору довгострокового економічного
зростання [6, с. 241]. Розвиток інформаційної складової
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку через
зменшення інформаційної асиметрії попереджатиме виникнення інформаційних провалів, які як раз і є основ
ною причиною викривлення інформації. За наявності
порівняно повної інформації перерозподіл фінансових
ресурсів через механізми фінансового ринку буде ефективнішим і сприятиме формуванню основи стабільного
економічного розвитку.

фінанси, грошовий обіг і кредит

Висновки
Розвиток організаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринку характеризується
позитивними тенденціями, однак він не здатний самостійно забезпечити реалізацію потенціалу фінансового
ринку. Для цього необхідно скоординувати розвиток
організаційної та інформаційної складової. Інформаційна складова інфраструктурного потенціалу фінансового
ринку потребує активнішого розвитку в частині забезпечення більш повного розкриття інформації про учасників фінансового ринку та про діяльність регулятора.
Зокрема необхідно забезпечити доступність і прозорість інформації про порушення на фінансовому ринку
та про заходи, вжиті щодо їх попередження в майбутньому. Координація розвитку організаційної та інформаційної складової фінансового ринку є підґрунтям стабільного економічного розвитку.		
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 наявність у активах інвестицій у капітал акціо
нерних товариств у розмірі 25% і більше (2 суб’єкти) [1].
Таке формальне розкриття інформації не дає жодного уявлення про характер порушень та їх наслідки для
потенційних учасників ринку цінних паперів, а також
наводить на думку про формальність такого нагляду.
Інформація, особливо коли економіка знаходиться у
стресових умовах, має бути максимально повною і відкритою. Якщо виявлені порушення, то мають бути названі імена компаній, характер порушень, їх обсяги, а не
просто вказуватися кількість суб’єктів.
У звіті НКЦПФР за 2015 р. інформація представлена більш розгорнуто. Зокрема, деталізовано, як
здійснюється регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж [8, с. 106], розкрито інформацію про призупинення ліцензії (кому конкретно
із зазначенням причин). Інформація щодо результатів
пруденційного нагляду також конкретизована, однак
вона представлена тільки за 2015 р. Крім депозитаріїв
та КУА, представлена інформація щодо результатів пруденційного нагляду за діяльністю торговців цінними паперами [8, с. 113]. Позитивно, що така інформація представлена помісячно та з конкретизацією показників, по
яких зафіксовано відхилення. Проте які саме учасники
ринку цінних паперів допустили порушення та деталізація причин не розкривається. У цілому можна відмітити прогресивні зрушення щодо розкриття інформації
з боку НКЦПФР.
Розкриття інформації з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, до 2013 р. було розгорнутішим, порівняно з НКЦПРФ, однак не повним. Зокрема, у звіті
за 2013 р. не було конкретики, яка б стосувалася кількості порушень за видами та їх причин, заходів, яких
було вжито тощо [2]. У звіті за 2015 р. інформація представлена більш розгорнуто, зокрема деталізовано інформацію щодо проведеної інспекційної діяльності та
застосованих заходів впливу за результатами інспекційної діяльності та розгляду скарг споживачів [3, с. 25,
27]. Слід зазначити, що оновлена офіційна веб-сторінка
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, містить багато
публічної інформації, яку ще 2 роки назад знайти було
вкрай складно. Тобто ситуація з розкриттям інформації
змінюються на краще, що сприятиме зменшенню рівня
інформаційної асиметрії. Аналогічна ситуація і з розкриттям інформації про банківську систему України,
якість якої суттєво підвищилася після 2013 р.
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Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму
податкового чинника розбудови держави
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Карпінський Б. А., Капленко Г. В. Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового
чинника розбудови держави
Статтю присвячено статистичному аспекту оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави. За
допомогою методу ступінчастої регресії визначено коефіцієнт еластичності надходжень до Зведеного бюджету України податку на доходи
фізичних осіб від чисельності офіційно зайнятого населення. На основі індексного факторного аналізу отримано оцінку розміру внеску даного
фактора в зростання обсягу надходжень до Зведеного бюджету податку на доходи фізичних осіб. Показано внесок окремих економічних районів у
надходження до Зведеного бюджету поточних податків на доходи, майно тощо у 2002–2013 рр. На даних за цей самий період для кожного економічного району визначено коефіцієнти випередження надходжень до Зведеного бюджету поточних податків на доходи, майно тощо. Обчислено
змінний мультиплікатор податків. Показано наявність резервів зниження граничної схильності до імпорту, яке є одним із чинників зростання
значення податкового мультиплікатора.
Ключові слова: податки, бюджет, коефіцієнт еластичності, регресія, економічний район, ранжирування, коефіцієнт випередження, мультиплікатор, гранична схильність.
Табл.: 4. Формул: 13. Бібл.: 9.
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The article is concerned with the statistical aspect of evaluating the State
efforts of nation through the prism of the tax factor of development of the
State. Using the method of stepwise regression, coefficient of elasticity of revenues in the consolidated budget of Ukraine regarding the tax on the income
of natural persons from the number of officially employed population has
been determined. On the basis of the index factor analysis, an estimate of
size of the contribution of this factor in the growth of the amount of revenues
in the consolidated budget of Ukraine regarding the tax on the income of
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Карпинский Б. А., Капленко Г. В. О статистическом аспекте оценки
государственных усилий нации сквозь призму налогового фактора
развития государства
Статья посвящена статистическому аспекту оценки государственных усилий нации сквозь призму налогового фактора развития государства. С помощью метода ступенчатой регрессии определен коэффициент эластичности поступлений в Сводный бюджет Украины
налога на доходы физических лиц от численности официально занятого населения. На основе индексного факторного анализа получена
оценка размера вклада данного фактора в рост объема поступлений
в Сводный бюджет налога на доходы физических лиц. Показан вклад
отдельных экономических районов в Сводный бюджет текущих налогов на доходы, имущество и т. п. в 2002–2013 гг. На данных за этот
же период для каждого экономического района определены коэффициенты опережения поступлений в Сводный бюджет текущих налогов
на доходы, имущество и т. п. Вычислен переменный мультипликатор
налогов. Показано наличие резервов снижения предельной склонности
к импорту, которое является одним из факторов роста значения налогового мультипликатора.
Ключевые слова: налоги, бюджет, коэффициент эластичности, регрессия, экономический район, ранжирование, коэффициент опережения, мультипликатор, предельная склонность
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Д

о індикаторів державотворчих зусиль нації належать податкові надходження до бюджетної
системи країни. Статистичний аналіз цього індикатора уможливлює отримання кількісних оцінок
державотворчого патріотизму нації в аспекті податкового чинника, потрібних для визначення стратегічних
та тактичних цілей розбудови держави, а також системи
заходів з реалізації цих цілей. Звідси актуальність теми
даної статті.
Нам невідомі наукові праці, безпосередньо присвячені темі цієї розвідки. Разом з тим не можна не зазначити, що в процесі розробки даної теми є можливість
спиратися на багату літературу з питань використання
статистичних методів у дослідженні оподаткування.
У контексті оцінки державотворчого патріотизму
нації крізь призму сплати податків значний інтерес становить коефіцієнт еластичності надходжень до Зведеного бюджету України податку на доходи фізичних осіб від
чисельності офіційно зайнятого населення. Адже, з одного боку, неофіційна зайнятість негативно позначається
на податкових надходженнях, а з іншого боку, зменшення чисельності офіційно зайнятих у нашій країні відбувається через трудову еміграцію, яка частково викликана
прихильністю до принципу «ubi bene ibi patria».
При обчисленні коефіцієнта еластичності надходжень до Зведеного бюджету України податку на доходи
фізичних осіб від чисельності офіційно зайнятого населення належить ураховувати, що на динаміку цих надходжень справляють вплив й інші фактори, насамперед
доходи населення, зокрема оплата праці. Тому як регресійну модель, що дозволяє отримати шуканий коефіцієнт еластичності, ми обрали рівняння
logy = a0 + a1logx1 + a2logx2 + εt,
де y – надходження до Зведеного бюджету України податку на доходи фізичних осіб; x1 – оплата праці; x2 –
чисельність офіційно зайнятого населення; εt – залишковий компонент.
Нагадаємо, що в такому рівнянні параметри при
незалежних змінних є коефіцієнтами еластичності.
Як інформаційну базу для визначення коефіцієнта
еластичності, про який ідеться, ми використали номінальні дані за 2009–2013 рр. Вибір цього періоду обумовлений тим, що нинішня економічна криза розпочалася
наприкінці 2008 р., а використання інформації за 2014–
2015 рр. призвело б до непорівнянності вихідних даних.
Що ж до рішення здійснювати відповідні розрахунки на
основі номінальних даних, то це обумовлено тим, що податки сплачуються з номінальних доходів. Принагідно
зазначимо, що з аналогічних міркувань ми виходили й в
інших розрахунках, здійснених у даній статті.
Оскільки логічним було припустити існування високої кореляції між logx1 і logx2, тобто колінеарності, ми
обчислили коефіцієнт кореляції між цими змінними. Він
становить 0,995, що підтверджує вказану гіпотезу.
Усунути проблему колінеарності можна за допо
могою низки шляхів. З-поміж них найчастіше використовуються два: 1) перехід до перших різниць змінних моделі; 2) побудову моделі на відхиленнях значень
змінних від їх трендів. Оскільки вони не дали бажаного
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результату, ми скористалися методом ступінчастої регресії [1, с. 53–57].
Щоб елімінувати вплив оплати праці, спочатку
було побудовано таке рівняння регресії:
logyt = –0,2696 + 0,8826logx1t + ε1t.
Далі було побудовано рівняεння регресії залишкового компонента ε1t на logx2. Воно таке:
ε1t = –1,5489 + 0,3596logx2t + ε2t.
На основі цих двох рівнянь отримано модель
logyt = –1,8185 + 0,8826logx1t + 0,3596logx2t + εt.
Перевірка адекватності побудованої моделі була
здійснена за допомогою коефіцієнта детермінації й коефіцієнта автокореляції залишкового компонента. Коефіцієнт детермінації виявився близьким до одиниці,
а коефіцієнт автокореляції – низьким (0,135). Це дозволяє визнати модель адекватною. Що ж до теоретикоймовірнісної оцінки отриманих нами результатів моделювання, то ми її не здійснювали, виходячи з того, що
базисна інформація являє собою дані суцільного спостереження.

О

триманий нами коефіцієнт еластичності свідчить, що за інших незмінних умов зростання
чисельності офіційно зайнятих на 1% приводить
до зростання надходжень до Зведеного бюджету податку на доходи фізичних осіб на 0,36%. Така характери
стика залежності обсягу податкових надходжень від чисельності офіційно зайнятих важлива, але недостатня,
оскільки не менший інтерес становить оцінка розміру
внеску даного фактора у зростання обсягу податкових
надходжень. З метою отримання цієї оцінки ми вдалися
до застосування детермінованого факторного аналізу,
використавши двофакторну індексну модель
s = x ∙ y,
де s – обсяг надходжень до Зведеного бюджету України
податку на доходи фізичних осіб; x – обсяг надходжень
до Зведеного бюджету податку на доходи фізичних осіб
у розрахунку на одного зайнятого; y – чисельність офіційно зайнятого населення.
З-поміж існуючих способів використання цієї моделі ми обрали інтегральний індексний метод, оскільки він
відповідає вимозі про незалежність факторів [2, с. 85].
Згідно з інтегральним методом приріст s за рахунок зміни фактора х (Ax) обчислюється за формулою
1
Ax  x( y0  y1 ),
2
а приріст s за рахунок зміни фактора y (Ay) – за формулою [2, с. 96]:
1
Ay  y ( x0  x1 ).
2
Можливі два шляхи застосування цих формул:
1) використання даних за кожну пару суміжних років і
сумування отриманих результатів; 2) розгляд даних за
початковий і кінцевий роки. Більш логічним видається
перший шлях, яким ми і скористалися [3, с. 85].
Значення ΣAx для періоду 2000–2008 рр. становить 38699,03 тис. грн, а ΣAy – 819,069 тис. грн, тобто
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Джерело: складено авторами за даними [5].
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Структура надходжень до Зведеного бюджету України поточних податків на доходи, майно тощо в розрізі економічних районів у 2002–2013 рр., %

С

татистична характеристика державотворчого
патріотизму в аспекті податкового чинника має
й регіональний аспект. З метою його розгляду ми
використали економічне районування, запропоноване
Ф. Д. Заставним [4].
Табл. 1 відображає структуру надходжень до Зведеного бюджету України поточних податків на доходи,
майно тощо в розрізі економічних районів.
Як бачимо з табл. 1, протягом усього досліджуваного періоду лідерство в сплаті податків на доходи, майно тощо належало Центрально-Поліському й Донецькому економічним районам. Натомість аутсайдерами були
Західно-Подільський і Центральноукраїнський. Простежувалася тенденція до зближення питомих ваг Придніпровського й Причорноморського районів. Водночас
спостерігалася тенденція до відставання від цих районів
Карпатського району. Це, безумовно, негативне явище.
Таким самим явищем слід визнати те, що протягом усього розглядуваного періоду більше половини податкових
надходжень давали три райони з дев’яти – Донецький,
Придніпровський і Центрально-Поліський або Донецький, Причорноморський і Центрально-Поліський.
У табл. 1 не враховується потенціал окремого економічного району, зокрема демографічний. Тому значний
інтерес становлять подані в табл. 2 результати ранжирування економічних районів за надходженнями до Зведеного бюджету України поточних податків на доходи, майно тощо в розрахунку на душу населення (ранг 1 присвоюється найвищому показнику податку на душу населення).
Як бачимо, протягом усього розглядуваного періоду за критерієм, відповідно до якого здійснено ранжирування, лідирували Центрально-Поліський, Придніпровський та Донецький економічні райони. Натомість Подільський та Західно-Подільський райони майже завжди
перебували на передостанньому та останньому місці.
Табл. 3 містить регіональні темпи зростання надходжень до Зведеного бюджету України за рахунок поточних податків на доходи, майно тощо.
Як видно з табл. 3, у 2009 р., тобто одразу після початку фінансово-економічної кризи, лише по трьох економічних районах темпи зростання податкових надходжень
перевищували 100%. Ідеться про Центрально-Поліський,
Подільський і Центральноукраїнський райони.
Досить інформативною характеристикою регіональної диференціації податкових надходжень є коефіцієнт випередження. Для його обчислення необхідно
мати середні темпи зростання. Оскільки загальновживаний середньогеометричний темп зростання не враховує проміжних рівнів ряду динаміки, ми використали середній параболічний темп зростання, обчисливши його
значення за формулою А. та І. Соляників [6, с. 464].

Таблиця 1

в цьому періоді лише 2,07% приросту обсягу податкових надходжень, про які йдеться, припадало на фактор
чисельності офіційно зайнятого населення. У періоді ж
2008–2013 рр., у якому чисельність офіційно зайнятого
населення мала тенденцію до скорочення, розглядуваний фактор взагалі негативно позначився на зростанні
обсягу надходжень до Зведеного бюджету України податку на доходи фізичних осіб.
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Джерело: складено авторами за даними [5; 7; 8].
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Таблиця 2

Ранги економічних районів за надходженнями до Зведеного бюджету України поточних податків на доходи, майно тощо в розрахунку на душу населення у 2002–2013 рр.

ЕКОНОМІКА

Коефіцієнти випередження, визначені для періоду
2003–2013 рр. на основі обчислених для економічних
районів України й країни в цілому середніх темпів зро
стання надходжень до Зведеного бюджету України поточних податків на доходи, майно тощо, такі (табл. 4).

Tt = rYt ;
Ft = i0 + nYt ,
де Yt – ВВП; Сt – споживчі видатки домогосподарств;
It – валові внутрішні приватні інвестиції; Gt – державні
закупівлі; Et – експорт; Ft – імпорт; m – гранична схильТаблиця 4

Центрально-Поліський

Північно-Східний

Подільський

Центральноукраїнський

Карпатський

Західно-Подільський

Причорноморський

Коефіцієнт випередження

Придніпровський

Економічний район

Донецький

Коефіцієнти випередження надходжень до Зведеного бюджету України поточних податків на доходи, майно тощо
у 2003–2013 рр.

1,003

0,986

1,015

0,981

1,015

1,021

0,996

1,024

0,985

Джерело: складено за [5; 7; 8].
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Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Мві

0,899

0,887

0,871

0,852

0,830

0,805

Рік

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Мві

0,776

0,744

0,709

0,670

0,629

0,584

0,536

Обчислені на основі отриманих значень ГССі та Мві
значення Мпі такі:
Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Мпі

0,6289

0,6202

0,6093

0,5961

0,5806

0,5628

Рік

2007

Мпі

0,5428 0,5205 0,4960 0,4691 0,4401 0,4087 0,3751

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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ність до споживання; c0 – вільний параметр рівняння,
що описує динаміку споживчих видатків домашніх господарств; Tt – податки; r – середній коефіцієнт податків;
i0 – вільний параметр рівняння, що описує динаміку імпорту; n – гранична схильність до імпорту [9, с. 250].
На основі перелічених вище передумов після низки перетворень отримано модель
Yt = a0 + a1Xt,
де а1 – мультиплікатор видатків; Xt = It + Gt + Et [9, с. 250].
Далі було прийнято, що динаміка параметра a0
описується поліномом першого степеня (a0 = А0 + А1t),
а параметра a1 – поліномом другого степеня (a1 = В0 +
+ В1t + В2t2), оскільки практика економічних досліджень
свідчить, що в таких дослідженнях, як правило, ці припущення є виправданими. У результаті отримано модель
такого вигляду:
Yt = А0 + А1t + В0 Xt + В1t Xt + В2t2 Xt .
Параметри А0, А1, В0, В1, В2 визначено методом
найменших квадратів. Оскільки коефіцієнт детермінації
в розглядуваному випадку становить 0,999, а коефіцієнт
автокореляції залишків – (–0,377), побудовану модель
можна вважати адекватною. Це дало нам підставу використати значення В0, В1, В2 для визначення щорічних
значень мультиплікатора видатків (Мві), які є такими:
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Я

к бачимо, у розглядуваному періоді для шести
економічних районів (Донецького, ЦентральноПоліського, Подільського, Центральноукраїнського, Західно-Подільського) середній темп зростання
надходження до Зведеного бюджету України податків
на доходи, майно тощо перевищував середній темп зро
стання цього показника по Україні в цілому.
Будь-який статистичний аналіз, пов’язаний з дослідженням оподаткування, є неповним без обчислення
мультиплікатора податків. Оскільки логічно припустити, що цей мультиплікатор змінюється в часі, нами використано таку формулу:
Мпі = ГССі ∙ Мві,
де Мпі – мультиплікатор податків в і-му році; ГССі – гранична схильність до споживання в і-му році; Мві – мультиплікатор видатків в і-му році.
З метою обчислення значень ГССі ми, насамперед,
звернулися до графіка залежності споживчих видатків
домогосподарств від їх доходів. Його розгляд дав підстави для гіпотези, що функція споживання є лінійною,
тобто має вигляд
Сt = а0 + а1Int,
де Сt – споживчі видатки домогосподарств; Int – доходи
домогосподарств.
Ця гіпотеза підтвердилася, оскільки коефіцієнт
детермінації для лінійної функції споживання становить
0,997, а коефіцієнт автокореляції залишків – (–0,066).
Вигляд отриманої функції споживання такий:
Сt = –11218,32 + 0,6995857 ∙ Int.
Оскільки перша похідна цієї функції стала і дорівнює коефіцієнту регресії, можна вважати, що гранична
схильність українських домогосподарств до споживання у 2001–2013 рр. була незмінною й становила 0,6996.
Значення Мві були обчислені виходячи з таких передумов:
Yt = Ct + It + Gt + Et – Ft;
Ct = c0 + m (Yt – Tt);
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Як бачимо, тенденція до зниження значення мультиплікатора податків пов’язана не лише з відносно невисокою граничною схильністю до споживання, але
й з низькими значеннями мультиплікатора видатків.
Останнє значною мірою є наслідком досить великої граничної схильності до імпорту (ГСІ), яка у 2001–2013 рр.
становила 0,532. Це значення отримано на основі побудованого нами рівняння регресії, що має такий вигляд:
Ft =–6615,110053 + 0,531854668 ∙ Yt,
де Ft – обсяги українського імпорту; Yt – ВВП України.
Свідченнями адекватності цього рівняння є коефіцієнт детермінації, який становить 0,99, та низький коефіцієнт автокореляції залишків, а саме –0,036.
Шлях до зниження граничної схильності до імпорту лише один – всіляка підтримка державою українських підприємств і масштабне переключення попиту
населення України на товари вітчизняного виробництва.
Прямування цим шляхом видається одним з найважливіших проявів державотворчого патріотизму.
Висновки
Здійснений нами статистичний аналіз показав, що:
1) надходження до Зведеного бюджету України податку на доходи фізичних осіб не є еластичними щодо
чисельності офіційно зайнятих;
2) у 2008–2013 рр. увесь приріст надходжень до
Зведеного бюджету України податку на доходи фізичних
осіб досягнуто за рахунок зростання обсягу надходжень
цього податку в розрахунку на одного зайнятого;
3) існують значні регіональні розбіжності в динаміці надходжень до Зведеного бюджету України поточних податків на доходи, майно тощо;
4) важливим резервом підвищення значення мультиплікатора податків в Україні є зниження граничної
схильності до імпорту.			


9. Пістун Т. Т. Оцінка мультиплікативних ефектів у контексті аналізу впливу податкової політики на макроекономічні
процеси. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 247–252.
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Бондаренко А. І. Дослідження валютного ризику: концепції VaR і CFaR
Метою статті є дослідження теоретико-методологічних і практичних аспектів валютного ризику в банківській сфері. Дослідження валютного ризику в умовах політико-економічної кризи та високої волатильності фінансових інструментів є надзвичайно важливим з практичної точки зору. Результати дослідження служать актуальним інформаційним матеріалом, аналітичною оцінкою валютного ризику в обраних банках, на основі чого
можна правильно визначати, аналізувати та прогнозувати розмір фінансових втрат внаслідок волатильності валютних курсів. Разом з тим існує
необхідність і проблема таких інновацій в ризик-менеджменті, які б допомогли гнучкіше і детальніше досліджувати ризики. Саме тому пропонується розширити стандартний інструментарій оцінки ризиків (VaR) розрахунками валютного ризику на основі грошових потоків (СFaR). Розроблено модель розрахунку валютного ризику згідно з СFaR. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є визначення можливостей ефективного
врахування валютних ризиків у цінах банківських продуктів та створення концепції врахування валютних ризиків у процесі ціноутворення.
Ключові слова: валютний ризик, CFaR, VaR, методи розрахунку, ризик-орієнтоване ціноутворення.
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У

світовій банківській практиці валютний ризик
входить до першої п’ятірки ризиків за розміром
втрат. В Україні валютні ризики входять до топ-3
найсерйозніших ризиків поряд з кредитним і ризиком
ліквідності. Дослідження валютного ризику є популярною темою, якою займаються вітчизняні й іноземні
науковці. У процесі дослідження було здійснено огляд
позицій таких вчених: Сопко В. [1], Бормотова М. [2],
Гончарова К. В. [3], Воробйова К. О. [4], Примостки Л. О.
[5], Леймбі І. [6], Дмитрієвої М. А. [7], Ларіонової М. А.
[8], Дорошенко Г. О. [9], Ребрик М. А. [10].
Валютний ризик (з англ. Foreign exchange risk) – наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів
іноземних валют і цін на банківські метали. Таке визна-
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Bondarenko A. I. Studying the Currency Risk:
the Conceptions of VaR and CFaR
The article is aimed at studying the theoretical-methodological and practical
aspects of the currency risk in the banking sphere. Studying the currency risk
in the context of political and economic crisis and the high volatility of financial tools is extremely important from the practical point of view. The study
results provide relevant information material, an analytical assessment of
the currency risk in the selected banks on the basis of which can be correctly
identified, analyzed and prognosed the size of financial losses arising from
the volatility of currency exchange rates. However, there is a necessity along
with a problem of such innovations in the risk management, which would
help more selectively and closely explore the risks. This is precisely why it
is proposed to extend the standard risk assessment instrumentarium (VaR)
with calculations of the currency risk based on cash flows (SFaR). A model of
currency risk calculation has been developed according to the SFaR. Prospect
for further research in this direction to identifying opportunities for effective
accounting of currency risks in the pricing of banking products and creating a
conception of accounting currency risks in the process of pricing.
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чення валютного ризику дає НБУ [11]. Глибокий аналіз
поняття «валютний ризик» проведено М. А. Ребриком.
У праці науковця достатньо повно проведено підбір і
зроблено критичний огляд основних трактувань валютного ризику. Критиці також було піддано діюче визначення валютного ризику у трактовці НБУ. М. Ребрик
пропонує структурний підхід, згідно з яким валютний
ризик є комбінацією джерела ризику, рівню чутливості
та наслідків [10]. Визначення актуальне і нагадує стандартну формулу з визначення втрат від кредитного ризику, де також три компоненти: вартість під ризиком
(Exposure at risk); імовірність втрат (Probability of loss);
чутливість вартості під ризиком до втрат (Loss given
exposure). З таким визначенням не можна було б не погодитись, якби автор далі не зазначав, що «коливання кур-
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Бондаренко А. И. Исследование валютного риска:
концепции VaR и CFaR
Целью статьи является исследование теоретико-методологических
и практических аспектов валютного риска в банковской сфере. Исследование валютного риска в условиях политико-экономического кризиса и высокой волатильности финансовых инструментов является
чрезвычайно важным с практической точки зрения. Результаты исследования служат актуальным информационным материалом, аналитической оценкой валютного риска в избранных банках, на основе
которых можно правильно определять, анализировать и прогнозировать размер финансовых потерь, возникающих вследствие волатильности валютных курсов. Вместе с тем существует необходимость
и проблема таких инноваций в риск-менеджменте, которые помогли
бы более избирательно и подробно исследовать риски. Именно поэтому предлагается расширить стандартный инструментарий оценки
рисков (VaR) расчетами валютного риска на основе денежных потоков (СFaR). Разработана модель расчета валютного риска согласно
СFaR. Перспективой дальнейших исследований в данном направлении
является определение возможностей эффективного учета валютных рисков в ценах банковских продуктов и создание концепции учета
валютных рисков в процессе ценообразования.
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сів служать лише джерелом виникнення валютного ризику, але не гарантують його появу» та «валютний ризик
виникає внаслідок саме неочікуваних змін у валютних
курсах, оскільки очікувані зміни мають бути враховані
в момент прийняття відповідних економічних рішень»
[10]. По-перше, самі по собі коливання породжують невизначеності, а невизначеності гарантовано породжують ризики. По-друге, автор натякає на існування «абсолютно закритих» валютних позицій, що не кореспондує з реальністю банківської діяльності. Інша проблема
полягає в тому, що автор останньої статті погоджується
з тим, що валютні ризики можуть приводити також і до
прибутку – тут наявна плутанина між ризиками та потенційними вигодами, валютні ризики завжди оцінюють
негативний вплив коливань. Ще одним нюансом є те,
що ситуація абсолютного врахування очікуваних змін
валютного курсу не є можливою. Така логіка виправдовується, якщо розуміти, що будь-який прогноз має довірчий інтервал, а у випадку з валютним ризиком довірчий
інтервал може зростати з розміром вибірки, отже, точного врахування валютного ризику просто не може існувати. Тому не слід виключати величину наявного ризику,
кажучи про валютний ризик, і говорити про позитивний
ефект від реалізації валютних ризиків.

фінанси, грошовий обіг і кредит

Н

а нашу думку, більш доречним було б таке визначення валютного ризику банку: валютний ризик–
величина втрат за нееквівалентними зустрічними
потоками коштів (за умов відкритої валютної позиції)
внаслідок і під дією змінної волатильності валютних курсів і цін на метали, що виражена у грошах. За такого визначення зберігається структура валютного ризику (джерело, чутливість, наслідки) та, певною мірою, уточнюється
визначення, що вже сприйняте практикою НБУ.
Оцінюючи валютний ризик, слід розуміти, що валютний ризик притаманний не лише активам і пасивам
на балансі банку, а й платежам, пов’язаним з їх обслуговуванням.
У нашому випадку валютний ризик, що виникає
саме за рахунок цих платежів, не є суттєвим для банку,
що діє на ринку банківських послуг України. Це пояснюється тим, що, по-перше, ставка розміщення завжди
вища, ніж залучення, отже, процентна маржа в середньому є позитивною величиною. Аналогічна ситуація

ЕКОНОМІКА
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ризик-аналітиці для оцінки валютного ризику
використовуються методики, що базуються або
на розмірі валютної позиції (VaR) або на чистому
грошовому потоці (CFaR). Для останнього підходу важлива повнота інформації про структуру платежів. CFaR
дуже вимогливий до інформаційних систем банку. VaR,
у зв’язку із застосуванням стандартних законів розподілу, є швидшим і простішим, проте, за наявності довгих
хвостів, оцінка ризику може бути або завищеною, або
недостатньо точною.
Основні розрахункові формули можна представити таким чином:
CurVaRtc  OI t c ,
(1)
c
де OIt – відкрита валютна позиція на момент t; ω – параметр волатильності для довірчого інтервалу с.

CurCFaRtc  F (CFaRt1 )  R(NCFt , pt )tc , (2)
де F (CFaRt–1) вхідна функція величини грошового потоку під ризиком в період t–1; R (∆NCFt, pt) – функція
зміни чистого грошового потоку ∆NCFt у час t з параметром імовірності pt.
Обидва підходи дозволяють надійно розраховувати величину імовірних втрат з певним рівнем довіри
(табл. 1). Визначення VaR починається з калькуляції відритих позицій за кожним елементом мультивалютного
портфеля, проходить через стадію дослідження розподілів коливань валютних курсів і закінчується верифікацією розрахункової моделі на заданому історичному
періоді. Розраховуючи CFaR, слід визначитися, перш за
все, з вхідною функцією ризиків на момент t (вхідним
(накопиченим) грошовим потоком під валютним ризиком, який може також бути розрахований як VaR на
Таблиця 1

Поетапне порівняння концепцій визначення валютного ризику: VaR і СFaR
Етап

254

характерна і для інших локальних ринків банківських
послуг, де пропозиція вкладів значно перевищує попит
на кредити позичальникам з прийнятним рівнем платоспроможності. По-друге, курс гривні майже не схильний
до ревальвації. Тому збитки за короткою позицією щодо
гривні мають низьку імовірність виникнення, і їх вплив
на фінансовий результат банку інколи можна упустити.
І, по-третє, такий вплив аналізується у зв’язку з волатильністю процентних ставок, процентної маржі, тобто
у зв’язку з процентним ризиком.

VaR

CFaR

Етап 1

Визначення відкритої валютної позиції (ВП)

Визначення функції грошового потоку F під валютним
ризиком на вході

Етап 2

Аналіз відповідності закону розподілу нормальному
законові розподілу імовірностей курсових коливань

Визначеннявідкритоївалютноїпозиції (∆NCFt) як
різниці чистих грошових потоків

Етап 3

Визначення параметрів розрахунків, волатильності та
кореляційних зв’язків

Визначення імовірнісних характеристик (pt) і волатильностей (wtc) для кожного розрахункового періоду
окремо та розрахунок функції R

Етап 4

Верифікація VaR розрахунків за останні 255 днів

Верифікація розрахунків CFaR за останні 255 днів

Етап 5

Визначеня VaR на індивідуальному та портфельному
рівнях

Визначеня CFaR на індивідуальному та портфельному
рівнях
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початкову дату або прийнятий рівним 0, якщо відкрита валютна позиція дорівнювала нулю). Наступні кроки
передбачають визначення відкритої позиції як різниці
чистих грошових потоків (тут також можуть використовуватися планові показники) та визначення характеристик змінності цієї величини. На завершальному етапі, як
і у випадку із VaR, розраховується величина грошового
потоку під валютним ризиком і проводиться верифікація моделі розрахунку на історичних даних.

У

цілому, методи розрахунків подібні, проте, СFaR
характеризується більшою кількістю змінних, а
тому краще підходить для планування, дає можливість враховувати «прогнозну змінність відкритої позиції» та передбачає існування кількох законів розподілу курсових приростів залежно від періоду чи інших параметрів. CFaR краще підходить для стрес-тестування,
ніж VaR. Можливість і необхідність застосування CFaR
залежить від розвиненості інформаційного середовища
банку. Спосіб визначення валютного ризику через VaR
простіший, зрозуміліший, нетрудомісткий і невимогли-

вий до статистичних даних. Величина ризику, отримана в результаті розрахунку VaR, має достатню точність,
щоб на її підставі зробити висновки про можливі втрати
та вжити заходів з мінімізації їх впливу, перш за все, на
стійкість банку. Обираючи між VaR і CFaR, перш за все,
слід відштовхуватися від наявності якісної, структурованої інформації про грошові потоки.
Користуючись наявною в нас інформацією і у зв’яз
ку з відсутністю можливості використовувати CFaR для
обчислення валютних ризиків, пропонуємо розглянути
застосування VaR на прикладі двох українських банків,
що умовно позначені «Банк А» та «Банк Б».
З даних оперативної звітності на 10 квітня 2016 р.
дізнаємося, що Банк А займав чисту коротку позицію за
основними валютами, за доларом США та євро (табл. 2).
Банк мав найбільшу відкриту позицію у доларах США
(–62 948 тис. грн, 93,27% від суми відкритих позицій у
розрізі валют по модулю). Банк активно використовує
інструменти хеджування. Так, похідними інструментами
захеджовано доларову відкриту позицію на 301 млн грн в
еквіваленті та позицію в євро на 99 млн грн в еквіваленті.
Таблиця 2

Валютна структура активів і пасивів за строковістю Банку А, тис. грн

1

2

На вимогу
і < 1 міс.

Євро

Усього
8

4

5

6

7

1921553

226767

583640

40,07%

24,68%

24,79%

2,93%

7,53%

2707456

1396357

1698707

–121215

–5744253

Фінансові
зобов'язання

397689

516423

222846

347982

6327893

5,09%

6,61%

2,85%

4,45%

80,99%

Фінансові
активи

49348

256529

292753

73404

1130000

2,74%

14,24%

16,25%

4,07%

62,71%

–149867

178861

156569

68214

–254954

199215

77668

136184

5190

1384954

11,05%

4,31%

7,55%

0,29%

76,80%

Відкрита
позиція

Відкрита
позиція

Відкрита
позиція

578

544

572

197

0

30,57%

28,77%

30,25%

10,42%

0,00%

32

209

225

–33

0

Фінансові
зобов'язання

546

335

347

230

0

37,45%

22,98%

23,80%

15,78%

0,00%

Фінансові
активи

18565

7844

34428

1574

0

29,75%

12,57%

55,16%

2,52%

0,00%

–6022

–9568

16585

556

0

Відкрита
позиція
Фінансові
зобов'язання

Швейцар
ський франк

Окремо
безпроц.
≥ 1 року

1912780

Фінансові
активи

Рубль РФ

≥ 1 року

3

Фінансові
зобов'язання

Фунти
стерлінгів

6 – 12 міс.

3105145

Фінансові
активи
Долар США

1 – 6 міс.

Фінансові
активи
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24587

17412

17843

1018

0

40,40%

28,61%

29,32%

1,67%

0,00%

560

18426

5653

621

0

2,22%

72,95%

22,38%

2,46%

0,00%

7749885
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Найменування
статті

–62948
7812833
1802034
–1177
1803211
1891
433
1458
62411
1551
60860
25260
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Найменування
валюти

255

Закінчення табл. 2
2
Відкрита
позиція

Японська
єна

4

5

6

7

8

–5156

5539

1788

–1075

0

1096

Фінансові
зобов'язання

5716

12887

3865

1696

0

23,66%

53,33%

15,99%

7,02%

0,00%

Фінансові
активи

42

390

692

3672

0

0,88%

8,13%

14,43%

76,56%

0,00%

–400

–1764

–1165

3616

0

Відкрита
позиція

RUR, JPY

фінанси, грошовий обіг і кредит

287

2154

1857

56

0

47,77%

41,18%

1,24%

0,00%

фінансових
активів

3174238

2196513

2255651

306235

1713640

9646277

фінансових
зобов'язань

628195

626879

382942

356172

7712847

9707035

Р
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4796

442

озглянувши валютну структуру за строками, стає
зрозуміло, що Банк А тримає довгу позицію по
долару США на строках від одного дня до одного
року, по євро і фунту займає довгу позицію від 1 місяця,
по рублю – коротку позицію, що розрахована на строки від 1 дня до півроку, коротку позицію по японській
єні по строках від 1 дня до 1 року та довгу позицію по
швейцарському франку від одного місяця до 1 року.
У цілому «апетит» банку до валютного ризику не суттєвий, оскільки чиста коротка позиція в усіх валютах у
10 разів менша, ніж на початку 2015 р., і в 4 рази менша,
ніж на початок 2016 р., що пов’язано зі зростанням волатильності валютних курсів (рис. 1).
З рис. 1 візуально видно, що валютні курси збільшували свою волатильність під час прояву світової кризи 2007–2009 рр. і політичної, що почалася у 2013 р.
Для Банку Б основними валютами є долар США та
євро (табл. 3). Банк тримає коротку позицію за доларом
США (–45 740 тис. грн, або 69,89% від суми еквівалентів позицій) завдяки значній короткій позиції на строки

256

24164

9,80%

Фінансові
зобов'язання
Усього
валютних:

3

від одного до шести місяців. Відкрита валютна позиція
в євро порівняно з позицією в доларах США невелика,
а коротка позиція за основними для банку строками
пов’язана з наявністю запасів короткострокових валютних ресурсів за строками від 1 дня до 1 місяця. Валютна
позиція у фунтах стерлінгів виглядає різнонаправленою,
за більшістю строків вона є короткою, але сумарно довгою за рахунок активів зі строковістю від 1 до 6 місяців.
У рублях РФ позиція коротка за строками до 1 місяця.
Похідні цінні папери, придбані для хеджування валютного ризику, в портфелі банку на дату аналізу відсутні.
Порівняно з початком року Н13-2 знизився з 5,32% до
0,33%, що свідчить про достатньо консервативне ставлення до валютного ризику на момент аналізу.
Вимірювання величини «вартість ризику» (VaR)
ґрунтується на параметричних методах. Розрахунки
валютного ризику, своєю чергою, засновані на нормальному законі розподілу курсових приростів. Перш, ніж
розраховувати волатильність, з’ясуємо, чи дійсно курсові прирости розподілені нормально. Для цього побу-
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0,40
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0,30
0,25
0,20
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2
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Рис. 1. Динаміка валютних курсів гривні за 2004–2016 рр.
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Таблиця 3
Валютна структура активів і пасивів за строковістю Банку Б, тис. грн
1 – 6 міс.

6 – 12 міс.

≥ 1 року

Окремо
безпроц.
≥ 1 року

2396875

452338

2693

124100

0

80,54%

15,20%

0,09%

4,17%

0,00%

7883

–68263

2043

12598

0

Фінансові
зобов'язання

2388992

520601

650

111502

0

79,06%

17,23%

0,02%

3,69%

0,00%

Фінансові
активи

191216

87652

441

17103

0

64,51%

29,57%

0,15%

5,77%

0,00%

–22512

4774

114

13222

0

Фінансові
зобов'язання

213728

82878

327

3881

0

71,05%

27,55%

0,11%

1,29%

0,00%

Фінансові
активи

165010

73597

393

24216

0

62,69%

27,96%

0,15%

9,20%

0,00%

–15768

30044

–34

–5248

0

180778

43553

427

29464

0

71,11%

17,13%

0,17%

11,59%

0,00%

Фінансові
активи
Долар США

Євро

Фунти
стерлінгів

Відкрита
позиція

Відкрита
позиція

Відкрита
позиція
Фінансові
зобов'язання
Фінансові
активи

Рубль РФ

Швейцар
ський франк

Відкрита
позиція

6105

72

542

0

37,48%

0,44%

3,33%

0,00%

–8176

1574

40

459

0

2976005
–45740
3021745
296412
–4402
300814
263215
8993
254222
16289
–6103

Фінансові
зобов'язання

17746

4531

32

83

0

79,25%

20,24%

0,14%

0,37%

0,00%

Фінансові
активи

3099

2050

11

42

0

59,57%

39,42%

0,21%

0,81%

0,00%

–16

1107

9

–791

0

3115

943

2

833

0

63,66%

19,27%

0,04%

17,02%

0,00%

фінансових
активів

2765770

621742

3610

166003

0

3557125

фінансових
зобов'язань

2804359

652506

1438

145763

0

3604066

Відкрита
позиція
Фінансові
зобов'язання

Усього
валютних:

9570
58,75%

Усього

дуємо графіки розподілу імовірностей для шести валют
у портфелі банку. Відомо, що точки на графіку мають
розташуватися по прямій, з відхиленням від лінії тренду на стандартне відхилення (далі – «критерій 1»). Мода
має дорівнювати медіані (далі – «критерій 2»). Для нормального розподілу величина χ2 має не перевищувати
критичного значення, а величина P має перевищувати
коефіцієнт Андерсона – Дарлінга (табл. 4).
Як видно з табл. 4, критерій Андерсона – Дарлінга
перевищує Р у багато разів, що разом із тестом нормальності «χ2» вказує на те, що даний закон розподілу не
відповідає нормальному. Крім того, можна підрахувати,
що хвіст містить понад 2,3% значень, які буде проігно-
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На вимогу
і < 1 міс.

Найменування
статті

22392
5202
309
4893

ровано. Графічні зображення розподілів доводять відмінність від нормального закону розподілу, адже точкиприрости достатньо часто відхиляються від лінії тренду
на різну величину. Більшість випадків розподілів для валют мають значні показники ексцессу та асиметрії. Пара
долар-гривня за законом розподілу порівняно більшою
мірою нагадує нормальний закон, проте, за рахунок
близьких до нульових і нульових приростів, такий розподіл при вершині нагадує гамма-розподіл, а за рахунок
аномальних величин розподіл отримує екстра-довгий
хвіст, що нагадує розподіл Пуассона (рис. 2).
Проаналізувавши розподіли за усіма валютами,
стає зрозуміло, що використання відомих нормальних

ЕКОНОМІКА

Найменування
валюти
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Таблиця 4
Дослідження розподілу курсових приростів на нормальність
Долар США

Євро

Британський
фунт

Японська єна

Російський
рубль

Швейцар
ський франк

ні

ні

ні

ні

ні

ні

AD

441,34

97,32

102,57

85,70

132,40

95,54

P

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

χ2 факт.

24615

18454

17219

19543

20216

18148

χ2 крит., 95%

14,61

14,61

14,61

14,61

14,61

14,61

Медіана

0

0,00046

0,000109

0,000301

0,000196

0,000116

Мода

Показник
Критерій 1

0

0

0

0

0

0

Стандартне
відхилення

0,01181201

0,01437

0,01555

0,015186

0,01427

0,014444

Ексцесс

197,7210451

88,28136

43,96692

78,47447

97,37952

89,48574

Асиметрія

8,070547603

4,411051

2,198247

4,273354

4,782877

4,427995

Probability Plot of USD
Normal – 95% CI
99,99
99
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Percent

95

Mean 0,0008937
StDev 0,01181
N
1876
AD
441,341
P-Value < 0,005

80
50
20
5
1
0,01

–10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

USD
Рис. 2. Графік розподілу курсових приростів для долара США

перцентилів розподілу для підрахунку волатильності
із заданою імовірністю неможливе (див. табл. 4). Для
розрахунку перцентилю необхідно обрати імовірність
99,999% (оскільки тільки з такою величиною VaR-модель
проходить бектест валідно, не перевищуючи трьох перевищень (тестування відбувалося на історії 255 днів), що
відповідає зеленій зоні, відповідно до Basel-II. Або використати імовірність 95,00% та окремо додавати розраховане математичне очікування в хвості розподілу (TVaR
з імовірністю від 95,01%). Оскільки вибірка невелика, а
також враховуючи те, що застосування першого варіанта
розрахунків менш ускладнене, оберемо його для подальших розрахунків. Щоб отримати величину зміни курсу,
яку, з імовірністю 99,999% не буде перевищено протягом
наступного робочого дня, скористаємося функцією ПЕРСЕНТИЛЬ у EXCEL (результати показано в табл. 5).
Отже, пара гривня-фунт стерлінгів виявляється
найбільш волатильним курсом і слід очікувати, що максимальні середньоденні коливання складуть не більше
24,49% з імовірністю 99,999%.
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Таблиця 5
Волатильність валютних курсів
Валюта

USD

EUR

RUB

СHF

GBP

JPY

Волатильність
(з імовірністю
99,999%), %

23,98

24,02

21,40

23,93

24,49

24,08

На підставі отриманих значень волатильності,
а саме, помноживши їх на величину валютної позиції,
отримуємо ризикову вартість без урахування кореляційних взаємозв’язків між складовими відкритої валютної
позиції банків А і Б на 10.04.2016 р. (табл. 6, табл. 7).
Для Банку А сукупне середнє значення валютного ризику за окремими позиціями за 60 днів менше на
1640 тис. грн, ніж сукупне значення на 10 червня 2016 р.
Для Банку Б ця ж величина склала 398 тис. грн. Перевищення середнього значення максимально імовірного
значення ризиків за 255 днів над середнім за 60 днів пояснюється поступовим скороченням відкритих позицій,
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Таблиця 6
VAR відкритої позиції без урахування кореляції складових (Банк А)
Валюта

USD

Валютна позиція (тис. грн)

EUR

RUB

СHF

GBP

JPY

–62948

–1177

1551

596

433

287

VaR 99,999% (тис. грн)

15105,50

282,89

331,93

142,72

106,12

69,15

Середній VaR за 60 днів

13444,74

655,43

122,49

43,34

109,47

22,10
Таблиця 7

VAR відкритої позиції без урахування кореляції складових (Банк Б)
USD

EUR

RUB

СHF

GBP

–45740

–4402

–6103

309

8993

VaR 99.999% (тис. грн)

10968,057

1057,342

1305,803

73,943

2202,466

Середній VaR за 60 днів

10296,018

1147,146

1209,777

56,341

2500,190

а порівняно невисока розбіжність між двома показниками пояснюється високою волатильністю валютних курсів протягом останніх 60 днів.
Як можна помітити з рис. 3, величина сукупного
ризику за окремими позиціями залежить від очікувань
щодо змін валютного курсу та реагує на зміну курсу з
більше, ніж місячним лагом (32 робочі дні). Коефіцієнт
парної кореляції між зміною курсу та зміною величини
сукупного валютного ризику за окремими позиціями
після коректування на часовий лаг складає 63,34%, що
вказує на наявність прямого зв’язку між величинами.
Наприклад, для Банку А, величина «сукупне значення
валютного ризику за окремими валютними позиціями»
має тенденцію знижуватися через 32 дні після фактичного зростання валютного курсу.
Підсумовувати VaR за кожною складовою в
разі, коли у портфелі є сильнокорельовані валюти, не
коректно. Для того, щоб отримати сумарну вартість під
ризиком, необхідно урахувати кореляцію між валютними курсами. Тож розрахуємо коефіцієнти попарної кореляції та побудуємо з них кореляційну матрицю, яку
потім маємо зважити на ваги складових відкритої валютної позиції:
VaR  K  VaRT ,

(3)

а коефіцієнти попарної кореляції розрахуємо за допомогою пакета «Анализ данных – Корреляции» у EXCEL.
Результати розрахунків наведено у табл. 8.

Т

аким чином, зроблено висновок про те, що найтісніший прямолінійний зв’язок існує між змінами курсів євро та швейцарського франка. Тепер,
застосовуючи формулу (3), розрахуємо сумарну ризикову вартість з урахуванням взаємовпливу коливань валютних курсів:

Тис. грн

Дні

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

35
30
25
20
15
10
5
0

Разом

Зважений курс

Рис. 3. Сукупне значення валютного ризику окремих позицій
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VaR p 

де ||VaR|| – вектор-рядок окремих ризикових вартостей складових відкритої позиції VaRUSD, VaREUR, VaRRUR,
VaRGBP, VaRJPY, VaRCHF; ||VaRT|| – транспонований век
тор-рядок окремих ризикових вартостей ||VaR||; ||K|| –
кореляційна матриця обмінних курсів валют.
||VaR|| = |15106 283 332 143 106 69|
Відомо, що:
15106
283
332
,
VaRT 
143
106
69

фінанси, грошовий обіг і кредит

Валюта
Валютна позиція (тис. грн)
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Таблиця 8
Кореляційна матриця на 10.05.2016 р.
USD

EUR

RUB

СHF

GBP

JPY

USD

1,00

0,83

0,70

0,78

0,83

0,82

EUR

0,83

1,00

0,69

0,90

0,89

0,77

RUB

0,70

0,69

1,00

0,63

0,69

0,56

СHF

0,78

0,90

0,63

1,00

0,81

0,78

GBP

0,83

0,89

0,69

0,81

1,00

0,71

JPY

0,82

0,77

0,56

0,78

0,71

1,00
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(VaR)1/2 = 250764 163,66 тис. грн,
звідки сумарний одноденний VaR = 15835,53 тис. грн,
або 23.64% від сумарної відкритої валютної позиції. Щоб
поширити одноденну ризикову вартість на місячний
інтервал, просто домножимо його на 4,58 (квадратний
корінь з 21 робочого дня) і отримаємо 72 526,73 тис. грн.
Річну ставку, яка відображатиме вартість ризикової надбавки за валютний ризик (для Банку А це 9,95% річних),
можна обчислити, поділивши одномісячний VaR на середню величину валютних активів за останні 60 днів
(яка для Банку А складає 8 746 277 тис. грн) і домноживши на 12 місяців.
Аналогічно проводиться розрахунок вартості ризику для Банку Б. Сумарний одноденний VaR для другого банку складе 14807,62 тис. грн (67818,89 тис. грн у
місяць), або 4,99% річних.
ВИСНОВКИ
Запропоновано уточнене визначення валютного
ризику, що зберігає сутність поняття про валютний ризик і краще пояснює структуру даного виду ризиків.
Запропоновано новий метод розрахунку валютного ризику в межах концепції CFaR та здійснено короткий покроковий опис розрахунку валютного ризику за
допомогою CFaR у порівнянні з VaR-методом. На жаль,
використання CFaR досить обмежене у зв’язку з відсутністю детальної та повної статистичної інформації.
Зроблено аналіз валютного ризику для банків А і
Б. За підсумком аналізу робимо висновок про те, що сучасні банки, діючи в умовах серйозних загроз з боку мінливості валютних курсів, достатньо якісно управляють
своєю валютною позицією, про що свідчить розмір відкритої позиції, що на момент аналізу дорівнював величині, меншій 1%. Незважаючи на порівняно невеликий
розмір валютної позиції, вплив втрат від змін у курсах
валют у річному вираженні оцінюється на рівні від 5%
до 10% від розміру активів, що є досить загрозливим і
впливовим чинником зниження фінансової ефективності банківської діяльності.		
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фінансової безпеки банку дає змогу підтримувати фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність,
своєчасно виявляти та нейтралізувати екзогенні та ендогенні загрози діяльності банку. Своєю чергою, система забезпечення фінансової безпеки виступає середовищем для функціонування відповідного організаційноекономічного механізму забезпечення фінансової безпеки комерційного банку(далі – ОЕМ ЗФБ КБ).

ЕКОНОМІКА

фінанси, грошовий обіг і кредит

О

рганізаційно-економічний механізм є багатогранною та складною економічною категорією.
Аналіз численних робіт вітчизняних і зарубіжних учених показав, що відсутня єдність підходів та поглядів щодо трактування вищезгаданої категорії.
Своє бачення трактування поняття ОЕМ запропонував Б. А. Райзберг. Так, організаційно-економічний
механізм – це сукупність організаційних структур і конкретних форм і методів управління, а також правових
форм, за допомогою яких реалізуються в діючі в конкретних умовах економічні закони, процес відтворення
[8]. Науковець розмежовує поняття системи управління та механізму управління, розглядаючи як складові
елементи механізму види, методи, форми та функції
управління, а як складові елементи системи, крім вищеперелічених, ще апарат управління. Це вказує на те, що
розгляд і побудова ОЕМ неможлива без розгляду відповідної системи.
Оскільки наше дослідження зосереджене на розробці ОЕМ для забезпечення фінансової безпеки комерційного банку, більш детально розглянемо визначення
сутності ОЕМ, спрямованого на забезпечення фінансової безпеки господарюючого суб’єкта.
С. О. Черкасова розглядає ОЕМ в аспекті управління процесом зміцнення економічної безпеки, при цьому
надає власне визначення ОЕМ: «…сукупність взаємозалежних організаційних, економічних і адміністративноправових важелів і методів цілеспрямованого впливу на
об’єкт управління, які у взаємодії забезпечують реалізацію комплексних цільових програм і планів досягнення
певного рівня його економічної безпеки» [9].
На наш погляд, у структурі ОЕМ ФБ КБ доцільно виділити компоненти забезпечення управління ФБ і
компоненти реалізації управління ФБ КБ (рис. 1). Своєю
чергою, компонентами забезпечення управління ФБ КБ
є: нормативно-правове, інформаційно-методичне, аналітичне та техніко-технологічне забезпечення.
Зауважимо, що основою нормативно-правового
забезпечення управління фінансовою безпекою комерційного банку є вимоги Базельського комітету, Конституція України, закони України та інші нормативно-пра
вові документи, що регламентують порядок здійснення
банківської діяльності, а також положення та інструкції,
нормативи регулюючих органів, а саме, НБУ, ДКЦПФ,
ФГВФО.
Аналітичним забезпеченням процесу управління
фінансової безпеки банку виступає аналітична інформація НБУ, Державної служби статистики, дані оцінки рейтингових агентств, аналітичні звіти внутрішніх служб і
підрозділів банків.

262

Інформаційно-методичне забезпечення включає
звітність банку, дані бухгалтерського та управлінського
обліку, методичні рекомендації НБУ та менеджменту
банку щодо підвищення рівня фінансової безпеки банку.
Наступною компонентою забезпечення фінансової
безпеки є техніко-технологічного забезпечення. Технічне
забезпечення фінансової безпеки комерційного банку є
сукупністю технічних засобів збору, обробки, реєстрації,
передачі та відображення інформації необхідної для забезпечення фінансової безпеки банку, а під технологією
управління фінансовою безпекою розумітимемо сукупність інформаційно та функціонально взаємопов’язаних
дій, робіт, заходів з відповідним ресурсним забезпеченням (матеріальним, фінансовим, програмно-технічним)
реалізованих з використанням технічних систем і спрямованих на забезпечення фінансової безпеки банку.
Компонентами реалізації управління ФБ КБ є ін
струментальний апарат забезпечення ФБ КБ, функ
ціонально-процесний та організаційний механізми забезпечення ФБ КБ.
Діяльність банку в основному є посередницькою,
яка полягає в залученні тимчасово вільних грошових
ресурсів населення та суб’єктів господарювання та подальшому розміщенню цих ресурсів на валютному, фондовому ринках та ринку кредитів. Від обсягів операцій
щодо акумулювання та розміщення таких коштів залежить обсяг ресурсної бази банку та рівень забезпечення
фінансової безпеки останнього. Інструментальним апаратом забезпечення фінансової безпеки комерційного
банку є сукупність інструментів формування та використання фінансових ресурсів банку.

О

дним із ключових об’єктів як внутрішньобанківського менеджменту, так і регулювання на
рівні НБУ є формування статутного капіталу
банку. Встановлення на законодавчому рівні мінімальних вимог до розміру статутного капіталу комерційного
банку спонукає банки постійного підтримувати його на
законодавчо встановленому рівні. Виконуючи стабілізуючу функцію, статутний капітал банку прямо впливає
на фінансову безпеку банку під час розрахунку нормативів максимального розміру кредитив, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), наданих
усім інсайдерам (Н10), нормативів інвестування в цінні
папери окремо за кожною установою (Н11) та загальної
суми інвестування (Н12).
Одним з найпопулярніших інструментів поповнен
ня статутного капіталу банку є емісія звичайних і привілейованих акцій. Так, з погляду вартості – це досить
дорогий спосіб нарощення капіталу та супроводжується
можливістю зниження прибутковості однієї акції банку.
Емісія корпоративних прав також може нести загрозу
втрати контролю над комерційним банком з боку мажоритарних акціонерів. Якщо обсяг емісії є значним і
акціонери не мають можливості викупити всі емітовані
акції, то зростає загроза втрати власниками банку конт
рольного пакета акцій банку. Як наслідок, акції концентруються в руках сторонніх інвесторів, дії яких можуть
бути спрямовані на дестабілізацію роботи банку шляхом
сприяння в рейдерській атаці на банк, розголошення
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Нормативно-правове
забезпечення:
Конституція України,
закони України
та нормативно-правові
документи НБУ

Інформаційнометодичне забезпечення:
звітність банку, дані
бухгалтерського
та управлінського
обліку, методичні
рекомендації НБУ
та менеджменту
банку щодо підвищення
рівня ФБ КБ

Аналітичне
забезпечення:
аналітична інформація
НБУ, Державної служби
статистики, дані оцінки
рейтингових агентств,
аналітичні звіти
внутрішніх служб
і підрозділів банку

Техніко-технологічне
забезпечення:
комп’ютерна техніка
та технології, котрі
застосовуються
в банківській діяльності
для роботи з клієнтами,
НБУ, іншими КБ
та закордонними
партнерами банку

Компоненти забезпечення управління ФБ КБ

Організаційно-економічний
механізм управління
фінансовою безпекою комерційного банку
Компоненти реалізації управління ФБ КБ

Організаційний механізм
забезпечення ФБ КБ

Інструментальний апарат
забезпечення ФБ КБ

1. У національній
економіці:
– формування
статутного капіталу,
внески засновників;
– субординовний борг;
– додаткова емісія
та розміщення цінних
паперів на національному фінансовому
ринку;
– міжбанківські кредити, синдиковані
кредити, залучені
в Україні, кредити НБУ;
– кредити отримані
від партнерів – учасників фінансових
та банківських груп;
– державна фінансова підтримка.
2. На міжнародному
фінансовому ринку:
– додаткова емісія
та розміщення
цінних паперів
на міжнародному
фінансовому ринку
(ІРО та єврооблігаційні позики);
– кредити, залучені
за кордоном, зокрема синдиковані

1. У національній
економіці:
– кредитування
юридичних
і фізичних осіб;
– міжбанківське
кредитування,
синдиковане
кредитування;
– кредитування
учасників
банківських
та фінансових груп;
– інвестування
в цінні папери
українських
емітентів.
2. За кордоном:
– кредити, надані
фізичним особам
за кордоном;
– кредити, надані
юридичним особам,
зокрема, синдиковані та кредити,
надані транснаціональним компаніям;
-- інвестування
в цінні папери
зарубіжних
емітентів

Організаційні структури управління
діяльністю КБ
за центрами відповідальності

Центри витрат:
Функціональнопроцесний
механізм
забезпечення
ФБ КБ:
– планування,
прогнозування;
– організація;
– мотивація,
стимулювання
персоналу;
– аналіз
(діагностика);
– регулювання;
– контроль;
– контролінг

1. Управлінські
структури:
– правління КБ;
– Спостережна Рада
банку;
– ревізійна комісія;
– фінансовий відділ;
– відділ внутрішнього аудиту;
– відділ валютного
контролю;
– відділ роботи
з проблемними
активами.
2. Забезпечуючі
та обслуговуючі
структури (відділи
та департаменти):
– відділ безпеки КБ;
– відділ роботи
з персоналом;
– юридичний відділ;
– відділ інформаційно-технологічного забезпечення;
– відділ бухгалтерського обліку
і звітності

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки
комерційного банку
Джерело: авторська розробка.
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Інструментарій
використання
фінансових
ресурсів КБ

Центри
прибутку:
Структурні
підрозділи
(відділли та департаменти):
– кредитних
операцій;
– РКО;
– лізингу
та факторингу;
– депозитних
операцій;
– цінних паперів;
– обслуговування
карток;
– інкасації;
– валютних
операцій;
– операцій
з банківськими
металами;
– обслуговування
VIP-клієнтів

ЕКОНОМІКА

Інструментарій
формування
ресурсної
бази КБ
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комерційної інформації, спробі ініціювати банкрутство
банку з подальшою його ліквідацією, що негативним
чином вплине на фінансову безпеку комерційного баку.
З іншого боку, збільшення капіталу за рахунок додаткової емісії акцій сприяє зростанню обсягів активних
операцій банку, забезпечує покриття непередбачуваних
збитків, сприяє формуванню довіри з боку кредиторів
та клієнтів банку, що, своєю чергою, підвищує рівень фінансової безпеки банку.

ЕКОНОМІКА

фінанси, грошовий обіг і кредит

В

икористання можливостей міжбанківського ринку
ресурсів, на якому відбувається продаж тимчасово
вільних грошових коштів, акумульованих іншими
кредитними інституціями, сприяє оперативному залученню необхідних додаткових ресурсів банківською установою. Так, залучені міжбанківські кредити дозволяють
оперативно коригувати поточну ліквідність банку та забезпечити виконання окремих економічних нормативів
регулювання банківської діяльності, що безпосередньо
впливає на рівень фінансової безпеки банку. Як і процесу
кредитування загалом, міжбанківському кредитуванню
притаманний певний ризик, який несе в собі загрозу погіршення фінансової безпеки банківської установи.
Так, погоджуємся з М. О. Бутрин, що міжбанківському кредитуванню притаманні недоліки, а саме: доступ до міжбанківських кредитних ресурсів може бути
обмеженим для банків, які не входять до складу відповідних груп, як наслідок, банк не може своєчасно підтримати ліквідність; плата за міжбанківський кредит
може відрізнятися від ринкової – завищені витрати на
залучення такого кредиту; банки-кредитори можуть
впливати на діяльність банків-позичальників; знижується оперативність залучення необхідних ресурсів, обсяги
яких можуть також не відповідати потребам банківпозичальників; такій формі кредитування притаманний
системний ризик. Визначені недоліки істотно можуть
вплинути на рівень фінансової безпеки банку, який виступає позичальником на міжбанківському ринку [3].
До проблем рефінансування, вважаємо, варто віднести такі: недосконалий механізм рефінансування банків,
недостатній контроль за цільовим використанням коштів
(отримані фінансові ресурси можуть використовуватися
для спекуляцій на валютному ринку), нерозроблений порядок звітування про використання коштів у результаті
рефінансування. З іншого боку, здійснюючи підтримку
ліквідності, як одного з індикаторів фінансової безпеки
банку, НБУ через механізм рефінансування сприяє своєчасному виконанню зобов’язань банками, збільшенню залишків на корреспондентських рахунках банків.
Держава з метою стабілізації роботи банку та підтримання ліквідності – індикатора фінансової безпеки
банку – має право надати фінансову підтримку. Зокрема,
банками, які отримали фінансову допомогу з боку держави протягом 2009–2016 рр., є такі: ВАТ КБ «Надра»,
ПАТ «Родовід Банк», АТ Банк «Фінанси і кредит», ТОВ
«Укрпромбанк», ВАТ АБ «Укргазбанк», АКБ «Київ».
Для збереження конкурентних позицій на ринку
банківських послуг вітчизняні комерційні банки об’єд
нуються в банківські групи. У межах банківської групи
можливим є міжбанківське кредитування за нижчими
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відсоткомими ставками, що з позиції вартості та впливу
на фінансову безпеку КБ є привабливим інструментом
формування ресурсної бази банку.

Н

аступним інструментом залучення капіталу банку є субординований борг. Вважаємо за доцільне виділити основні переваги залучення ресурсів на умовах субординованого боргу, які, своєю чергою,
позитивно вплинуть на рівень фінансової безпеки банківської установи:
 показник прибутковості на одну акцію може
підвищуватися за умови перевищення дохідності такого капіталу над процентними виплатами за залучення субординованого боргу;
 створює ресурсну базу для виконання нормативів адекватності капіталу;
 відсутня загроза втрати контролю з боку власників над банківською установою.
Водночас скористатися таким інструментом нарощення власного капіталу здебільшого можуть лише
великі банки, які мають бездоганну репутацію позичальника на ринку. Також потрібно врахувати двоїсту
економічну природу субординованого боргу, оскільки,
з одного боку, правила банківського обліку передбачають включення операцій такого типу до зобов’язань
банку, а з іншого – вважаються складовою капіталу банку, розраховуючи нормативи капіталу, як наслідок, виникають труднощі при аналізі фінансового стану комерційного банку та рівня його фінансової безпеки.
З метою залучення зовнішнього фінансування віт
чизняні комерційні банки здебільшого використовують
такі апробовані в Україні інструменти: додаткова емісія
та розміщення цінних паперів на міжнародному фінансовому ринку (ІРО та єврооблігаційні позики); кредити,
залучені за кордоном, зокрема синдиковані.
Додаткова емісія та публічне розміщення цінних
паперів на міжнародному фінансовому ринку (ІРО)
виступає перспективним напрямком нарощення капітальної бази банку. Проведення ІРО емітентами на закордонних фондових ринках надає низку переваг порівняно з іншими вітчизняними комерційними банками,
що позитивно впливає на фінансову безпеку банківської
установи:
 збільшується ринкова вартість банку;
 надається можливість отримати позики на
міжнародних фінансових ринках на вигідніших
умовах, порівняно з конкурентами;
 відбувається регулярна оцінка вартості комерційного банку;
 забезпечується прискорене зростання банку;
 лістинг підвищує популярність банку серед іноземних інвесторів.
Здійснення ІРО підтверджує відповідність звітності банку міжнародним стандартам, наявність відповідного корпоративного управління, а вимога щодо пов
ного розкриття інформації сприяє прозорій діяльності
банку та гарантує відсутність в банку тіньових схем фінансування.
Привабливість єврооблігацій як зовнішнього інструменту залучення фінансових ресурсів зумовлена
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озглянемо інструментарій використання фінансових ресурсів комерційного банку. У ринковому середовищі розміщення ресурсів комерційними банками відбувається шляхом надання кредитів юридичним
та фізичним особам, здійснення міжбанківського кредитування, синдикованого кредитування, кредитування
учасників банківських та фінансових груп, інвестування
в цінні папери українських та зарубіжних емітентів.
Кредити становлять близько 60% усіх активів
банку і забезпечують 2/3 усіх доходів. Вони є найбільш
прибутковою, але й найбільш ризиковою частиною
банківських активів [5, с. 4]. Необхідно наголосити,
що зростання обсягів проблемних кредитів погіршить
рівень фінансової безпеки банку, оскільки банк втрачає високодохідні активи. Крім цього, для забезпечення виконання економічних нормативів банки змушені
здійснювати значні витрати на формування резервів за
сумнівними та безнадійними кредитами. Таким чином,
низька якість активів банку негативно впливає на його
рентабельність, знижує кредитну активність, а також
впливає на ліквідність банку, обтяженого проблемною
заборгованістю. На відміну від вітчизняних банків, більшість банків з іноземним капіталом мають високий рівень фінансової підтримки з боку материнських структур, таким чином, останні мають змогу сформувати достатній обсяг резервів під безнадійну заборгованість,
а також підтримувати достатній ліквідності.
З позиції розміщення фінансових ресурсів банк
може виступати кредитором на міжбанківському ринку. Таким чином, розміщуючи тимчасово вільні кошти,
банк може отримати додатковий дохід, при цьому ризики є нижчими, оскільки банки виступають більш надійними позичальниками, порівняно з фізичними чи юридичними особами, що в кінцевому підсумку позитивно
впливає на фінансову безпеку комерційного банку. Для
забезпечення виконання показників фінансової безпеки в частині здійснення кредитних операцій банкукредитору, здійснюючи міжбанківське кредитування,
необхідно проаналізувати такі показники фінансової
діяльності банку-позичальника: інформацію про виконання банком-позичальником економічних нормативів
і нормативів обов’язкового резервування; склад активів
і пасивів та прибутків і збитків; інформацію про виконання зобов’язань таким банком щодо отриманих у минулому міжбанківських кредитів.

С

еред факторів, які сприятимуть посиленню фінансової безпеки банків – учасників банківської
групи нами виділено такі: концентрація активів
учасниками банківської групи дозволить: здійснювати довгострокове кредитування виробничої сфери при
диверсифікації кредитного ризику, організацію та проведення взаєморозрахунків, можливість венчурного
фінансування інноваційної діяльності, підтримку з боку
НБУ шляхом зниження норм обов’язкового резервування та інших нормативів для учасників банківської групи
з метою активізації їхньої інвестиційної активності.
Банки, прагнучи досягти найбільшої дохідності
при одночасній підтримці платоспроможності і фінансо
вої безпеки, розширити клієнтську базу, зміцнити конкурентну позицію на ринку банківських послуг, здійснюють
інвестиційну діяльність. З позиції забезпечення фінансової безпеки інвестиційна діяльність спрямована на досягнення таких цілей: одержання прибутку у формі дивідендів, можливість швидкої реалізації ЦП у разі необхідності для підтримки ліквідності, мінімізація банківських
ризиків шляхом диверсифікації банківських операцій,
розширення клієнтської бази. Однак активізація інвестиційної діяльності банків у ЦП вітчизняних емітентів
неможлива без активізації розвитку фондового ринку,
зниження податкового тиску, перегляду законодавства в
частині захисту прав власників бізнесу. На рівні комерційного банку проблема забезпечення фінансової безпеки в процесі формування інвестиційного портфеля
банку зумовлена характером та обсягом сформованих
банківських ресурсів. На сьогодні в розпорядженні банків немає достатніх обсягів довгострокових фінансових
ресурсів, що гальмує інвестиційну діяльність банків.
Наступним фінансовим інструментом викори
стання ресурсної бази банку є синдиковане кредитування. Головною ознакою синдикованого кредитування
є можливість диверсифікувати ризики між учасниками
синдикату, що, безумовно, виступає позитивним фактором при аналізі такого інструменту з позиції забезпечення фінансової безпеки банку. Своєю чергою, на
національному рівні існує ряд факторів, які обмежують
можливості банків використовувати синдиковане кредитування: відсутність на державному рівні закріплених
правил і методичних рекомендацій щодо проведення синдикованого кредитування, відсутня стандартизація документарних складових процесу організації надання позик
такого типу. Серед переваг міжнародного синдикованого
кредитування в частині забезпечення фінансової безпеки – можливість диверсифікації ризиків, що є особливо
актуальним в умовах загострення світової фінансовоекономічної кризи, отримання комісійних винагород,
наявність конкурентних переваг у частині поглиблення
співпраці з транснаціональними банками, освоєння міжнародних ринків позикового капіталу, а у разі потреби –
можливість вторинного перепродажу на міжнародному
ринку капіталу частки у синдикованому кредиті.
Зауважимо, що чинним законодавством України
передбачено можливість кредитування вітчизняними
банками фізичних осіб за кордоном за наявності дочірнього банку чи філії вітчизняного банку за кордоном
та ліцензії на надання відповідної банківської послуги.

ЕКОНОМІКА

таким: можливість використання різних схем випуску
боргових зобов’язань (кредитні ноти – CLN, ноти участі в кредиті – LPN), порівняно низька вартість залучених ресурсів, сприяє формуванню позитивного іміджу
банку-емітента єврооблігацій, тривалістю запозичень.
Негативно вплинуло на динаміку продажу єврооблігацій
зниження рейтингу країни до «ССС», що може спонукати
інвесторів продавати вітчизняні єврооблігації, тим самим
спричинити їхню високу дохідність на вторинному ринку, враховуючи підвищений ризик по цьому фінансову інструменту, що, своєю чергою, негативно вплине на фінансову безпеку вітчизняних банків емітентів єврооблігацій,
оскільки витрати останніх суттєво збільшаться.
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У результаті відбувається покращення іміджу банку на
міжнародній арені та розширюються можливості доступу до міжнародних ринків капіталу.
З позиції забезпечення фінансової безпеки інве
стування в ЦП зарубіжних емітентів передбачає можливість диверсифікувати портфель ЦП банку з метою
зниження ризику інвестування. Однак, з іншого боку,
вітчизняні банки та транснаціональні банки інвестують
в корпоративні права іноземних компаній, місцем базування яких є «податкові гавані», з метою виведення капіталу за кордон (офшоризація бізнесу), оптимізації оподаткування (приховування прибутку з використанням
офшорних банків), проведення анонімних банківських
операцій, уникнення обмежень валютного контролю.
Таким чином, така інвестиційна діяльність негативно
вплине не лише на фінансову безпеку банку, оскільки не
відповідатиме принципу легальності, але й на економічні
показники держави загалом, оскільки банківська система має мультиплікаторний вплив на економіку країни.

ЕКОНОМІКА

фінанси, грошовий обіг і кредит

Р

ух грошових потоків комерційного банку напряму
залежить від механізму формування його фінансових ресурсів, обсяг яких визначає потенційні можливості розвитку банку та забезпечення його фінансової
безпеки. Так, вибір шляхів залучення та використання
фінансових ресурсів банку залежить від співвідношення ризиків щодо здійснення відповідних операцій та
очікуваною прибутковістю. Головним завданням розме
жування інструментарію формування та використання
фінансових ресурсів банку є оптимізація шляхів залучення та використання фінансових ресурсів банку як на
зовнішньому, так і на внутрішньому ринку з метою забезпечення фінансової безпеки комерційного банку.
Функціонально-процесний механізм забезпечен
ня фінансової безпеки КБ передбачає орієнтацію на
запобігання та подолання впливу екзогенних та ендо-

генних загроз ФБ КБ у контексті здійснення аналізу, діагностики, планування, прогнозування, організування,
мотивації (стимулювання), регулювання, контролю та
контролінгу діяльності банку в частині забезпечення
необхідного рівня ФБ КБ.
На основі аналізу та синтезу наукових праць нами
виділено такі методи управління в процесі організації
заходів щодо забезпечення ФБ КБ:
 метод департаменталізації (створення департаменту забезпечення ФБ КБ);
 метод розподілу праці (посадова особа вищого
органу управління делегує повноваження підлеглим щодо реалізації заходів забезпечення
ФБ КБ);
 встановлення механізмів координації (встанов
лення гармонії в процесі організації роботи
щодо забезпечення ФБ КБ з метою запобігання
дублювання посадових обов’язків та підвищення ефективності процесу розподілу функціональних обов’язків);
 метод мотивування (використання стимулів).
Організаційний механізм забезпечення фінансо
вої безпеки банку, вважаємо, доцільно розглядати в
розрізі центрів відповідальності: центрів прибутку та
витрат банку. Центри прибутку – це структурні підрозділи банку, діяльність яких спрямована на проведення
операцій щодо акумулювання доходу банку. Напрями
роботи цих центрів з урахуванням необхідності забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки банку
подано в табл. 1.
Структурні підрозділи банку, діяльність яких
спрямована на надання внутрішньобанківських послуг
та які відповідають лише за понесені витрати, визначаємо як центр витрат. Центри витрат, на наш погляд,
можна поділити на управлінські та забезпечуючі й обслуговуючі структури (табл. 2).
Таблиця 1

Аналіз діяльності центрів прибутку в контексті забезпечення фінансової безпеки банку
Відділ/департамент

Напрям роботи в частині забезпечення фінансової безпеки банку

1

2

Кредитних операцій

Для забезпечення фінансової безпеки при здійсненні кредитних операцій необхідно перевірити
достовірність інформації, наданої позичальником; оцінити характер діяльності позичальника – юридичної
особи, його конкурентоздатності на ринку; здійснювати постійний моніторинг та контроль за дотриманням позичальником умов кредиту. Зауважимо, що забезпечення фінансової безпеки при проведенні
кредитних операцій має включати комплекс заходів із аналізу джерел загроз кредитних операцій усіх
суб’єктів кредитних відносин (учасників кредитної угоди) та запобігання їх негативного впливу [6]

РКО

Обладнання приміщень банку, де проводять РКО, та робочих місць працівників, а також дотримання
працівниками відповідних внутрішньобанківських правил проведення РКО є ключовими факторами
недопущення генерації загроз РКО та забезпечення фінансової безпеки банку

Лізингу і факторингу

Забезпечення фінансової безпеки банку при проведенні факторингових та лізингових операцій
вимагає від менеджменту банку врахування таких факторів: 1) у розрізі факторингових операцій: при
безрегресному договорі боржник має бути повідомлений належним чином про передачу кредитних
вимог банку; 2) у розрізі лізингових операцій: оскільки проведення лізингових операцій вимагає значного обсягу фінансових ресурсів, менеджери банку повинні моніторити розмір лізингового кредиту,
виданого одному позичальнику, який не може перевищувати 25% від власного капіталу банку (Н7)

Депозитних операцій

Робота депозитного відділу перш за все спрямована на формування ресурсної бази за рахунок
акумуляції тимчасово вільних коштів населення та підприємств. Серед заходів залучення депозитних
ресурсів виділяють такі: розроблення, з одного боку, привабливої депозитної політики для клієнтів,
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Закінчення табл. 1
1

2

Цінних паперів

Інвестиційний відділ відповідає за максимізацію прибутку від інвестованих коштів у цінні папери та
інвестиційно-інноваційні проекти, наданих інвестиційних кредитів. Центр інвестицій забезпечує належну дохідність від інвестованих фінансових ресурсів при мінімальних ризиках. Про зниження рівня
фінансової безпеки банку свідчать зменшення прибутку за окремими напрямками інвестування, зниження ліквідності, зростання кількості проблемних кредитів тощо

Обслуговування
карток

Випуск та обслуговування карток для банків пов’язані з високим рівнем ризику отримання збитків,
що, своєю чергою, негативно вплине на рівень фінансової безпеки банку. Так, зростання обсягів емісії
пластикових карток супроводжує підвищення ризику незбереження грошових коштів на картах, як
результат зниження рівня фінансової безпеки банку. Проблеми картковому бізнесу банків створюють,
по-перше, шахрайські дії з картками поза банком, у результаті чого відбувається несанкціоноване
списання чи отримання грошових коштів з картки, по-друге, шахрайські дії з боку працівників банку
(випуск паралельних карток на одного клієнта)

Інкасації

Надаючи таку фінансову послугу, як інкасація грошових коштів, комерційний банк отримує додатковий дохід, збільшує обсяги готівкових коштів банку та розширює клієнтську базу, що, безперечно, є
позитивними факторами впливу на фінансову безпеку банку. Однак забезпечення безпеки надання
такої послуги передбачає виконання та дотримання переліку заходів, а саме: охорона грошових
коштів та цінностей при їх транспортуванні та зберіганні, недопущення отримання фальшивих грошових коштів під час інкасації, оскільки невиконання вищеперелічених заходів може призвести до
втрати грошових коштів клієнтів, у результаті – непередбачувані збитки для банку та послаблення
фінансової безпеки останнього

Валютних операцій

Забезпечення фінансової безпеки банку під час проведення валютних операцій передбачає забезпечення оптимального співвідношення вимог і зобов’язань комерційного банку в іноземній валюті
(між величиною зобов’язань за проданою валютою і обсягом вимог, між обсягом вимог за купленою
валютою і обсягом зобов’язань [10]

Операцій з банків
ськими металами

Аналіз ефективності проведення операцій з банківськими металами з позиції впливу на фінансову
безпеку банку залежить від тарифних ставок, встановлених банком на проведення таких операцій,
обсягів реалізованих послуг з купівлі-продажу банківських металів, розміру отриманих процентних прибутків від залучення на депозит та надання банківських металів у кредит, а також інших
операцій з банківськими металами. Таким чином, встановлені тарифи за операціями з банківськими
металами повинні бути конкурентоспроможними на ринку банківських послуг, що дасть змогу
банку здійснювати достатній обсяг операцій з банківськими металами, генерувати прибуток та
підтримувати відповідний рівень фінансової безпеки банку [2]

Обслуговування
VIP-клієнтів

У вітчизняній банківські практиці використовують правило Парето при віднесенні клієнтів до
категорії VIP: 80% доходу приносить 20% клієнтів. Використання такого підходу робить акцент на
обсягах здійснюваних операцій клієнтами. Таким чином, залучення VIP-клієнтів дозволить генерувати
більший обсяг прибутку в короткостроковому періоді, однак існує ймовірність погіршення обслуговування дрібних клієнтів, що матиме негативний вплив на імідж банку. Таким чином, залежно від
обраної політики щодо роботи з VIP-клієнтами, фінансова безпека банку може посилитися або послабитися відповідно
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а з іншого – такої, що генерує прибуток для банку; формування довіри з боку позичальника до банку;
розроблення банками адекватної процентної політики; використання нецінових методів залучення
ресурсів (розширення спектра депозитних послуг, залучення менеджерів, які володіють навиками
продажів депозитних банківських продуктів) [1]

Джерело: складено за [1; 2; 6; 10].

Таблиця 2

Управлінські структури

Напрями роботи в частині забезпечення фінансової безпеки банку

1

2

Правління КБ

Правління банку виконує функції виконавчого органу банку й безпосередньо відповідальне за
організацію та реалізацію процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків банківської діяльності
у відповідності з цілями, орієнтирами та стратегією забезпечення фінансової безпеки банку. Таким
чином, з метою реалізації вище перелічених заходів, правління банку забезпечує розроблення та
затвердження внутрішньобанківських документів управління ризиками, положень щодо кількісної
та якісної оцінки ризиків, визначає процедуру контролю за процесом управління ризиками

Спостережна рада банку

Спостережна рада банку представляє інтереси власників, у частині управління витратами
з позиції забезпечення фінансової безпеки банку бере участь у розробці політики управління
капіталом та формування політики управління ризиками банківської діяльності

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

ЕКОНОМІКА

Аналіз діяльності центрів прибутку в контексті забезпечення фінансової безпеки банку

267

Закінчення табл. 2
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1

2

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням банком НПА в процесі управління фінан
совою безпекою банку, а також виконання заходів ліквідації недоліків забезпечення фінансової
безпеки, виявлених у ході проведеної ревізії

Фінансовий відділ

Фінансовий відділ забезпечує оперативний аналіз дотримання ключових показників фінансової
безпеки банку. Фінансовий аналіз передбачає розрахунок поточного рівня фінансової безпеки
банку, причин його покращення або погіршення та розробку конкретних рекомендацій, спрямованих на подальше підвищення рівня фінансової безпеки банку

Відділ внутрішнього
аудиту

Внутрішній аудит діяльності банку спрямований на незалежну перевірку й оцінку фінансового
стану банку, ефективності процесів управління ризиками в частині забезпечення фінансової безпеки банку [4]

Відділ валютного
контролю

Валютний контроль в частині забезпечення фінансової безпеки здійснюється за такими напрямками: контроль за поточними валютними операціями – передбачає виявлення неправомірного
приховування під поточними валютними операціями операцій, пов’язаних з рухом капіталу;
контроль за обґрунтованістю платежів в іноземній валюті – недопущення переказу валютних
коштів на рахунки за кордон під фіктивні імпортні контракти, ввезення товарів, платіж за які в
країну фактично не був здійснений

Відділ роботи з проблемними активами

Діяльність відділу роботи з проблемними активами банку спрямована на визначення реальної
вартості проблемної заборгованості, а також аспектів співпраці з колекторськими компаніями
з управління проблемною заборгованістю, оскільки з позиції забезпечення фінансової безпеки
банку проблемні активи впливають на показник достатності регулятивного капіталу банку, процес управління фінансовими потоками ускладняюється, знижують ліквідність банку, скорочують
можливості фінансування економіки та підрив довіри до вітчизняних банків [7]

Забезпечуючі та
обслуговуючі відділи /
департаменти)

Напрями роботи в частині забезпечення фінансової безпеки банку

Безпеки КБ

Відділ безпеки забезпечує розроблення системи заходів забезпечення фізичної безпеки банку,
забезпечує встановлення повноважень дотримання банківськими працівниками встановленого
режиму охорони банківської таємниці та конфіденційної інформації банку

Роботи з персоналом

Діяльність відділу роботи з персоналом спрямована на мінімізацію ризиків, які пов’язані з шахрайськими діями банківського персоналу, збір, аналіз інформації при прийомі банківського персоналу на роботу

Юридичний

Юридичний супровід та експертиза цивільно-правових договорів, документальний аналіз надій
ності контрагентів банку, управління правовими ризиками та ризиком втрати ділової репутації
забезпечується юридичним відділом

Інформаційнотехнологічного
забезпечення

Основні механізми управління інформаційно-технологічним забезпеченням полягають в такому.
У банку створюється відповідне методологічне та технологічне забезпечення безперебійної
діяльності інформаційних систем банку на випадок пошкодження, втрати баз даних банку. З метою унеможливлення несанкціонованого доступу до банківської інформації відбувається використання в банку сучасних систем шифрування даних

Бухгалтерського обліку
і звітності

Відділ бухгалтерського обліку і звітності здійснює своєчасне відображення всіх операцій банку та
надає топ-менеджерам і власникам інформацію про стан активів і зобов’язань, власний капітал
банку та результати його фінансової діяльності, які виступають висхідними даними для оцінки
рівня фінансової безпеки банку

Джерело: складено автором на основі [4; 7].

Т

аким чином, організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки – це сукупність інтегрованих у систему забезпечення фінансової безпеки комерційного банку взаємопов’язаних і
взаємозалежних компонент реалізації управління фінансовою безпекою комерційного банку (інструментальний
апарат і функціонально-процесний та організаційний
механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку), функціонування яких реалізується на основі
(з урахуванням) нормативно-правового, інформаційнометодичного, аналітичного, техніко-технологічного забезпечення управління фінансовою безпекою комерційного банку з метою запобігання та нівелювання впливу
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реалізації екзогенних та ендогенних загроз фінансової
безпеці комерційного банку та забезпечення стабільного, рентабельного функціонування банку в довгостроковій перспективі. 			
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Алєксєєв І. В., Чубка О. М., Ливдар М. В. Стратегічні орієнтири державної фінансової політики щодо оборотного капіталу
промислових підприємств
Метою статті є розроблення пропозицій щодо вдосконалення інструментів реалізації державної фінансової політики, спрямованої на формування оборотного капіталу у промисловості. Визначено причини незадовільної структури оборотного капіталу та збитковості промислових
підприємств. Виявлено проблеми реалізації державної фінансової політики України, у тому числі в частині підтримки функціонування і розвитку
промислових підприємств, і наведено напрямки вдосконалення фіскальної та грошово-кредитної політики щодо оборотного капіталу у промисловості. Запропоновано розроблення та впровадження Державної цільової програми щодо підтримки формування оборотного капіталу промислових підприємств, яка має передбачати реалізацію низки комплексних взаємопов’язаних заходів, спрямованих на досягнення ключової мети:
нарощування обсягів, удосконалення структури та підвищення ефективності використання оборотного капіталу.
Ключові слова: оборотний капітал, промислові підприємства, державна фінансова політика, фіскальна політика, грошово-кредитна політика.
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формування так званого «зовнішнього середовища» по
відношенню до оборотного капіталу. Державну фінансову політику щодо формування оборотного капіталу
реалізують: Верховна Рада України (шляхом ухвалення
законодавчих актів з питань бюджету, організації фінансової роботи, оподаткування та податкового обліку),
Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів Украї
ни, міністерства та відомства галузевої компетенції
(у межах наданих повноважень).
Вплив державної фінансової політики на формування оборотного капіталу в економіці України є неод
нозначним. Вказане зумовлюється внутрішньою супе
речністю завдань фінансової політики: з одного боку, –
підтримка державних фінансів у кризовий період, а з
іншого – доцільність підтримки позитивного фінансового стану підприємств. «У державі спостерігається
надмірна фіскальна орієнтація податкової системи. Податкова політика орієнтована виключно на вилучення
фінансового ресурсу з підприємств для забезпечення
надто високих видатків бюджету. Пріоритет мобілізації
необхідної суми коштів об’єктивно спричиняє посилення реального рівня податкового навантаження на підприємства» [8, с. 115].
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Д

ля того, аби виробити стратегічні орієнтири
державної політики щодо формування оборотного капіталу підприємств, необхідно визначити
причини неефективності процесу формування та використання оборотного капіталу. Загальноекономічною
проблемою в сучасних умовах господарювання є значна
кількість промислових підприємств, які мають незадовільну структуру оборотного капіталу (основну частку
складає дебіторська заборгованість) та працюють збитково (35,1% підприємств одержали збиток за січень–
червень 2016 р. [15]). Причинами цього є:
 низька кваліфікація фінансових менеджерів.
На багатьох підприємствах не використовуються сучасні технології фінансового менеджменту, у тому
числі фінансового планування доходів та витрат. Інформація про фінансовий стан підприємств є непрозорою
і, як правило, перекрученою (недостовірною). Відсутня
практика щорічної перевірки фінансової звітності підприємств незалежним аудитором. Грамотне фінансове
управління підприємством передбачає організацію належного фінансового управління різними складовими
капіталу (у тому числі оборотним капіталом) в реальних
ринкових умовах з використанням найбільш адекватних
економічній ситуації фінансових інструментів;
 незадовільна розрахункова дисципліна і, як
наслідок, – криза платежів, яка викликана не
нестачею грошових коштів, а, в першу чергу,
значною тінізацією господарських відносин.
Окремі підприємства використовують механізми
управління заборгованістю (кредиторською та дебіторською) як інструмент так званого взаємного кредитування. «Перевищення дебіторської заборгованості над
кредиторською означає відволікання коштів з господарського обороту, що в подальшому може призвести до
необхідності залучення дорогих кредитів банку і позик
для забезпечення поточної виробничо-господарської
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ині в Україні не створено ефективного механіз
му оперативного реагування на зміну елементів
оборотного капіталу в промисловості. Вважається, що формування оборотного капіталу є завданням
лише промислових підприємств, які мають ухвалювати
економічні рішення, спрямовані на збільшення обсягу та
вдосконалення структури оборотного капіталу. Вказане
завдання не згадується у програмних документах діяльності державних органів управління. Відтак, органи державного управління формують та реалізують політику
нагромадження та використання оборотного капіталу,
виходячи з поточного розуміння соціально-економічних
процесів, нерідко – без системного узагальнення макроекономічних наслідків тих або інших рішень. Держава
через нормативно-правові важелі може суттєво впливати на мікроекономічні процеси щодо формування оборотного капіталу. Наприклад, у Податковому кодексі
визначаються пропорції розподілу створеної вартості, у
тому числі та її частина, що залишається в розпорядженні суб’єкта господарювання. Таким чином, зміна ставки
оподаткування веде до зміни в оборотному капіталі підприємств. Тобто рішення макрорівня суттєво впливає на
певні показники, що утворюються на мікрорівні. Отже,
актуальним питанням на сьогодні є створення належних
економічних, організаційних та правових умов у межах
реалізації державної фінансової політики, які дадуть
можливість промисловим підприємствам акумулювати
достатні фінансові ресурси та забезпечити їх спрямування на формування оборотного капіталу.
Питання управління оборотним капіталом привертає увагу багатьох науковців, зокрема О. В. Добровольської [4], Н. О. Окселенко [13], Н. О. Семенюк [14],
О. П. Швидкої [16] та багатьох інших. Автори розглядають структуру, джерела формування оборотного капіталу, їх оптимізацію, етапи проведення аналізу оборотного капіталу, роль оборотного капіталу в прибутковості
підприємства, шляхи підвищення обіговості оборотного капіталу та інші питання, що охоплюють мікроекономічний рівень. Деякі науковці зупиняються на огляді
макроекономічних чинників та їх впливі на формування
і використання оборотного капіталу на підприємстві.
Зокрема, до них належать Н. В. Ващенко [1], Н. В. Ізмайлова [5], С. С. Нестеренко [12]. Проте, незважаючи
на наявність розробок з питань управління оборотним
капіталом, існує низка проблем, які не дозволяють промисловим підприємствам нарощувати оборотний капітал належної структури та в оптимальних обсягах.
Залишається невирішеним питання формування ефективних механізмів державної фінансової політики щодо
оборотного капіталу в промисловості України.
Документи, які ухвалюються в рамках реалізації
державної фінансової політики, як правило, не містять
чітких заходів, спрямованих на нарощування обсягів та
вдосконалення структури оборотного капіталу в промисловому секторі. Тому цілями дослідження є розроб
лення пропозицій щодо вдосконалення інструментів
реалізації державної фінансової політики, спрямованої
на формування оборотного капіталу в промисловості.
Держава в особі компетентних органів, реалізуючи фінансову політику, є найбільш впливовим важелем

271

фінанси, грошовий обіг і кредит

ЕКОНОМІКА

діяльності підприємства. Значне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською створює загрозу фінансовій стійкості підприємства» [3, с. 40];
 скорочення інвестицій (на 9918,1 млн грн у 2015 р.
порівняно з 2013 р. [7]), що зумовлене зниженням інвестиційної привабливості української
економіки, через що інвестори не бажають нарощувати капітал через реалізацію довгострокових інвестиційних проектів.
«Зменшення обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій пояснюється тенденцією покидання великими компаніями ринку України. Так, за останні півтора роки ряд іноземних компаній або згорнули більшу
частину свого бізнесу в країні, або ж зовсім покинули
Україну» [9, с. 70];
 скорочення бюджетного фінансування (частка
бюджетних видатків на економічну діяльність
у 2015 р. скоротилася порівняно із 2007 р. на
9,6% – з 17,9% до 8,3% [2]).
Для державних підприємств і підприємств, які
отримують фінансування з бюджетів (наприклад, фінансування інфраструктурних проектів, що передбачає
закупівлю певних оборотних активів – сировини, матеріалів, металевих конструкцій тощо), своєчасне надходження бюджетних ресурсів виступає неодмінною
умовою підтримки високої ефективності формування та
використання оборотного капіталу;
 незадовільний стан банківської системи, що проявляється насамперед у нестабільності національної грошової одиниці та високих кредитних
ставках, що обмежує можливості підприємств в
отриманні вільних фінансових ресурсів, спрямованих на формування оборотного капіталу.
Основними причинами є «недостатній рівень капіталізації банківської системи; відсутність ефективних
механізмів та інструментів управління ризиками; низька рентабельність активів банків; низький рівень банківського контролю, менеджменту та корпоративного
управління тощо» [10, с. 241]. Дається взнаки і нестійкість зведеного сальдо платіжного балансу, яке в низці
періодів набувало від’ємного значення, що негативно
впливало на валютну пропозицію на ринку.

П

роблеми реалізації державної фінансової політики України, у тому числі в частині підтримки
функціонування і розвитку промислових підприємств, обумовлюються складною взаємодією різновекторних чинників, які мають зовнішнє та внутрішнє
походження. Одним із основних зовнішніх чинників
економічного розвитку країн є стан міжнародної торгівлі. У цілому у сфері міжнародної торгівлі за участю
України відбуваються переважно негативні процеси, які
каталізують зниження загальної ділової активності. Серед внутрішніх чинників слід виділити в першу чергу ті,
які безпосередньо впливають на формування показників
прибутковості (збитковості) підприємств, а саме: рівень
фіскального навантаження на капітал; умови кредитування бізнесу; обсяг фінансування з бюджету програм і
проектів, що виконуються із залученням промислового
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аким чином, ефективна державна фінансова політика, спрямована на нарощування оборотного
капіталу у промислововості, має включати такі
ключові напрями:
 забезпечення обґрунтованого (а не декларативного) макроекономічного прогнозування та
планування, вільного від політичної складової,
що уможливить більш обґрунтоване складання
проектів бюджетів усіх рівнів та підвищення загальної довіри до державної фінансової політики; вказане уможливить підвищення ефективності формування державних програм і проектів, які передбачають нарощування оборотного
капіталу;
 заощадливе використання всіх видів ресурсів,
активізація реалізації політики енергозбереження та енергоефективності, особливо у державному секторі, що на практиці має створити
умови для нагромадження оборотного капіталу
та його використання для виробництва ринкових продуктів;
 створення та підтримка реалістичних механізмів стимулювання формування оборотного
капіталу через інструменти фінансового ринку,
у тому числі ринку спільного інвестування та
фондового ринку (зокрема, через впровадження на фінансових ринках сучасних технологій
фінансового управління);
 поліпшення «якості зростання» через реалізацію виваженої структурної політики, спрямованої на підтримку оборотного капіталу у так
званих «нових галузях» (у тому числі шляхом
фіскальної підтримки видів промислової діяльності вищих технологічних укладів);
 подальша дерегуляція підприємницької діяльності, скорочення дозвільних і реєстраційних
процедур;
 удосконалення державної фіскальної політики,
яка проявляється у розрізі бюджетних доходів
(податкових і неподаткових) і бюджетних видатків, у першу чергу шляхом її гармонізації з
інтересами капіталотворення;
 удосконалення грошово-кредитної політики,
у першу чергу підтримка доступності кредитного ресурсу для промислових підприємств, що
прагнуть до нарощування оборотного капіталу.
Напрямки вдосконалення окремих складових державної фінансової політики щодо оборотного капіталу
у промисловості наведені на рис. 1. Таким чином, державна фінансова політика, спрямована на формування
оборотного капіталу, має бути вдосконалена з урахуванням реалізації завдань та інструментів, вказаній у цій
схемі. Вказані заходи проявлятимуться у всіх сферах
фінансової системи (як на рівні держави, так і на рівні
суб’єктів господарювання).
При реалізації фіскальної політики доцільно взяти орієнтир на збільшення доходів бюджету, але через
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– збільшення обсягу тимчасово вільного кредитного ресурсу, що може бути спрямований
на нагромадження оборотного капіталу;
– застосування податкового розстрочення та податкового відстрочення;
– реалізація заходів у сфері державно-приватного партнерства;
– збільшення державних видатків на фінансування проектів, що виконуються із залученням
промислових підприємств;
– активізація функціонування фондового ринку;
– забезпечення прозорості тендерних процедур
Рис. 1. Схема формування та реалізації державної фінансової політики щодо оборотного капіталу
промислових підприємств

механізми, які не призведуть до вимивання оборотного капіталу. Це можна вирішити через детінізацію економічної діяльності, усунення дискримінаційності в
оподаткуванні, поширення партнерських зв’язків між
державою та бізнесом у сфері сплати податків та інших
заходів. Для промислових підприємств необхідно створити привабливі умови податкового режиму, за якого
уможливлюється виконання податкового законодавства без значних трансакційних витрат. Вказане можна реалізувати зокрема через подальше вдосконалення
системи електронного звітування, підвищення прозорості оподаткування, чіткості нормативних вимог з питань обрахунку та сплати податків.

У

рамках грошово-кредитної політики «залишаються невирішеними такі проблеми: запровадження системи обмежень кредитної активності
місцевої влади, зростання частки проблемних і сумнівних кредитів у кредитному портфелі вітчизняних банків, складність отримання кредитів для суб’єктів господарювання через їх високу вартість та ризики, відмова
від кредитування виробництва інноваційної продукції
через високий ступінь ризику. За умови вирішення вка-
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заних проблем банківські кредити можуть стати вагомим джерелом фінансування виробничої діяльності
суб’єктів господарювання» [11, с. 16]. Тому необхідно
вжити заходів для розширення доступності промислових підприємств до кредитних ресурсів.
Необхідне подальше вдосконалення нормативноінструктивних основ регулювання господарської діяльності, у тому числі в частині формування та використання оборотного капіталу. Перш за все, необхідно
підвищити рівень довіри між державою та суб’єктами
господарювання. Держава має чітко виконувати вимоги бюджетного, податкового, валютного законодавства,
усунути практику внесення непередбачуваних змін до
законодавчих та інших нормативно-правових актів, підтримувати привабливість ділового клімату, зменшити
бюрократичний тиск на економіку.
Важливого значення набуває і вирішення проблеми державних видатків, у тому числі через механізм
реалізації державних програм і проектів. Мають бути
розроблені новітні стандарти політики бюджетного
фінансування реалізації цільових програм, яка може
значно впливати на стан фінансів підприємств. «На сьогодні відсутній дієвий механізм управління державни-
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Джерело: авторська розробка.
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ми та приватними інвестиціями. Внаслідок відсутності
єдиної систематизованої і прозорої процедури відбору
державно-приватних інвестиційних проектів та послідовного і сталого їх фінансування до завершення реалізації таких проектів, бюджетні кошти нерідко спрямовуються на реалізацію проектів без проведення оцінки
і експертизи доцільності їх реалізації, фінансується будівництво об’єктів, які не є рентабельними, необхідність
будівництва яких не обґрунтована, а їх вартість часто в
рази перевищує аналогову» [6, с. 57]. Зростання обсягу
бюджетних видатків без впровадження заходів структурного оновлення економіки дають лише короткострокові ефекти, і не завжди вони приводять до зростання
оборотного капіталу суб’єктів господарювання. Фінансові ресурси, що отримані внаслідок розширення бюджетних видатків, нерідко спрямовуються на погашення заборгованості перед банківськими структурами за
раніше видані кредити, або взагалі на валютний ринок.
Доцільно вжити заходів для підвищення ефективності впливу механізму державних закупівель на
фінанси підприємств. Необхідне комплексне вдосконалення законодавства з державних закупівель відповідно
до принципів та стандартів, адаптованих у розвинутих
країнах. Одним із елементів оптимізації структури закупівель та мінімізації так званих корупційних втрат є підтримка максимальної відкритості цього процесу. Наведення елементарного порядку в цій сфері дозволить не
лише вирішити питання реалізації державою її функцій,
але і приведе до збільшення фінансування оборотного
капіталу промислових підприємств.

С

лід розглянути питання про визначення нормативів бюджетного фінансування інвестиційних
проектів, які можуть бути визначені як захищені
(видатки будуть гарантовано виконані). Вказане завдання можна вирішити шляхом внесення змін до законодавства, яким визначаються мінімальні нормативи відповідних витрат. Наслідком має стати збільшення обсягів оборотного капіталу промислових підприємств.
Вказані завдання можна вирішити лише шляхом
реалізації виваженої державної фінансової політики, яка
враховуватиме необхідність поліпшення стану фінансів
підприємств та створення привабливих умов для формування їх оборотного капіталу. У рамках реалізації цієї
політики доцільно розробити Державну цільову програму щодо підтримки формування оборотного капіталу в промисловості. Ця програма має передбачати реа
лізацію низки комплексних взаємопов’язаних заходів,
описаних вище та спрямованих на досягнення ключової
мети: нарощування обсягів, удосконалення структури
та підвищення ефективності використання оборотного
капіталу. У розробці такої програми мають брати участь
фахівці Мінфіну, Мінекономіки, НБУ, інших зацікавлених міністерств та відомств. На виконання заходів цієї
програми органи державної влади та управління прийматимуть відповідні управлінські рішення.
На нашу думку, цільові орієнтири нарощування
оборотного капіталу за державною програмою мають
бути впроваджені в першу чергу в тих видах промислової діяльності, де сьогодні створюється основна реальна
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додана вартість в Україні (наприклад, літакобудування,
суднобудування, проектування і виробництво нових
видів електронної техніки та інші види, де порівняно
вищий рівень прибутковості та оплати праці). Таким
чином, державна фінансова політика в Україні буде позитивно впливати на фінансовий стан промислових підприємств, а державні фінанси будуть збалансовані, не
послаблюючи ресурсної бази підприємств.
Висновки
Враховуючи викладені узагальнення, можемо констатувати, що проблема створення належного фінансового ресурсу для формування оборотного капіталу
промислових підприємств має вирішуватися через органічне поєднання важелів та інструментів державного
впливу (в контексті реалізації державної фінансової політики) та поліпшення процедур фінансового менеджменту безпосередньо на підприємствах. Необхідним є
здійснення комплексних результативних заходів, перелік яких має міститися в передбачуваній Державній
цільовій програмі щодо підтримки формування оборотного капіталу в промисловості та які спрямовані на
відновлення економічного зростання (оскільки лише
виробництво доданої вартості є джерелом позитивних
фінансових результатів на макро- та мікрорівнях).
Перспективи стабільного розвитку промислового
сектора України та збільшення обсягу фінансових ресурсів
у середньостроковій перспективі значною мірою визначатимуться поліпшенням умов торгівлі на світових товарних ринках, підвищенням інвестиційної привабливості
економіки України для системних інвесторів, зменшенням податкового тягаря на продукти з високим вмістом
доданої вартості, відновленням макрофінансової стабільності, подальшим зниженням трансакційних витрат промислових підприємств через послаблення регуляторнобюрократичного тиску (у тому числі у сфері виконання
фіскальних процедур), зростанням ресурсної бази банківської системи, розв’язанням боргової кризи. Тенденції
формування оборотного капіталу у промисловому секторі
визначатимуться результативністю реформування бізнесклімату в Україні, високою ефективністю державної фінансової політики, прискореним нагромадженням фінансових
ресурсів інституційними секторами.
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Сталість функціонування та розвитку підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, як і будь-яких інших суб’єктів ринкових відносин, знач
ною мірою залежить від достатності власної ресурсної бази та можливості її поповнення, в разі необхідності, із зовнішніх джерел. Мета статті
полягає у висвітленні ролі різних джерел кредитування інноваційної діяльності підприємств України. Фінансування інноваційної діяльності підприємств є однією з найважливіших умов інноваційної активності, оскільки проведення ефективної інноваційної діяльності вимагає значних фінансових
вкладень. Сталість кредитування підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, та їх розвиток неможливий без урахування наявної множини джерел залучення необхідних ресурсів. Разом з цим, серед таких джерел прослідковується домінуюча позиція банківського сектора економіки.
Це визначається тим, що банки виступають або як основні джерела надання кредитних ресурсів, або як посередники.
Ключові слова: кредитування, інноваційна діяльність, фінансові ресурси.
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Постоянство функционирования и развития предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, как и любых других субъектов
рыночных отношений, в значительной степени зависит от достаточности собственной ресурсной базы и возможности ее пополнения, в случае необходимости, из внешних источников. Цель статьи
заключается в освещении роли различных источников кредитования
инновационной деятельности предприятий Украины. Финансирование инновационной деятельности предприятий является одним из
важнейших условий инновационной активности, поскольку проведение эффективной инновационной деятельности требует значительных финансовых вложений. Постоянство кредитования предприятий,
занимающихся инновационной деятельностью, и их развитие невозможно без учета имеющегося множества источников привлечения
необходимых ресурсов. Вместе с тем, среди таких источников прослеживается доминирующая позиция банковского сектора экономики.
Это определяется тем, что банки выступают или как основной источник предоставления кредитных ресурсов, или как посредники.
Ключевые слова: кредитование, инновационная деятельность, финансовые ресурсы.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 9.
Беломестный Алексей Николаевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, Харьковский учебно-научный институт ГВУЗ
«Университет банковского дела» (пр. Победы, 55, Харьков, 61174, Украина)
E-mail: belomestny@khibs.edu.ua
Беломестная Ирина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов, Харьковский учебно-научный институт ГВУЗ «Университет банковского дела» (пр. Победы, 55, Харьков, 61174, Украина)
E-mail: bilomistna@khibs.edu.ua
Бардакова Алина Витальевна – магистрант, Харьковский учебнонаучный институт ГВУЗ «Университет банковского дела» (пр. Победы, 55, Харьков, 61174, Украина)
E-mail: alina.bardakova@mail.ru

С

талість функціонування та розвиток підприємств, що займаються інноваційною діяльністю,
як і будь-яких інших суб’єктів ринкових відносин, значною мірою залежить від достатності власної

276

UDC 336.77:330.341.1
Bilomistiy O. M., Bilomistna I. I., Bardakova A. V. The Features of Crediting
the Innovation Activity of Enterprises
The constancy of the functioning and development of enterprises, engaged
in the innovation activity, as well as any other subjects of market relations,
largely depends on the sufficiency of own resource base and the abilities to
be refilled, if necessary, from the external sources. The article is aimed at
highlighting the role of various sources of crediting the innovation activity of
enterprises of Ukraine. Financing the innovation activity of enterprises is one
of the most important conditions for the innovative activity, since an effective
innovation activity requires some significant financial investment. Constancy
of crediting the enterprises engaged in the innovation activity, as well as their
development are impossible without taking account of the existing plenitude
of sources for attracting the necessary resources. However, among such
sources the dominant position of the banking sector of economy is manifest.
This is determined by the fact that banks act either as the main source of the
available credit resources, or as their mediators.
Keywords: crediting, innovation activity, financial resources.
Fig.: 1. Tbl.: 1. Bibl.: 9.
Bilomistiy Oleksiy M. – PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, Kharkov Educational and Scientific Institute SHEI «The University of banking» (55 Peremohy, 55, Kharkіv, 61174, Ukraine)
E-mail: belomestny@khibs.edu.ua
Bilomistna Iryna I. – PhD (Economics), Associate Professor of the Department
of Finance, Kharkov Educational and Scientific Institute SHEI «The University
of banking» (55 Peremohy, 55, Kharkіv, 61174, Ukraine)
E-mail: bilomistna@khibs.edu.ua
Bardakova Alina V. – Graduate Student, Kharkov Educational and Scientific
Institute SHEI «The University of banking» (55 Peremohy, 55, Kharkіv, 61174,
Ukraine)
E-mail: alina.bardakova@mail.ru

ресурсної бази та можливості її поповнення, в разі необхідності, із зовнішніх джерел. Водночас, такі питання
особливо гостро виникають в умовах розвитку та подолання наслідків дії фінансових криз. Тому невипадково,

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

Ф

інансування інноваційної діяльності підприємств є однією з найважливіших умов інноваційної активності, оскільки проведення ефективної інноваційної діяльності вимагає значних фінансових вкладень. Сталість кредитування підприємств,
що займаються інноваційною діяльністю, та їх розвиток
неможливий без урахування наявної множини джерел
залучення необхідних ресурсів. Разом з цим, джерела
забезпечення ресурсами підприємств є досить різними.
Однак, незважаючи на множинність можливих
джерел ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності підприємств, залучення необхідного обсягу ресурсів багато в чому обумовлюється доступністю їх отримання з конкретного джерела. Така доступність визначається як суто організаційними вимогами потенційного кредитора щодо надання необхідного обсягу ресурсів, так і умовами відповідно до розгляду таких ресурсів
відносно категорії «кредит», де варто відмітити терміни
можливого отримання ресурсів, їх обсяг та вартість, що
загалом характеризує різні інструменти кредитування.
У табл. 1 наведено дані щодо розподілу загального обсягу фінансування інноваційної діяльності підприємств заджерелами за 2010, 2014, 2015 рр. Наведені
дані свідчать, що практично 60% від загального обсягу
фінансування інноваційної діяльності відбувалося за
рахунок власних коштів у 2010 р., у 2014 р. цей показник
сягнув 85%, у 2015 р. – 97,2%. Таке збільшення показника відбулося за рахунок практичного повної відсутності
коштів іноземних інвесторів. У 2015 р. іноземні інве
стори фінансували інноваційну діяльність лише 0,4% від
загального обсягу фінансування проти 30% у 2010 рі.
Незважаючи на різноманітність джерел залучення
ресурсів для здійснення інноваційної діяльності підприємств, значна частка таких джерел так або інакше
вимагає присутності в ланцюжку «джерело ресурсів –
суб’єкт господарювання» деякого посередника, яким, як
правило, виступає банк. Таким чином, як перше джерело ресурсів для кредитування інноваційної діяльності
підприємств необхідно розглядати ресурси вітчизняної банківської системи. При цьому варто враховувати,
що згідно з дослідженнями різних науковців здатність
банків до надання необхідного обсягу кредитів визначається їх ресурсною базою, де прояв доступності та
ефективності залучення необхідного обсягу ресурсів
може розкриватися порівняною динамікою темпів зміни обсягів ресурсів на депозитних рахунках із динамі-
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нноваційна діяльність – це діяльність, спрямована
на пошук і реалізацію інновацій з метою розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології та організації виробництва. Інноваційна діяльність включає: виявлення проблем підприємства; здійснення інноваційного процесу; організацію
інноваційної діяльності.
У 2015 р. на інновації підприємства витратили
13,8 млрд грн, у т. ч. на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення – 11,1 млрд грн, на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 2,0 млрд грн,
на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових
технологій) – 0,1 млрд грн і 0,6 млрд грн – на навчання
та підготовку персоналу для розробки та запровадження
нових або значно вдосконалених продуктів та процесів,
діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та
інші роботи, пов’язані зі створенням та впровадженням
інновацій (інші витрати) [7].
Серед регіонів вищою за середню в Україні частка інноваційно активних підприємств була в Миколаївській, Харківській, Кіровоградській, Івано-Франківській,
Запорізькій, Херсонській, Сумській, Одеській, Львівській і Тернопільській областях; у розрізі видів економічної діяльності – на підприємствах з виробництва
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів, автотранспортних засобів, причепів і напів-

причепів, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, інших транспортних засобів, коксу та продуктів наф
топерероблення, електричного устаткування [8].
Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств –
13427,0 млн грн (або 97,2% загального обсягу витрат
на інновації). Кошти державного бюджету отримало 11
підприємств, місцевих бюджетів – 15, загальний обсяг
яких становив 589,8 млн грн (0,7%); кошти вітчизняних
інвесторів отримали 9 підприємств, іноземних – 6, загалом їхній обсяг становив 132,9 млн грн (1,9%); кредитами скористалося 11 підприємств, обсяг яких становив
113,7 млн грн (0,8%) [8].
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що останнім часом проблемні питання кредитування
суб’єктів господарювання займають привалююче місце
в дослідженнях науковців.
Дослідження рівня фінансування наукової та інноваційної діяльності та обґрунтування напрямів розвитку інноваційної висвітлено у праці Карпенко А. В.
[1]. Скиба М. у своїй праці [2] на основі аналізу динаміки інноваційних процесів в економіці України виявляє
основні фактори, що впливають на зниження інноваційної активності, досліджує зарубіжний досвід викори
стання інструментів стимулювання інноваційної діяльності. Ковальчук С. визначає сучасний стан та окреслює
перспективи інноваційного розвитку українських промислових підприємств [3]. Герасимяк Н. В., Іванчук В. Є.
[4] обґрунтовують розвиток теоретико-методичних підходів до формування моделі інноваційного розвитку
підприємства. Родіонова І. аналізує методи оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства та на
основі існуючих підходів удосконалює розробку власного методу оцінки інноваційного потенціалу вітчизняних
підприємств [5]. Пашова С. М. у праці [6] визначає особ
ливості здійснення інвестиційного кредитування інноваційної діяльності банками України з метою подальшого використання отриманих результатів при з’ясуванні
найчастіших критеріїв фінансового та нефінансового
характеру, які використовуються банками України при
кредитуванні такої діяльності.
Високо оцінюючи здобутки науковців, необхідно
відмітити, що більш глибого дослідження потребує вивчення джерел кредитування.
Мета статті полягає у висвітленні ролі різних
джерел кредитування інноваційної діяльності підприємств України.
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Таблиця 1
Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності заджерелами
2010 р.
Джерело
Усього

тис. грн
8045495,2

2014 р.

2015 р.

у відсотках
до загального
обсягу

тис. грн

у відсотках
до загального
обсягу

тис. грн

у відсотках
до загального
обсягу

100,0

7695892,3

100,0

13813674,4

100,0

у тому числі за рахунок коштів:
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власних

4775235,7

59,3

6540272,0

85,0

13427034,7

97,2

державного бюджету

87001,0

1,1

344063,7

4,5

55141,2

0,4

місцевих бюджетів

5663,7

0,1

5729,0

0,1

38361,9

0,3

позабюджетних фондів

929,0

0,0

32855,2

0,4

1403,0

0,0

вітчизняних інвесторів

31018,7

0,4

8197,1

0,1

74277,6

0,6

іноземних інвесторів

2411395,6

30,0

138688,0

1,8

58633,0

0,4

кредитів

626107,6

7,8

561149,6

7,3

113742,0

0,8

інших джерел

108143,9

1,3

64937,7

0,8

45081,0

0,3

кою темпів зміни наданих кредитів в економіку, величиною ставок за надані кредити та залучені ресурси на
депозитні рахунки, часткою довгострокових кредитів
уструктурі кредитного портфеля банків тощо.
Важливість обрання того чи іншого джерела фінансових ресурсів для здійснення інноваційної діяльності підприємствами України особливо гостро постає
саме сьогодні в сучасних умовах ведення бізнесу, бо
вітчизняний бізнес зазнає труднощів щодо функціонування внаслідок існуючої загальнополітичної та економічної ситуації.
Серед таких труднощів доцільно виділити:
 зниження купівельного попиту та згортання
внутрішнього споживчого ринку. Більше того,
останнім часом складається ситуація, коли
більшість населення має обмежені купівельні
можливості, що стримує розвиток бізнесу;
 відсутність в державній політиці протекціонізму виробничим видам діяльності. Відтак немає
відповідного орієнтиру на стимулювання підприємницької діяльності у сфері матеріального
виробництва. Інакше кажучи, головною сферою функціонування суб’єктів господарювання
є сфера обігу, а не сфера матеріального виробництва;
 недосконалий механізм кредитування, проявом якого є недосконалі процедури розгляду
документів на отримання кредиту, незначний
термін кредитування, високі відсоткові ставки
за кредитами для бізнесу призводять до підвищення цін на кінцеву продукцію;
 попри намагання влади, все ж таки залишається складна процедура створення суб’єктів
господарювання, яка пов’язана з великою кількістю органів, що видають дозвіл на здійснення підприємницької діяльності. При цьому
законодавством України передбачено велику
кількість положень та правил, які ускладнюють
створення нових суб’єктів господарювання. Та-
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кож на процес ведення бізнесу, не кажучи вже
про умови його кредитування, впливають різні постанови органів влади та управління всіх
рівнів, що стосується труднощів при реєстрації,
наданні виробничих потужностей, оренді приміщень комунальної власності для здійснення
виробничої діяльності тощо;
 відсутність прозорої та достовірної статистичної інформації щодо ведення бізнесу в Україні
та отриманні кредитних ресурсів. При цьому
прояв такої інформації знаходить свої відображення при процедурах надання кредиту, що
ускладнює взаємний вибір між потенційними
кредиторами і позичальниками, встановленні
між ними партнерських відносин;
 відсутність майна для забезпечення фінансових
операцій. Не всі суб’єкти бізнесу мають достатні застави або гарантії при отриманні кредиту,
що призводить до того, що потенційні кредитори відмовляють їм в отриманні позики.

У

загальнюючи різні джерела можливого залучення ресурсів для кредитування інноваційної діяльності підприємств в Україні, можна виділити
власні ресурси та запозичені ресурси. З погляду джерел
залучення ресурсів та серед їх різноманіття варто виділити: банки, міжнародні організації, кредитування з
боку держави та небанківські організації.
Звісно, що банки, як спеціалізовані акумулятори
вільних фінансових ресурсів на ринку, здатні задовольнити будь-які вимоги потенційних позичальників на
умовах належного дотримання та виконання взятих на
себе зобов’язань з обслуговування кредитних ресурсів.
Цьому сприяє чітка регламентація функціонування
банків та стійка ресурсна база забезпечення їх діяльності, яка складається з коштів фізичних та юридичних осіб.
Проте перешкодою використання такого джерела забезпечення інноваційної діяльності підприємств можуть
стати вимоги щодо отримання кредитних ресурсів.
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Висновки
Отже, сьогодні в Україні важливим залишаєтьсяпідвищення уваги держави та суспільства в цілому до
рівня інноваційноїдіяльності, формування інноваційної
культури, створення умов для формування приватнодержавного партнерства, а також вибору оптимальних
форм і джерел фінансування при створенні інновацій
та розвитку інноваційної діяльності. Таким чином, розглянуте вище дозволяє в подальшому системно проаналізувати доступніть різних джерел кредитування, зазначених у статті, на що і будуть спрямовані подальші дослідження. 				
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Я

к було відмічено вище, до ключових джерел залучення ресурсів кредитування інноваційної діяльності підприємств належать і небанківські
установи, спектр організаційних форм яких є досить
широким. До таких організацій, зокрема, відносять: кредитні спілки, лізингові компанії, факторингові та фінансові компанії. Тобто загалом окремі різновиди небанківських установ з надання ресурсів відрізняються, перш
за все, формою наданого кредиту. При цьому кожний з
різновидів небанківських установ має свої особливості
надання кредитних ресурсів.
Так, наприклад, особливість кредитних спілок полягає в тому, що вони кредитують лише своїх учасників.
Поряд з цим особливістю лізингових компаній є те, що
основним постачальником кредитних ресурсів для них
є комерційні банки, частка яких сягає 90% [9]. Інакше кажучи, у цій формі кредитування інноваційної діяльності
підприємств присутні комерційні банки, хоча й опосередковано.
Отже, можна говорити про те, що, з одного боку,
джерела забезпечення ресурсами інноваційної діяльності підприємств є різними, а з іншого боку, – серед
таких джерел прослідковується домінуюча позиція банківського сектора економіки. Це визначається тим, що
банки або виступають як основні джерела надання кредитних ресурсів, або як посередники.
Таким чином, необхідно виділити основних учасників кредитування інноваційної діяльності. Це, насамперед, підприємства, суб’єкти господарювання, що
узагальнюють джерела залучення кредитних ресурсів
(або, інакше кажучи, потенційні кредитори) та держа-

ва, на яку покладено процес регулювання кредитування та розвитку різних суб’єктів господарювання. При
цьому сутність таких зв’язків знаходить відображення
в результатах економічних відносин між відповідними
суб’єктами (рис. 1).
Отже, відповідно до поданого на рис. 1 можна
стверджувати, що в результаті ефективного кредитування інноваційної діяльності підприємств кожний з його
суб’єктів може отримати свої переваги.
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ЕКОНОМІКА

Отримання ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності підприємств з такого джерела, як міжнародні організації, обмежуються, насамперед, відповідно
до укладених угод у сфері зовнішньоекономічної спів
праці між різними державами.
Окрім цього, кредитування підприємств за рахунок
коштів міжнародних організацій може визначатися конкретною сферою застосування, що, своєю чергою, може
йти в розріз обраній державній політиці щодо розвитку
інноваціної діяльності. Водночас необхідно також відмітити, що кредитування з джерел міжнародних організацій, як правило, передбачає застосування послуг певного
посередника, яким у більшості випадків є банки.
При цьому вимоги щодо отримання коштів з джерел міжнародних організацій є значно вищими внаслідок
того, що відповідальність за розміщення такого ресурсу повністю знаходиться в межах компетенції банкупосередника. Отже, залучення коштів з джерел міжнародних організацій може здійснюватися на конкурсній
основі.
Кредитування міжнародними організаціями в Ук
раїні представлено, насамперед, завдяки діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку. Ці учасники кредитування використовують комерційні банки
як посередники.
На конкурсній основі забезпечення фінансовими
ресурсами може здійснюватися й за рахунок державного кредитування.
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Результати економічних відносини між учасниками кредитування
інноваційної діяльності підприємств
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Рис. 1. Результати економічних відносин між учасниками кредитування інноваційної діяльності підприємств
Джерело: авторська розробка.
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Григораш Т. Ф. Середньозважена вартість капіталу: особливості розрахунку в Україні та у світі
У статті проаналізовано методики оцінки середньозваженої вартості капіталу. Обґрунтовано, що здійснення точного розрахунку показника
відповідно до стандартних методик не є можливим через відсутність в офіційній звітності всіх необхідних компонентів агрегованого показника.
Запропоновано застосовувати методику компанії EY, яка дозволяє робити більш точні розрахунки, та наведено джерела статистичної звітно
сті, в якій доступна офіційна інформація. Застосовано спрощену методику для розрахунку вартості капіталу вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності. Проведено аналіз вартості капіталу підприємств Європи, США та країн, що розвиваються. Визначено, що середній
показник вартості капіталу обернено пропорційно залежить від рівня економічного розвитку країни.
Ключові слова: вартість капіталу, власний капітал, позиковий капітал, частка, галузі, види економічної діяльності.
Табл.: 4. Формул: 4. Бібл.: 11.
Григораш Тетяна Федорівна – старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та
фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
E-mail: tat.gry@mail.ru

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

фінанси, грошовий обіг і кредит

У

світовій практиці управління фінансовими ресурсами компанії неодмінно пов’язано з оцінюванням вартості капіталу. WACC – це показник,
що характеризує вартість ресурсів підприємства та застосовується під час прийняття управлінських рішень
щодо доцільності реалізації інвестиційних проектів.
Високоризикові проекти неодмінно характеризуються
значною вартістю капіталу. В умовах глобалізації питання порівняння тенденцій вартості капіталу в Україні та
світі набуває особливої актуальності. Дана стаття присвячена розрахунку вартості капіталу українських підприємств за видами економічної діяльності.
Тематиці аналізу вартості капіталу присвячено
праці багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Зокрема, К. Танащук [1] аналізує складові показника вартості капіталу та здійснює оцінку міри впливу складових середньозваженої вартості капіталу на її розмір. Н.
Кащена [2] пропонує концептуальну модель оцінки вар-
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тості капіталу підприємств роздрібної торгівлі. Л. Селівестрова [3] проводить аналіз існуючих підходів до
моделей управління вартістю корпорації, обґрунтовує
можливості їх використання у вітчизняній практиці та
наводить підхід до оптимізації вартості капіталу корпорації. Однак малодослідженим залишається питання
можливості оцінки вартості капіталу в цілому по країні
та в розрізі видів економічної діяльності в порівнянні
зі світовими тенденціями. Відсутність вихідних даних
для визначення оцінки вартості капіталу вітчизняних
підприємств ускладнює процес прийняття рішень щодо
реалізації проектів в Україні інвесторами.
Об’єктом дослідження є вартість капіталу підприємств України та світу, метою статті є аналіз зарубіжних
тенденцій оцінки вартості капіталу підприємств та розрахунок вартості капіталу підприємств України.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
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– аналіз підходів до оцінки вартості капіталу;
– оцінка вартості капіталу українських підприємств;
– аналіз світових тенденцій оцінки вартості капіталу підприємств за видами економічної діяльності.
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бґрунтування управлінських рішень керівниц
твом підприємств і організацій вимагає застосування вартості капіталу. Вартість капіталу порівнюють з дохідністю інвестиційних проектів та короткострокових рішень щодо управління робочим капіталом.
Якщо капітал містить декілька складових, зазвичай,
власний і позиковий, то виникає необхідність визначення середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average
Costof Capital – WACC). Середньозважена вартість капіталу являє собою суму вартостей всіх складових капіталу
підприємства, зважених на їхню частку в структурі капіталу за балансовою або ринковою вартістю [4].
Формула визначення середньозваженої вартості
капіталу має вигляд:
E
D
WACC  Ce 
 Cd (1T )
,
DE
DE
де Ce – вартість власного капіталу;
E/(D + E) – частка власного капіталу в структурі
джерел фінансування;
Сd – вартість позикового капіталу;
Т – ставка податку на прибуток.
D/(D + E) – частка позикового капіталу в структурі
джерел фінансування.
Теоретично формула є простою у застосуванні,
розглянемо її використання на прикладі 1.
Приклад 1. Так, на підприємстві «Альфа» вартість
власного капіталу становить 15%, а вартість позикового капіталу до оподаткування – 10%. Ставка податку на
прибуток становить 18%. Структура джерел майна: 40% –
позиковий капітал і 60% – власний.
Розрахуємо середньозважену вартість капіталу
підприємства «Альфа».
WACC = 15% ∙ 0,6 +10% ∙ (1 – 0,18) ∙ 0,4 = 12,28%.
Щодо інвестиційних проектів, середньозважену
вартість капіталу використовують як ставку дисконтування, з нею порівнюють визначену внутрішню норму
дохідності (Internal Rate of Return – IRR). Остання має
бути вищою за WACC у проектах, що мають на меті
отримання прибутку.
В управлінні запасами, дебіторською та кредиторською заборгованістю WACC використовують для
обґрунтування доцільності короткострокових рішень
зазвичай як складову витрат підприємства на фінансування збільшення вищезазначених складових [5].
WACC має також важливе теоретичне і практичне
значення як показник ефективності фінансової функції
підприємства чи організації у сфері формування джерел
фінансових ресурсів. Ставка WACC нижча, ніж у конкурентів чи в середньому по галузі, означає здатність підприємства винайти дешевші джерела фінансування або
сформувати їхню структуру таким чином, щоб мінімізувати середньозважену вартість.
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снують обмеження щодо структури джерел фінансових ресурсів. Баланс між власним і позиковим капіталом має зберігатися для усунення ризику неплатоспроможності підприємства через надмірне викори
стання позикових джерел [6].
На практиці застосування формули WACC має чимало труднощів, особливо для підприємств, які не мають
лістингу або акції яких не перебувають в обігу. Підприємства та організації, зареєстровані на фондових біржах,
або ті, що випустили акції в обіг, можуть розрахувати
ринкову вартість складових капіталу (добуток кількості
розміщених цінних паперів на їхню ринкову вартість) і
на її основі розрахувати частки складових капіталу.
Підприємства, акції яких не перебувають в обігу,
можуть розраховувати WACC або лише на основі балансової вартості складових капіталу, або користуючись
статистичними даними аналогічних компаній, скоригованими з урахуванням особливостей досліджуваного
підприємства.
У цьому разі потрібно врахувати декілька додаткових складових вартості власного капіталу. Наводимо
методику розрахунку вартості власного капіталу міжнародної аудиторської компанії EY [7]:
Cе = RFR + β ∙ ERP + CRP + SР + СSР,
де Се – вартість власного капіталу;
RFR – безризикова ставка;
ERP – ринкова премія за ризик;
β – коефіцієнт бета (показник систематичного ризику);
CRP – премія за ризики країни;
SP – премія за малий розмір підприємства;
CSP – премія за специфічні ризики підприємства.
Формула являє собою деталізовану цінову модель
капітальних активів (Capital Asset Pricing Model – CAPM)
[8]. Для застосування наведеної формули потрібно мати
вхідні дані, що беруться з таких джерел (табл. 1).
Розглянемо розрахунок вартості власного капіталу на прикладі 2.
Приклад 2. Підприємство «Бета» має такі вхідні
дані:
RFR – безризикова ставка – дорівнює 5%;
ERP – ринкова премія за ризик – 6%;
β – коефіцієнт бета (показник систематичного ризику) – 1,2;
CRP – премія за ризики країни – 2%;
SP – премія за малий розмір підприємства – 1,5%;
CSP – премія за специфічні ризики підприємства –
1,8%.
Розрахуємо вартість власного капіталу:
Cе = RFR + β ∙ ERP + CRP + SР + СSР, або
Ce = 5% + 1,2 ∙ 6% + 2% + 1,5% + 1,8% = 17,5%.
Як бачимо, розрахунок вартості власного капіталу
за допомогою даної методики дозволяє отримати точний результат з урахуванням багатьох факторів, однак
потребує наявності всіх необхідних складових для розрахунку. Вартість їх отримання зазвичай буде вищою,
ніж вигоди від точності результату, що отримає підприємство чи організація. Тому пропонуємо спрощену методику розрахунку вартості власного капіталу.
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Таблиця 1
Джерела інформації для розрахунку вартості власного капіталу підприємства
Ставка

Поняття

RFR

Дохідність за державними облігаціями США зі строком
погашення 20 років

http://www.federalreserve.gov

ERP

Визначається експертним шляхом (оцінювачем,
керівництвом підприємства)

Дані аналітичного агентства IbbotsonAssociates відносно
історичних значень галузевих премій (приблизно 6%)

Середнє (медіанне) значення аналогічних компаній,
акції яких котируються на біржі, або середньогалузеве
значення. Значення β доцільно розраховувати на основі
історичних даних за останні 3 – 5 років до дати оцінки

Інформаційне агентство Bloomberg,
сайт А. Дамодарана: http://http://pages.stern.nyu.
edu/~adamodar/, S&P Capital IQ

CRP

Різниця між дохідністю по єврооблігаціях України зі
строком погашення 10 років і дохідністю державних
облігацій США з тим самим строком погашення

http://www.federalreserve.gov, Bloomberg, www.cbonds.info

SP

Визначається експертним шляхом (оцінювачем,
керівництвом підприємства)

Дані агентства IbbotsonAssociates або Duff&Phelps,
історичні значення премії за розмір

CSP

Визначається експертним шляхом (оцінювачем,
керівництвом підприємства). Знаходиться в діапазоні
0 – 10%
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й організація харчування, для них не було розраховано
показник середньої вартості капіталу.
Такі підрахунки є досить умовними, оскільки в їх
основу покладено лише доступні в офіційній звітності дані,
які хоча б віддалено заміщують необхідні. Разом з тим,
проведений галузевий аналіз вартості капіталу дає змогу
оцінити доцільність інвестування в ту чи іншу галузь.

Н

а відміну від вітчизняної практики у світі існує
офіційна статистика, на основі якої можливо
розрахувати вартість капіталу. Такі статистичні
дані подаються в іншому розрізі, тому отримані показники важко порівняти з розрахунками щодо українських
підприємств. Вихідні дані для розрахунку вартості капіталу у світі представлено в табл. 3.
На основі даних табл. 3 визначаємо вартість капіталу за визначеними регіонами (табл. 4).
За даними табл. 4 робимо висновки, що серед аналізованих регіонів найнижчу вартість капіталу мають підприємства Європи, де показник становить 6,27%. Дещо
поступаються підприємства США, де капітал обходиться їх власникам у 6,29%. У країнах, що розвиваються, до
яких А. Демодараном віднесено також Україну, вартість
капіталу становить 8,96%, що обумовлено значними ризиками відкриття бізнесу на території таких держав.
Аналізуючи вартість капіталу за регіонами, слід
відзначити таке. У всіх аналізованих регіонах та відповідно до розрахованого глобального значення найвищу
вартість капіталу мають підприємства, що працюють у
сфері виробництва і реалізації обладнання. Найменше
капітал обходиться банківським установам.
На підприємствах Європи високу вартість капіталу мають страхові компанії (зокрема, страхування
життя 8,93%), що обумовлено досить високим рівнем
соціального захисту населення. У банківському секторі
середньозважена вартість капіталу становить 4,09%.
Подібно до Європейського регіону, в США досить
низька вартість капіталу характерна для компаній, що
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кономічний зміст вартості власного капіталу полягає в зіставленні доходу, отриманого акціонерами, і суми вкладеного ними капіталу [4]. Отже,
вартість власного капіталу за своїм економічним змістом буде близькою до співвідношення чистого прибутку і суми власного капіталу підприємства, тобто рентабельності власного капіталу.
Для отримання середньогалузевих показників вартості власного капіталу і середньозваженої вартості капіталу скористаємося даними офіційної статистики [11].
Рентабельність власного капіталу по галузях визначено співвідношенням прибутку підприємств до
оподаткування, скоригованого на податок, до власного
капіталу цих підприємств.
Для розрахунку структури капіталу слід виключити з балансу короткострокові джерела фінансування,
оскільки їх частиною зазвичай є кредиторська заборгованість – безоплатне або відносно дешеве джерело фінансування. Отже, структуру капіталу буде розраховано на
основі власного капіталу і довгострокових зобов’язань.
Вартість позикового капіталу розраховано за даними [10] і скориговано на податок через формулу податкового щита.
Таким чином, отримано галузеві значення середньозваженої вартості капіталу підприємств України
у 2015 р. (табл. 2). У зв’язку з відсутністю інформації
щодо вартості позикового капіталу за видами економічної діяльності в основу показника покладено середню
ставку кредитування нефінансових установ 17,67%, скориговану на податковий щит 18%.
На основі даних табл. 2 можна зробити висновок
про те, що найвищий показник вартості капіталу в Украї
ні має сільське господарство – близько 33%. Найменша вартість капіталу характерна для галузі «транспорт,
складське господарство, поштова діяльність». У зв’язку з
тим, що власний капітал носить від’ємне значення в таких
видах економічної діяльності, як будівництво, оптова та
роздрібна торгівля і ремонт та тимчасове розміщування
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Таблиця 2
Середньозважена вартість капіталу вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності
Капітал, млн грн
Показник

Частка капіталу, %

Вартість капіталу, %

Середньо
зважена
вартість
капіталу, %

Власний

Позиковий

Власний

Позиковий

Власний

Позиковий

Усього

2288741,4

1668158,0

57,8

42,2

15,4

14,5

15,0

Сільське, лісове та рибне
господарство

275303,8

68127,2

80,2

19,8

37,4

14,5

32,8

Промисловість

479066,6

584261,0

45,1

54,9

15,7

14,5

15,0

Будівництво

–16038,1

105550,8

–17,9

117,9

–30,4

14,5

Х

Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт

–67325,4

253026,1

–36,3

136,3

–71,5

14,5

Х

Транспорт, складське
господарство, поштова
діяльність

724823,9

141661,5

83,7

16,3

2,6

14,5

4,6

Тимчасове розміщування
й організація харчування

–3117,3

15543,2

–25,1

125,1

–21,5

14,5

Х

Інформація та телекому
нікації

77272,7

40623,6

65,5

34,5

12,7

14,5

13,3

Фінансова та страхова
діяльність

113577,3

76161,7

59,9

40,1

12,9

14,5

13,6

Операції з нерухомим
майном

–13592,9

233117,3

–6,2

106,2

–283,4

14,5

32,9
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Джерело: складено автором за даними [10].

працюють у сфері страхування майна. Також високий
показник характерний для промислового сектора: вугільна промисловість та виробництво енергії, сталі.
Країни, що розвиваються, дещо повторюють американський досвід розстановки пріоритетів щодо вартості капіталу. Зокрема, вугілля та виробництво енергії
та сталі є найбільш значущими з точки зору вартості
капіталу. Також регіон відрізняє висока вартість капіталу сільськогосподарський підприємств. Найнижча вартість капіталу характерна для підприємств, які займаються страхуванням майна.
Отже, порівнюючи українські реалії зі світовими
тенденціями, слід відзначити спільні риси: високу вартість капіталу підприємств у сільському господарстві.
Дослідження, проведене відповідно до сформульованих завдань, дає можливість зробити такі висновки.
Аналіз підходів до оцінки вартості капіталу дає
змогу запропонувати спрощену методику, яка дозволяє
роботи експрес-розрахунки за даними доступної офіційної звітності.
Оцінка вартості капіталу українських підприємств
показала, що найнижча вартість капіталу характерна
для транспорту, складського господарства, поштової
діяльності, у той час як найдорожче значення вартості
характерне для сільськогосподарських підприємств.
Оцінка вартості капіталу у світі показала, що в порівнянні з підприємствами Європи і США вартість капіталу в країнах, що розвиваються, куди входить і Україна,
вища, що обумовлено більшими ризиками ведення бізнесу в таких країнах.			
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7,15

10,29

14,65

9,80

7,61

19,29

Регіональні банки

Страхування

Страхування життя

Страхування майна

Інвестування в активи

Усього

Частка

46,54

76,61

80,89

50,65

71,57

25,19

13,18

48,11

43,20

82,35

51,70

66,39

40,22

Вартість*
3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,77

3,07

Частка
53,46

23,39

19,11

49,35

28,43

74,81

86,82

51,89

56,80

17,65

48,30

33,61

59,78

Вартість
21,61

9,31

7,65

9,97

8,52

5,34

8,93

10,71

10,83

10,88

7,05

11,19

9,77

58,31

56,70

76,11

55,84

70,05

55,99

31,60

61,39

52,15

78,39

54,51

24,27

56,91

Частка

2,41

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,41

2,11

2,11

3,91

2,11

41,69

43,30

23,89

44,16

29,95

44,01

68,40

38,61

47,85

21,61

45,49

75,73

43,09
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Джерело: складено за [9].
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Позначка: * – значення вартості позикового капіталу скориговано на податковий щит (помножено на (1-ставка податку)).

8,49

13,48

Центральний банк

13,14

Виробництво сталі

Нерухомість

9,10

10,89

8,22

Вугілля та виробництво
енергії

Обладнання

8,31

Фермерство, сільське
господарство

Електроенергетика

Вартість

Галузь

Вартість*

Позиковий
капітал

Власний
капітал

24,01

9,57

5,65

8,45

7,69

8,44

8,69

12,48

12,95

12,80

10,15

14,17

10,41

Вартість

Власний
капітал

64,35

34,45

79,14

67,95

73,16

30,89

44,91

51,65

48,50

88,06

52,46

62,06

78,23

Частка

Позиковий
капітал

Позиковий
капітал

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

4,25

3,88

Вартість*

Власний
капітал
Частка

Країни, що розвиваються

35,65

65,55

20,86

32,05

26,84

69,11

55,09

48,35

51,50

11,94

47,54

37,94

21,77

Власний
капітал

21,66

8,95

6,99

10,39

8,13

6,76

9,28

11,05

11,69

11,32

9,14

12,72

9,79

55,68

57,15

77,10

61,87

71,44

45,00

25,79

51,71

48,38

83,18

50,45

58,01

68,35

Позиковий
капітал

Усереднений (глобальний) показник

Вартість

Показник

США

Частка

Європа

3,57

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,57

3,22

3,22

3,92

3,22

Вартість*

Вихідні дані для розрахунку вартості капіталу у світі, %

Частка

Таблиця 3

44,32

42,85

22,90

38,13

28,56

55,00

74,21

48,29

51,62

16,82

49,55

41,99

31,65

Частка
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Таблиця 4
Вартість капіталу у світі у 2015 р.
Європа

США

Країни,
що розвиваються

Усереднений
(глобальний) показник

Фермерство, сільське
господарство

5,17

6,47

8,99

7,71

Вугілля та виробництво
енергії

6,72

5,68

10,41

9,03

Електроенергетика

6,19

4,81

7,17

6,20

Обладнання

9,51

8,99

11,73

9,95

Виробництво сталі

5,71

8,05

9,25

7,52

Нерухомість

5,68

7,39

8,32

7,27

Центральний банк

4,44

4,27

6,04

4,78

Регіональні банки

4,09

3,92

5,29

4,81

Страхування

8,23

6,60

6,67

6,73

Страхування життя

8,93

6,50

6,99

7,65

Страхування майна

8,51

6,32

5,28

6,13

Інвестування в активи

6,54

6,19

5,84

6,49

6,27

6,29

8,96

7,35

Галузь

Усього
Джерело: складено за [9].
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УДК 658.265
Мозговий Є. В. Формування тарифної політики в житлово-комунальному господарстві України
Метою статті є обґрунтування тарифної політики в системі житлово-комунального господарства України. Розглянуто теоретико-методичні
основи оцінки та аналізу стану житлово-комунального господарства, проаналізовано тенденції відносин між виробниками та споживачами послуг. Сформовано підхід для впровадження державно-приватного пратнерства на підприємствах ЖКГ. Узагальнено досліджений матеріал за обраною проблемою та надано власний погляд. Висвітлено проблеми недостатнього законодавчого регулювання тарифної політики у сфері ЖКГ,
особливо за наявності великих державних монополій. Проаналізовано теоретичні засади RAB-регулювання та сформовано методичний підхід
щодо необхідності впровадження стимулюючого тарифоутворення.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, тариф, тарифна політика, стимулююче тарифоутворення.
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Mozgovyi Ie. V. The Formation of the Tariff Policy in the Housing
and Communal Services of Ukraine
The article is aimed at substantiation of the tariff policy in the system of housing and communal services of Ukraine. The theoretical and methodical foundations of evaluation and analysis of the status of housing and communal
services have been considered, trends of relations between producers and
consumers of the services have been analyzed. An approach to introduce the
private-public partnership at the enterprises of the housing and communal
services has been formulated. The researched material as to the selected issues has been generalized, and the author’s own approach has been provided. The problems of the lacking legislative regulation on the tariff policy in
the area of housing and communal services have been highlighted, especially
in the presence of large State-owned monopolies. The theoretical basis of the
RAB-regulation have been analyzed and a methodical approach regarding
the necessity to introduce the stimulating tariff setting has been formed.
Keywords: housing and communal services, tariff, tariff policy, stimulating
tariff setting.
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Т

арифна політика є визначальною для подолання кризових явищ у житлово-комунальному
господарстві України. Більшість науковців, які
працюють у напрямку тарифоутворення на комунальних підприємствах, вважають, що виявлені проблеми
є наслідком існуючої тарифної політики, що позбавляє
перспективи розвитку системи теплопостачання як
м. Харкова, так і України в цілому. Зволікання з впровадженням стимулюючих тарифів та задіяння державноприватного партнерства лише поглиблює кризовий стан
галузі та підвищую суспільну напругу.
Дослідженням та аналізом тарифної політики в
житлово-комунальному господарстві займалося багато
науковців. Однак особливої уваги заслуговують праці:
Барулін С. В., Бражнікової Л. М., Димченко О. В., Каменевої К. А., Качали Т. М., Кришталь Т. М., Рудаченко О. О.,
Пісьмаченка Л. М., Тищенка О. М. та інших. Але, на
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жаль, питаннями, пов’язаними з формуванням тарифної політики методом дохідності інвестованого капіталу
(RAB-метод) на підприємствах ЖКГ, приділялося недостатньо уваги.
Мета статті полягає у визначенні ролі та важли
вості тарифоутворення для підприємств житлово-кому
нального господарства України.
Ураховуючи реалії сьогодення, тарифна політика
держави знаходиться в центрі уваги населення, оскільки збільшення тарифів для населення збільшує навантаження на бюджет, призводить до зростання заборгованості населення і відділів субсидій. Незважаючи на
те, що тарифи на житлово-комунальні послуги для населення та організацій, а також витрати бюджетів всіх
рівнів житлово-комунального господарства постійно
зростають, підприємства цієї сфери відчувають значні
фінансово-економічні проблеми.
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УДК 658.265
Мозговой Е. В. Формирование тарифной политики
в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины
Целью статьи является обоснование тарифной политики в системе жилищно-коммунального хозяйства Украины. Рассмотрены теоретико-методические основы оценки и анализа состояния
жилищно-коммунального хозяйства, проанализированы тенденции
отношений между производителями и потребителями услуг. Сформирован подход для внедрения частно-государственного партнерства на предприятиях ЖКХ. Обобщен изученный материал по избранной проблематике и предоставлен собственный подход. Освещены
проблемы недостаточного законодательного регулирования тарифной политики в сфере ЖКХ, особенно при наличии крупных государственных монополий. Проанализированы теоретические основы RABрегулирования и сформирован методический подход относительно
необходимости внедрения стимулирующего тарифообразования.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, тариф, тарифная политика, стимулирующее тарифообразование.
Табл.: 1. Библ.: 17.
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Таким чином, одним з найскладніших питань у
сфері ЖКГ є тарифна політика, яка впливає не тільки на
фінансово-економічний стан галузей, що належать до
цієї сфери, але й на макроекономічну ситуацію в країні в
цілому. Тому пропонується більш детальний аналіз саме
тарифної політики: її визначення, складової, класифікації та обґрунтування.
Тариф – це розмір плати в розрахунку на одиницю
послуги певної якості, що забезпечує відшкодування з
боку споживача обґрунтованих витрат економічної діяльності підприємства та прибутку [13].
Відомо, що на рівень тарифів найбільше впливають такі фактори:
 рівень витрат (собівартість виробництва та реа
лізації послуг);
 платоспроможність населення як основного
споживача житлово-комунальних послуг;
 державне втручання (цільове фінансування галузі, установлення тарифів);
 якість послуг;
 впровадження інноваційних технологій [9].
С. В. Барулін, К. А. Каменева вважають (автор статті поділяє їх думку), що на сучасному етапі при формуванні тарифів необхідно враховувати соціальний аспект
реформування ЖКГ, отже, економічно обґрунтовані
тарифи мають відображати об’єктивний рівень рівноважної ціни попиту та пропозиції. При цьому попит визначається обсягами та якістю послуг, підтверджених
можливостями місцевого бюджету і доходами сім’ї. Пропозиції характеризують величину тарифу, що забезпечує
відшкодування витрат підприємства ЖКГ на розширене
відтворення при потрібному обсязі та якості робіт. Отже,
особливості ЖКГ як галузі і відповідна їм специфіка ціноутворення обумовлюють сполучення витратного і ринкового механізмів формування тарифів, тобто, виходячи
з об’єктивних витрат, формується ціна виробництва послуг, яка є основою формування тарифів ЖКГ [12].

У

нашій країні, як правило, держава визначає політику утворення тарифів комунальних підприємств. Міністерство встановлює «ринкову» ціну
комунальних послуг для громадян і промислових споживачів. Таку ціну послуг важко назвати ринковою,
оскільки ринок комунальних послуг монополізований,
а комунальні підприємства діють вкрай неефективно
та не несуть за це майже ніякої відповідальності. Ефект
монополії виникає, якщо особливості виробничих технологій (наприклад, порівняно високі капітальні витрати) при розширенні виробництва в довгостроковій перспективі ведуть до зниження загальних витрат.
У таких галузях єдиний виробник в остаточному підсумку зможе забезпечити менші витрати, ніж два або
більше, тим самим приводячи до ситуації «природної»
монополії [15]. Чим більших збитків зазнають комунальні підприємства, тим більше держава субсидує їх з
бюджету. Цей метод називають економічно обґрунтованим тарифом, або «затратним» методом. Цей метод
є найпоширенішим на теренах СНД, у тому числі й в
Україні. Постачальник послуг щорічно обґрунтовує в
регулюючому органі суму коштів, яких він потребує для
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здійснення операційної діяльності, включаючи власні
втрати та ін. При розрахунку тариф із самого початку
виходить завищеним, що призводить до неминучого
конфлікту інтересів постачальника послуг і регулюючого органу. При застосуванні затратного методу тарифи
на комунальні ресурси розраховуються як відношення
частини обсягу фінансових потреб для реалізації організацією комунального комплексу виробничої програми, визначених стосовно до окремого виду діяльності
цієї організації, до розрахункового обсягу відповідного
виду комунальних ресурсів, реалізованому за період дії
тарифів. Розрахунковий обсяг реалізованих комунальних ресурсів визначається з урахуванням затверджених
органами регулювання на період дії тарифів нормативів
споживання ресурсів, що поставляються організацією
комунального комплексу. При застосуванні затратного
методу встановлення граничних тарифів на комунальні
ресурси здійснюється на основі аналізу динаміки попередньої діяльності організації [7].

Н

а сьогодні формування тарифів на постачання
та передачу електроенергії в Україні проводиться за традиційним методом «витрати плюс».
Даний метод не відповідає стандартам, визначеним директивами ЄС, тому що він не дає стимулів для підприємств, що підпадають під державне регулювання, скорочувати видатки та підвищувати ефективність.
Згідно з теорією управлінського обліку ціноутворення за принципом «витрати плюс» – це такий метод,
при якому ціну визначають шляхом додавання до собівартості продукції певної частки прибутку у вигляді націнки. Сума націнки розраховується, виходячи з її рівня
у відсотках до базових витрат, взятих за основу при визначенні ціни [11]. При цьому для галузі відсотки не мають сталої методики розрахунку та критеріїв встановлення їх розмірів. У частині 2 ст. 9 Закону України «Про
природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682–ІІІ (зі
змінами згідно із Законом № 4851–VI від 24.05.2012 р.)
[2] встановлено такі витрати, що враховуються при регулюванні тарифів суб’єктів монополії, зокрема, на ринку
електроенергетики: витрати, які згідно з Податковим кодексом України [1] відносяться на витрати виробництва
та обігу (крім витрат, визначених частиною третьою цієї
статті); податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів; вартість основних
виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних
виробничих фондів; очікуваний прибуток від можливої
реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва
товарів; відповідність якості товарів, що виробляються
(реалізуються), потребам споживачів; державні дотації
та інші форми державної підтримки [6].
Формування ціни за методом «витрати плюс» та
врахування вищевикладених витрат є неефективними
для економіки держави, оскільки не лише не заохочує
суб’єктів господарювання до економії ресурсів, але й
стимулює енергопостачальні компанії до нарощування
операційних витрат: при перегляді тарифів на послуги, що надаються суб’єктами природних монополій, за
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Таблиця 1

Порівняльна класифікація тарифів підприємств ЖКГ
Метод
регулювання

Переваги

Недоліки

Метод RAB

За рахунок вкладення залучених
інвестицій у ремонти,
реконструкцію та
модернізацію обладнання підприємства
переходять на інший
технологічний рівень

За рахунок
підвищення
інвестицій
в перші роки
діяльності
зростає і сам
тариф

Метод
індексації

При економії витрат,
порівняно з базовим рівнем тарифів,
зекономлені кошти
залишаються
у підприємства

Переважно
зберігає
неефективність
витратного
методу

Порівняльний
метод

Дозволяє швидко
порівняти ефектив
ність діяльності певного підприємства
з аналогами

Дозволяє обрати
найефективніше
підприємство
з усіх неефективних

Витратний
метод

Підприємства отримують фінансування
з бюджетів

Стимулює
підприємства
до завищення
витрат

фінанси, грошовий обіг і кредит

О

днією з альтернатив цим методам є метод індексації. Його можна описати як помноження
діючого тарифу на певний індекс, який розраховується регулюючим органом. Основними складниками цього індексу є інвестиційні витрати, податки,
амортизація, інфляція та інші витрати. Таким чином,
при економії витрат, порівнюючи з базовим рівнем тарифів, зекономлені кошти автоматично залишаються на
рахунках підприємства. Метод індексації встановлених
тарифів застосовується при встановленні тарифів на
комунальні ресурси в разі об'єктивної зміни умов діяльності організації комунального комплексу, що впливають на вартість вироблених нею комунальних ресурсів,
у тому числі при відхиленні фактичного зростання споживчих цін та інших показників від споживчих цін і показників, з урахуванням яких були встановлені тарифи
на комунальні ресурси в попередньому періоді. Метод
індексації лише опосередковано створює стимул до економії витрат [7].
Найбільші передумови до економії витрат передбачає метод дохідності інвестованого капіталу (Regulatory Asset Base – RAB). RAB-метод включає в себе
принцип індексації операційних витрат, зберігання економічного ефекту від зниження витрат на підприємстві
впродовж певного періоду (3–5 років). Таким чином,
підприємства житлово-комунального господарства
примусово підвищують ефективність своєї діяльності.
Стимулюючий характер діяльності приводить до підвищення рівня енергоефективності [10].
Ціллю методу RAB є залучення коштів у розвиток
мережевих компаній. Для цього в тарифі, крім фактичних витрат на операційну діяльність, враховують кошти,
що забезпечать повернення інвестору його інвестицій,
а також певний відсоток доходу інвестора, щоб у нього
був стимул інвестувати. Джерелом фінансування може
бути як прямий інвестор (підприємець у сфері житловокомунального господарства), так і портфельний інве
стор у вигляді банку або інвестиційної компанії. Важливо, що RAB-регулювання влаштовано таком чином, що
на кожну гривню, закладену в тариф, можливо залучити
декілька гривень інвестицій. Тобто, при порівняно невеликому зростанні тарифу компанія має можливість
залучити значні кошти на свій розвиток [17].
Ще одним методом довгострокового регулювання є метод порівняння аналогів. Він передбачає збір та
аналіз показників діяльності багатьох схожих організа-

цій, які регулюються державним органом. Меою аналізу діяльності підприємств є встановлення коефіцієнта,
що буде застосовуватись у формулі розрахунку витрат
підприємства. З проаналізованих даних виділяють найефективніше підприємство, і вже з ним порівнюють інші
аналогічні компанії [4]. У табл. 1 наведено переваги та
недоліки різних тарифів комунальних підприємств.

Т

ариф є інструментом, що має враховувати інтере
си споживачів у поставках недорогої та якісної
теплової енергії та інтереси виробників теплової
енергії й послуги з її передачі для того, аби компенсувати їм понесені витрати, а також надати можливість
отримувати нормований прибуток від своєї діяльності,
не завдаючи шкоди при цьому інтересам інших [14]. Питання тарифоутворення є також найбільш суттєвим для
інвесторів. Основним недоліком теперішніх процесів
регулювання є те, що монополісти використовують методи, які стимулюють нарощування обсягів їх витрат на
виробництво і поставку послуг. Наразі у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
природні монополії» (реєстр. № 10338 від 12.04.2012 р.)
[3] пропонується доповнити Закон України «Про природні монополії» [2] нормами, якими запроваджується
новий метод регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, – стимулююче регулювання цін (тарифів) на товари суб’єктів природних монополій створить
умови для переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб‘єктів природних монополій, що
дозволить суттєво покращити їх фінансовий стан та підвищити їх інвестиційну привабливість. З іншого боку,
споживачі також мають отримати вигоду від переходу
до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отри-
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базу приймаються витрати попереднього періоду. Усі
неефективні витрати, включені під час попередніх переглядів, зберігаються. З кожним переглядом тарифів їх
частка в сумарних витратах зростає. Поряд з цим, поза
увагою залишаються елементи впливу на розмір націнки факторів та результатів економічного національного
розвитку: темпів інфляції, розміром державних запозичень (боргу), національним ВВП звітного періоду, платоспроможністю населення, рівнем безробіття тощо.
А головне – методика не мотивує суб’єктів енергоринку до впровадження інноваційних технологій як у сфері
виробництва електроенергії, такі на етапах її передачі
споживачеві [8].
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мують стимули для скорочення неефективних витрат і
підвищення якості надання послуг [5].
Одним із методів удосконалення процесу тарифоутворення на підприємствах теплопостачання можна
вважати метод дохідності інвестованого капіталу (метод
RAB). Інструментом стимулюючого тарифного регулювання є система бенчмаркінгу, яка покликана сприяти
більшої прозорості роботи приватного партнера. Бенчмаркінг застосовується у світі для порівняння роботи
підприємств, що є природними монополіями і працюють у сфері водопостачання і водовідведення, а також
теплопостачання. За допомогою цього інструменту забезпечується прозорість їх роботи, а також широкий
доступ до показників якості функціонування підприємств – у першу чергу, для споживачів послуг [16].
Упровадження стимулюючого тарифного регулювання на основі RAB-методів – це: багаторічне планування показників діяльності підприємства (на період 2–5
років); незмінна величина тарифів протягом тривалого
періоду з урахуванням індексації; економія у регуляторному періоді залишається у підприємства, стимулювання підвищення якості послуг, стимулювання інвестицій.
Отже, застосування методу RAB є раціональним
та доцільним. Але в Україні на даний час відсутні умови
для реалізації даного проекту. Тому нижче представлені
рекомендації щодо впровадження застосування методу
дохідності інвестованого капіталу.

П

ерш за все необхідно вдосконалити законодавчу базу в напрямку тарифоутворення, у даному
випадку, у сфері теплопостачання, та розробити
такі нормативні документи: «Порядок узгодження переходу на регулювання методом дохідності інвестованого
капіталу»; «Методичні вказівки з регулювання із застосуванням методу RAB», у т. ч.: «Правила визначення
вартості активів і розміру інвестованого капіталу та ведення їх обліку», «Правила розрахунку норми дохідно
сті інвестованого капіталу» та ін.
У сучасних умовах існує серйозна перепона на
шляху впровадження згаданого методу – зростання
ставки за банківський кредит. Місцевим органам виконавчої влади слід розробити та узгодити інвестиційні
довгострокові програми та бізнес-плани зі зниження
витрат на виробництво теплової енергії, масштабними
заходами в яких мають стати реконструкції котельних.
Має проводитися щорічний постійний аудиторський
контроль за використанням інвестиційних коштів згідно
з їх цільовим призначенням, і у відповідному законодавчому порядку необхідно карати енергетичні компанії за
невиконання взятих на себе зобов’язань (дисциплінарна
та кримінальні відповідальність для керівництва).
Має бути створена окрема комісія, яка б займалася моніторингом у таких напрямках: інформація про
ціни та обсяги споживання палива, що склалися; документація в напрямку рішень про встановлення тарифів
на теплову енергію, а також на послуги з передачі теплової енергії; інформація про фактичні витрати та обсяги
споживання за звітній період і т. п. Необхідно також
підготувати спеціалістів для коректного та ефективного
застосування методу.
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Висновки
У ході проведеного аналізу тарифоутворення на
підприємствах житлово-комунального господарства
виявлено, що на сьогоднішній день питання, пов’язані з
формуванням тарифів на послуги ЖКГ і пошук резервів
зниження їх собівартості залишаються актуальними і
потребують подальших досліджень.
Водночас, варто зазначити, що використання запропонованого автором методу RAB на комунальних
підприємствах дасть можливість залучити до галузі
додаткові інвестиції і, як наслідок, – надавати безперебійний грошовий потік підприємству, забезпечити повернення інвестованого капіталу та доходу на нього –
інвесторам, якісні послуги – споживачам.
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Корнівська В. О. Трансформації фінансової поведінки домогосподарств
У статті систематизовано фактори сучасних трансформацій фінансової поведінки домогосподарств, показано інституційний вплив державної
політики на ці процеси. Охарактеризовано кредитну активність українського населення в контексті формування фінансово орієнтованих патернів поведінки. Подано характеристику впливу боргової кризи на фінансову поведінку домогосподарств на прикладі США. Обґрунтовано процеси трансформації фінансової культури в контексті переформатування глибинних інститутів фінансового ринку, зокрема іпотеки. Показано, що
в основі іпотеки лежить базовий інститут довіри, який як складову утримує в собі власну відповідальність суб’єкта. Визначено, що включення
іпотеки в сек’юритизаційні схеми спричинило диверсифікацію відповідальності до її поступового нівелювання в сек’юритизаційному механізмі.
Доведено, що докризові механізми реалізації іпотеки суперечать культурним та інституційним умовам її формування.
Ключові слова: фінансова поведінка, фінансова культура, трансформації, кредитування домогосподарств.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 20.

ЕКОНОМІКА

фінанси, грошовий обіг і кредит

Корнівська Валерія Олегівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічної теорії, Інститут економіки та
прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
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Корнивская В. О. Трансформации финансового поведения
домохозяйств
В статье систематизированы факторы современных трансформаций финансового поведения домохозяйств, показано институциональное влияние государственной политики на эти процессы. Охарактеризована кредитная активность украинского населения в контексте
формирования финансово ориентированных паттернов поведения.
Дана характеристика влияния долгового кризиса на финансовое поведение домохозяйств на примере США. Обоснованы процессы трансформации финансовой культуры в контексте переформатирования
глубинных институтов финансового рынка, в частности, ипотеки.
Показано, что в основе ипотеки лежит базовый институт доверия,
который как составляющую содержит в себе личную ответственность субъекта. Определено, что включение ипотеки в секьюритизационные схемы привело к диверсификации ответственности до ее
постепенного нивелирования в секьюритизационном механизме. Доказано, что докризисные механизмы реализации ипотеки противоречат культурным и институциональным условиям ее формирования.
Ключевые слова: финансовое поведение, финансовая культура, трансформации, кредитование домохозяйств.
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О

днією з головних соціоінституційних інновацій,
що привнесла в суспільний простір фінансіалізація, стали фінансовоорієнтовані паттерни
поведінки, що поступово вживлюються у сфери звичайного життя через трансформації фінансової поведінки
та фінансової культури домогосподарств і на поверхні
економічних явищ результатом мають прискорене зро
стання боргів населення.
Функціонування сучасних національних фінансо
вих систем передбачає обов’язкову участь домогосподарств у кругообігу фінансових ресурсів: суб’єкти із
профіцитом бюджету є постачальниками вільних кош
тів на фінансові ринки шляхом їх розміщення у фінансові інструменти (депозити, цінні папери і т. п.); суб’єкти
з дефіцитом бюджету виступають споживачами фінансових ресурсів через формування відносин із фінансовими посередниками, перш за все банками, у процесі
кредитування.
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Kornivska V. О. The Transformation of the Financial Conduct
of Households
The article generalizes factors of the contemporary transformations of the
financial conduct of households, the institutional impact of the State policy
on these processes has been displayed. The credit activity of the Ukrainian
population in the context of establishing the financially oriented patterns of
conduct has been characterized. A characterization of impact of the debt crisis on the financial conduct of households on the example of the United States
has been provided. The processes of transformation of the financial culture
have been substantiated in the context of reformatting the underlying financial market institutions, in particular mortgage. It is shown that in the basis
of mortgage lies the base institution of trust, which contains the personal
responsibility as its constituent. It is been determined that inclusion of mortgage into the securitization schemes has led to diversification of responsibility down to its gradual leveling in the securitization mechanism. It has been
proved that the pre-crisis mechanisms for implementation of mortgage are
contrary to the cultural and institutional conditions of its formation.
Keywords: financial conduct, financial culture, transformations, crediting the
households.
Fig.: 2. Tbl.: 2. Bibl.: 20.
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Економічний розвиток і розширене відтворення
завжди пов’язане з активною участю домогосподарств
у процесах кредитування, яке забезпечує ефективність
його господарської діяльності, досягнення мети задоволення споживчих потреб, відтворення трудових ресурсів.
Кредитування опосередковано стимулює розвиток малого та середнього бізнесу і впливає на пропозицію, водночас, споживче кредитування формує частину попиту.
Докризові підходи теорії фінансових ринків відзначали необхідність активної участі населення у фінансових операціях та переважну адекватність його фінансової поведінки. Вважалося, що численна кількість домашніх господарств є досить ефективними інвесторами
і позичальниками, водночас некваліфікованих та неосвічених – меншість. Тим не менше, саме трансформації фінансової поведінки і зростаючі борги домогосподарств
у деяких з найбільших економік світу, зокрема в США,
стали головною причиною фінансової кризи 2008 р.
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З

одного боку, сьогодні фінансова культура з об’єк
тивних інституційних і структурних причин стала
невід’ємною складовою економічного простору.
Ми активно наполягаємо на розвитку фінансової грамотності населення та створюємо всі умови для формування фінансової освіченості, починаючи зі шкільного віку [9], не замислюючись над тим, що формування
фінансової культури починається з базових інститутів
довіри та відповідальності, які, зароджуючись у середо
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вищі домогосподарств, червоною ниткою проходять
через всю подальшу економічну активність суб’єктів.
Без усталеного впливу вказаних глибинних інститутів
неможливо формування відносин більш «високого» порядку, що пов’язані зі сферами економічної діяльності,
у тому числі фінансової культури. На жаль, економічна
практика демонструє редуковану фінансову культуру,
що представлена фінансовими моделями поведінки, які
наріжним чином змінюють не тільки економічні координати, а трансформують базові інститути, «матеріальну цивілізацію» (за Ф. Броделем), джерелом якої є сфера
життя домогосподарств – соціоінституційного ґрунту
суспільства. Проблема полягає в тому, що мотивації, які
притаманні фінансовим посередникам, поступово через відкритість фінансового простору, стали частиною
економічної поведінки представників непрофільних
сфер. Мова йде, перш за все, про орієнтацію діяльності
на короткострокові горизонти, що для фінансового посередника означає досягнення максимального прибутку
при мінімальних ризиках за гранично короткий час, для
домогосподарства – досягнення необхідного рівня споживання, покращення свого добробуту в короткостроковому періоді, незважаючи на довгострокові ризики.
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С

оціоінституційні трансформації в бік домінанти
фінансових мотивацій операційної діяльності лежать в площині збігу та переплетення, часто випадкового, ендогенних та екзогенних факторів розвит
ку національних економічних систем, соціоінституційних і психологічних факторів економічної активності
суб’єктів.
Зростання впливу таких мотивацій залежить від
рівня розвитку країни та фази економічного циклу, багато в чому перевага «фінансової аргументації» лежить
в площині інституційного середовища (як формальних,
так і неформальних інститутів), загальної впевненості
та довіри. Так, у країнах, що розвиваються зі значними
проблемами усталеності, зростання загальноекономічної та глобальної невизначеності й ризиків спонукає
певні домогосподарства споживати «тут і зараз», використовуючи необдумані кредитні операції. Докризові
мотивації, що призвели до зростання іпотечного кредитування в країнах Заходу, були прямо протилежні – надмірна впевненість у неможливості криз, віра в далекоглядність фінансових посередників, у гарантії держави.
Як доводять сучасні дослідники фінансової поведінки, на формування надмірної заборгованості можуть
впливати ситуативні мікроекономічні, психологічні та
когнітивні фактори: «зростаючий споживчий попит, реклама комерційних і банківських організацій, нераціональне ведення домашнього господарства, надзвичайні
сімейні обставини (втрата роботи, хвороба, розлучення), відсутність знань у сфері фінансів» [10].
Важливим моментом є також інституційний вплив
держави, який в європейському фінансово-інстит у
ційному просторі зіграв важливу роль у процесі трансформації фінансової поведінки. Показовим прикладом
розвитку фінансових паттернів стала Норвегія. Протягом 1970–80-х років ряд європейських країн зробили
кроки з лібералізації своїх фінансових ринків. На той
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Західна дослідницька традиція аналізує фінансову поведінку як сукупність відносин, що виникають з
приводу формування пропозиції та попиту домогосподарств на певні фінансові інструменти [1]. Дослідженням фінансової поведінки домогосподарств і факторам
її трансформацій присвячені роботи П. Хендершота і
Р. Леммона (Patric H. Hendershottand, Richard C. Lemmon)
[1]. А. Лузарді (Anna-Мaria Lusardi) аналізувала моделі
ощадної поведінки та впливу на неї факторів фінансової грамотності та інформації [2]. Д. Бернхайм (Douglas
Bernheim) зосереджувався на питаннях фінансової поведінки та пенсійних заощаджень [3]. Дж. Кемпбел (John
Campbell) досліджував вплив домогосподарств на розвиток фінансових ринків [4].
Для української економічної теорії дослідження
фінансової поведінки – відносно молода галузь наукового дискурсу. Вітчизняні автори визначають фінансову
поведінку як «форму діяльності індивідів і окремих соціальних груп на фінансовому ринку, пов’язану з перерозподілом грошових ресурсів, зокрема з їх інвестуванням» [5, с. 167], як «дії населення на фінансовому ринку
щодо перерозподілу та інвестування грошових ресурсів» [6, с. 143]. Отже, як західні, так і вітчизняні підходи
чітко визначають соціоінституційні межі фінансової поведінки, яка виникає в процесі реалізації відносин домогосподарства – фінансові ринки.
Щодо фінансової культури, то західні дослідження
зосереджується на визначенні факторів географічного,
етнічного, релігійного, родинного характеру, що впливають на прийняття ефективних фінансових рішень, які
свідчать про відповідний рівень фінансової грамотності,
що певним чином асоціюється із фінансовою культурою
[7]. Для української дослідницької практики важливим
є пошук шляхів формування фінансової грамотності,
створення необхідних умов для реалізації усвідомлених
фінансових рішень, при цьому фінансова культура також асоціюється із фінансовою грамотністю [8].
Водночас поняття фінансової культури має охоп
лювати значно більший ареал відносин, ніж грамотна
фінансова поведінка. Тут важливе й усвідомлення довгострокових ефектів фінансової поведінки, і поєднання
індивідуальної та колективної відповідальності за прийняті фінансові рішення, і чітке усвідомлення об’єктів
власності як довгострокових складових добробуту родини, і взаємодія власних інтересів суб’єкта з інтересами всього домогосподарства із перевагою останніх.
Метою даної роботи є систематизація базових
факторів трансформації фінансової поведінки домогосподарств і визначення проявів ціннісних зсувів у фінансовій культурі українського населення.
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період Норвегія мала один з найбільш регульованих фінансових секторів 1. Мета лібералізації полягала в підвищенні ефективності ринку за рахунок підвищення стимулів і усунення обмежень для оптимізації економічної
поведінки. Наприклад, у Норвегії існували значні кількісні обмеження на кредитування з боку банків та інших
фінансових інститутів. Як наслідок, сім’ї з дефіцитом
ліквідності, які водночас розраховували на збільшення
доходів у майбутньому, не могли запозичувати для фінансування поточного споживання. Чітке державне регулювання ліквідності домогосподарств, засноване на
бюджетних обмеженнях, створило і відповідну зважену
кредитну поведінку, рівноважний кредитний клімат.
Дослідження, проведені через десять років після лібералізації 1980-х, вказують, що ситуація змінилася, але
не кардинальним способом. При цьому «норвезькі споживачі стали вести себе більш хаотично, просто тому,
що вони або банки, що кредитували їх, не навчилися
адаптуватися до нерегульованого середовища» [11].
Вважалося, що норвезький споживач фінансових послуг
нешвидко і поступово адаптувався до умов дерегуляції
та збільшення кредитних можливостей.
Однак практика показала, що вже в 1990-х рр.
Норвегія пережила іпотечну кризу, коли заборгованість
населення складала 150% наявних доходів, у 2013 р. вона
була практично на порозі іпотечної кризи (заборгованість населення складала 200% наявних доходів) [12]. Це
ще раз доводить, що від кредитної помірності до кредитної експансії практично один крок.

О

собливим прикладом інституційного впливу
держави на зростання заборгованості населення є податкова політика, що фактично стимулює розвиток іпотечного кредитування навіть в тих
випадках, коли рівень доходу населення дозволяє придбати житло без використання кредиту. Наприклад,
у країнах з високими податками, таких як Нідерланди і
Данія, можливість вирахування відсотків за іпотечними
кредитами з оподатковуваного доходу створює стимул
для домогосподарств з високим рівнем доходу взяти на
себе більше іпотечного боргу в міру зростання цін на нерухомість. У Нідерландах не тільки цей факт стимулює
зростання використання іпотечного кредитування, але
й механізми позик, коли певний час можна виплачувати тільки відсотки за кредитом. Позичальники платять
тільки відсотки, не погашаючи свою основну суму боргу,
але вони мають відкрити відповідний ощадний рахунок,
прив’язаний до їх іпотеки. У США є також норма відрахування платежів по іпотеці з доходу (з певними обмеженнями); тому родини, що можуть купувати житло
без іпотеки, все ж таки використовують її.
Передкризове зростання заборгованості домашніх господарств не тільки спровокувало кризу, але й
зробило наступний спад більш важким і тривалим через
1 Норвегія ніколи не мала ліберальної економіки, держава завжди

відігравала провідну роль, не тільки регулюючу, а й економічну, що дозволило країні швидко відновитися після Другої
світової війни та добитися надзвичайних результатів у загально
економічному розвитку та соціальних стандартах.
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значне скорочення споживання. У Сполучених Штатах,
наприклад, заборгованість домогосподарств зросла із
16 відсотків від наявного доходу в 1945 р. до 125 відсот
ків на піку у 2007 р., при цьому іпотечна заборгованість
становила 78 відсотків зростання [13].

Я

к свідчать дані НБУ, найбільшими темпами передкризова кредитна активність банків щодо домогосподарств України спостерігалася у 2006 і
2007 рр., коли річне зростання склало 2,3 і 2 рази відповідно. З 2008 р. по 2013 р. відбувалося падіння кредитування домогосподарств, і після цього спостерігаються
коливальні тенденції. На сьогодні обсяги кредитування
в Україні знаходяться на рівні дещо більшому за 2007 р.
Споживче кредитування активно зростало до 2008 р.,
у 2007 р. його річне збільшення складало 2 рази, після
значного падіння у 2009 р. спостерігаються коливальні
тенденції (табл. 1, рис. 1).
На сьогоднішній день, як свідчать дані НБУ (Звіт
про фінансову стабільність) [14], боргове навантаження
на населення значно знизилося з часів кризи 2008 р., в
основному внаслідок суттєвого уповільнення банківського кредитування фізичних осіб у 2008–2010 рр. Водночас платоспроможні господарства поступово погашали видані кредити. Обсяг кредитів домогосподарств наприкінці 2008 р. становив 28% ВВП (44% наявного річного доходу) та зменшився до 9% ВВП (13% доходу) у 2015 р.
[14]. Якщо ми порівняємо показник обсягу кредитів у наявному доході домогосподарств України з аналогічними
показниками інших країн, то побачимо, що ми знаходимося приблизно на середньому рівні для країн, що розвиваються, – 42% від доходу [13] (в Україні, як ми показали,
44%); у країнах з розвиненою економікою цей показник
складає 110%. Отже, фінансова поведінка українських
домогосподарств у цілому відповідає економічним та інституційним умовах країни, що розвивається.
Водночас, якщо ми проаналізуємо тенденцію збільшення обсягів споживчих кредитів до 1 року в період
з 2009 по 2014 рр. (див. табл. 1), то побачимо, що зростання придбання товарів у кредит (телевізорів, телефонів та іншої побутової техніки) відбувалося в умовах
явної зростаючої економічної нестабільності та зниження споживання товарів першої необхідності, а саме –
якісної їжі (табл. 2), що свідчить про певні деформації не
тільки фінансової поведінки, а загалом фінансової культури, адже досить розповсюдженою є необачна кредитна активність населення, при цьому зростання обсягів
взятих кредитів для домогосподарств супроводжується
не тільки зменшенням споживання харчових продуктів,
але й зменшенням можливостей піклування про власне
здоров’я та здоров’я і освіту дітей, що створює довгострокові економічні, соціальні та інституційні ризики в країні.
Якщо ж ми знову повернемося до Звіту про фінансову стабільність [14], то виявимо, що на сьогодні
збільшилася частка домогосподарств, яким не вистачає коштів або вистачає лише на поточне споживання,
що обумовлює відсутність можливості заощаджень. За
результатами опитування дослідницької компанії GfK
Україна, частка населення, яке визнавало свій дохід як
низький, становила 51% у першому кварталі 2016 р. (по-
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Таблиця 1
Обсяги кредитів домогосподарств в Україні у 2005–2016 рр.
Період

Споживчі кредити, млн грн

Усього кредитів
домогосподарств, млн грн

усього

35 659

2005

у тому числі за строками
до 1 року

від 1 року до 5 років

більше 5 років

…

…

…

…

2006

82 010

58 453

11 440

47 013

…

2007

160 386

115 032

19 072

44 007

51 953

2008

280 490

186 088

25 128

61 881

99 080

2009

241 249

137 113

19 219

40 584

77 310

2010

209 538

122 942

23 138

32 297

67 507

2011

201 224

126 192

32 324

37 338

56 530

2012

187 629

125 011

35 874

41 678

47 460

2013

193 529

137 346

50 872

47 555

38 919

2014

211 215

135 094

51 769

40 928

42 398

2015
серпень

200 334

129 660

49 881

34 496

45 283

вересень

173 520

107 019

34 582

31 806

40 631

жовтень

177 548

108 499

34 557

31 817

42 125

листопад

182 527

110 056

34 674

32 058

43 325

грудень

174 869

104 879

33 293

29 537

42 049

січень

178 440

106 355

33 634

29 556

43 165

лютий

184 458

108 733

34 036

29 894

44 802

березень

176 878

105 661

33 807

29 012

42 843

квітень

170 598

102 425

31 819

29 483

41 123

травень

169 712

102 344

33 244

28 340

40 760

червень

165 611

100 550

32 878

27 773

39 900

липень

161 165

98 981

32 495

27 700

38 787

серпень

164 138

101 391

34 347

27 571

39 473
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2016

Джерело: складено за даними НБУ.

Млн грн
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кредитування
домогосподарств
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50 000
0

Рис. 1. Загальні обсяги кредитування домогосподарств України та обсяги споживчих кредитів, млн грн
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Таблиця 2
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Продукти

Рік
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць
у розрахунку на одну особу
М’ясо і м’ясопродукти, кг

5,1

5,1

5,0

5,1

4,9

4,6

Молоко і молочні продукти, кг

19,2

19,1

19,6

20,3

20,3

19,8

Яйця, шт.

20

20

20

20

20

19

Риба і рибопродукти, кг

1,8

1,7

1,7

1,8

1,6

1,2

Цукор, кг

3,0

3,2

3,1

3,0

3,0

2,8

Олія та інші рослинні жири, кг

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

Картопля, кг

7,7

7,9

7,8

7,1

6,9

6,6

Овочі та баштанні, кг

9,5

9,9

10,1

9,4

9,0

8,8

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг

3,7

3,7

3,7

4,1

3,7

3,1

Хліб і хлібні продукти, кг

9,3

9,2

9,1

9,0

9,0

8,5
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рівняно з 39% у І кв. 2014 р.), і лише 18% населення могло робити заощадження, не обмежуючи споживання
(27% у І кв. 2014 р.)[14]. На цьому фоні, безумовно, відбувається падіння споживчого кредитування, з 2015 р.
у зменшується і кредитування до 1 року. Втім, якщо ми
пильно простежимо обсяги кредитування, то побачимо
не стабільне падіння, а коливальні тенденції, що також
свідчить про наявність фінансовоорієнтованих паттернів поведінки в українського населення як характеристики ціннісних зсувів у фінансовій культурі.

І

сторично так склалося, що у всіх країнах із розвиненою економікою іпотеки є основною формою заборгованості домашніх господарств. На іпотечні кредити в даний час припадає 74 відсотки заборгованості
домашніх господарств у країнах з розвиненою економі-

кою і 43 відсотки заборгованості домашніх господарств
у країнах, що розвиваються (де побутові кредити також
включають у себе позики для малого сімейного бізнесу)
[13], в Україні частка іпотечних кредитів у загальному обсязі кредитів домогосподарств складала в різні роки від
55% до 29 % (рис. 2). У 2009 р. частка іпотеки в загальному
обсязі кредитів домогосподарств складала 55%, українські показники перевищували середні показники країн,
що розвиваються. У цьому зв’язку слід враховувати, що
у випадку України ці показники свідчили скоріше про
активне формування суспільства споживання, ніж про
створення умов для покращення добробуту українських
сімей, адже у 2009 р. вартість української іпотеки була чи
не найбільшою в Європі. Активне зростання іпотеки зазвичай триває на фоні загального економічного зростання та формування платоспроможного середнього класу,
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Рис. 2 Частка іпотечних кредитів в загальному обсязі кредитів домогосподарств, %
Джерело: складено за даними НБУ.
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2 Як відмічає Бодров В., співвідношення доходів заможних

і найбідніших груп українського населення складає 30 : 1,
в ЄС – 5,7 : 1.
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А

мериканські домогосподарства протягом кризи
пережили одночасно шоки ринків праці, акцій та
житла. Рівень безробіття з 2008 по 2010 рр. виріс більше, ніж на 5 процентних пунктів, з кінця 2007 р.
до кінця 2008 р. індекс S&P 500 впав приблизно на 40%,
а індекс цін на житло Case-Shiller – приблизно на 20%. Для
того, щоб адекватно оцінити, яким чином криза вплинула на функціонування домогосподарств, дослідники
Майкл Херд і Сьюзан Роведдер використали дані панелі
American Life Panel (ALP), яка представляє собою безперервне Інтернет-опитування близько 2500 осіб [18].
Для оцінки впливу фінансової кризи на американські родини респондентів вперше було опитано в листопаді 2008 р., відразу після різкого падіння цін на акції та
зниження цін на житло, але до значного зростання безробіття (його показник був на рівні 6,9%). Респонденти
були знову опитані в лютому і травні 2009 р., і опитувалися щомісяця з того часу (при цьому рівень безробіття
у жовтні 2009 р. сягнув 10,1%, тому автори дослідження
могли спостерігати вплив цього фактора на поведінку
респондентів). У роботі авторів наведені результати, що
охоплюють 17-місячний період з листопада 2008 р. по
квітень 2010 р.
Автори зазначають, що ще в листопаді 2008 р., незабаром після початку фінансової кризи, приблизно 13
відсотків сімей були в тяжкому фінансовому становищі,
і що ця частка різко зросла в червні 2009 р. до близько
17 відсотків (у той час як саме в цей час офіційно було
оголошено про завершення рецесії). Кумулятивний показник демонстрував, що майже 40 відсотків домогосподарств пережили важке фінансове становище, принаймні деякий час, протягом 17 місяців.
У першому дослідженні майже три чверті опитаних сказали, що вони скоротили витрати через економічну кризу; при наступному опитуванні 30 відсотків
сказали, що вони скоротили витрати додатково після
першого обстеження. Серед тих, хто повідомив про
причини зниження витрат, багато посилалися на необхідність скорочення боргу (80 відсотків), зниження
власних доходів (70 відсотків), зміну статусу зайнятості
(45 відсотків), зменшення вартості їхнього будинку (45
відсотків), падіння акцій холдингів (35 відсотків).
Як показують дослідження, з квітня 2009 р. по березень 2010 р. витрати домогосподарств скоротилися
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Україні рівень забезпечення житлом утричі нижчий, ніж того вимагають стандарти Організації
Об’єднаних Націй. Станом на жовтень 2016 р. у
країні налічують 1 млрд квадратних метрів житла, яке
збудували ще в 1960–1970 рр. Нині житлом забезпечені
тільки 55% українців. Інші ж, зокрема молоді сім’ї, орендують квартири або ділять їх із батьками [16].
Щоб здолати сьогоднішні світові незадовільні
житлові умови шляхом будівництва додаткових житлових одиниць, до 2025 р. необхідні інвестиції мають складати від $9 трлн до $11 трлн – на будівництво; загальна вартість інвестицій в землю може бути на рівні $16
трильйонів. З цієї суми $1 трлн до $3 трлн мають бути з
державного фінансування. Таким чином, решта фінансування буде покладена на самі домогосподарства та
фінансові установи [15]. Зростаючий глобальний попит
на житло свідчить про подальше існування та еволюцію
інституту іпотеки. Тому слід враховувати його глибинні
деформації у зв’язку з активним розвитком фінансових
інновацій та фінансових паттернів економічної поведінки і їх вплив на добробут домогосподарств. У цьому
зв’язку показовим прикладом є США, адже, незважаючи
на високий рівень економічного розвитку та соціального добробуту, американські домогосподарства не тільки
значно постраждали від кризи, а й демонстрували неординарну фінансову поведінку.
Зростання іпотечного ринку США відбулося між
1949 р. і на рубежі XXI століття. Велику роль у формуванні цього ринку зіграв американський федеральний

уряд. Становлення цього ринку в США відбулося набагато раніше, у XVIII ст. – з моменту створення першого законного комерційного банку в 1781 р. [17]. Отже,
ринок розвивався більше 200 років, були моменти певної дестабілізації і на початку становлення, і у XIX столітті, водночас умови для виникнення стану біфуркації
були створені на початку XXI століття: у період з 2000
по 2007 рр. у США показник заборгованості домогосподарств по відношенню до доходів зріс на 35 процентних
пунктів, досягнувши 125 відсотків від наявного доходу
[13]. Загалом схема створення кризових умов така: підвищений попит на житло в умовах низьких відсоткових
ставок і кредитної експансії стимулював зростання цін
на житло, що, своєю чергою, підштовхувало банки до
подальшої кредитної експансії, і так по колу.

ЕКОНОМІКА

в іншому випадку на поверхні економічних явищ ми
отримуємо фінансову залежність, а не фінансову культуру, соціальну нерівність, а не соціальний добробут 2.
Особлива роль іпотеки в економічному розвитку
зумовлена постійно зростаючим попитом на житло з
боку населення. У сучасних умовах попит на якісне, доступне житло не задоволений ані в країнах, що розвиваються, ані в розвинутих країнах. Ця проблема має два
боки: по-перше, забезпечення найбідніших громадян
нормальними умовами життя за розумною ціною, подруге, житлове будівництво для середнього класу.
За оцінками МсKinsеy [15], 330 мільйонів міських сімей по всьому світу живуть в неякісних житлових
умовах. Близько 200 мільйонів домашніх господарств у
світі живе в трущобах; у Сполучених Штатах Америки,
країнах Європейського Союзу, Японії та Австралії більше 60 мільйонів домашніх господарств значно обтяжені
витратами на житло. Виходячи з поточних тенденцій у
міський міграції і зростання доходів, до 2025 р. близько
440 мільйонів міських сімей у всьому світі, принаймні,
1,6 млрд людей будуть мешкати в переповненому і небезпечному житлі, або будуть значно обтяжені витратами на житло. Розрив у доступності житла еквівалентний
$650 мільярдів на рік, або 1 відсотку глобального ВВП.
У деяких з найменш доступних міст розрив перевищує
10 відсотків місцевого ВВП.
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від 5 до 10%. Витрати на продукти харчування впали на
аналогічний відсоток, як і загальна сума витрат. Витрати
на лікі та медичні послуги впали більш різко, ніж загальний обсяг витрат; у тій мірі, в якій ці витрати захищають
від майбутнього погіршення здоров’я, ці скорочення
мали довгострокові негативні наслідки.
Деякі домогосподарства відреагували на кризу шляхом зростання запозичень. Водночас, число утримувачів
кредитних карток, що несвоєчасно сплачують відсотки за
ними, зросло на 25%, і додатковий борг, що виник через
це, міг складати приблизно 1000 дол. на рік. Втім, загалом число домогосподарств, що мають кредитні картки,
за період опитування знизилося на 3 відсотки, що було
результатом зростання вимог при оформленні кредитів.

ЕКОНОМІКА
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дним із класичних механізмів реакції домогосподарств на кризу (падіння цін на фондові та
житлові активи) є прийняття рішення про вихід
на пенсію пізніше. Проте частка респондентів, які вказали, що вони мають намір працювати після 62 років,
фактично знизилася на 3 процентні пункти за період
вибірки. При цьому участь в робочій силі чоловіків у
віці від 60 до 64 років з 2003 по 2008 рр. збільшилася на
3 процентні пункти. Автори дослідження вказують, що
причиною є збільшення песимізму серед працівників з
приводу їх перспектив на ринку праці в літньому віці.
Ще одним важливим способом оцінки впливу рецесії на домогосподарства є визначення суб’єктивних
показників задоволеності та здоров’я. У той час, як
тільки 7 відсотків респондентів повідомляли про те,
що незадоволені або дуже незадоволені своїм життям у
середині 2009 р., ця частка збільшилася до 10 відсотків
у квітні 2010 р. Одна третина висловила невдоволення
своїм рівнем доходів.
Автори роблять висновок, що, незважаючи на
те, що рецесія офіційно закінчилася в червні 2009 р., у
2010 р. для більшості домогосподарств вона не була закінчена.
Два висновки виходять з вказаної вище аргументації: у США вкорінюються короткострокові мотивації
економічного та соціального функціонування домогосподарств, про що, зокрема, свідчить скорочення витрат на
медичні послуги більшою мірою, ніж на споживання; домогосподарства США виявляли ірраціональну поведінку
під час боргової кризи, що виражалося в ще більшому
зростанні запозичень, а не їх скороченні. Отже, очевидними були трансформації фінансової культури американських домогосподарств, викликані глибиною та неординарністю сучасної глобальної фінансово-економічної
кризи. Водночас ці трансформації є результатом більш
глибоких змін інституційного середовища фінансового
ринку, що тривали на передкризовому етапі, мова йде в
тому числі про переформатування інституту іпотеки.
Як свідчать сучасні дослідники, «інститут іпотеки» з’являється на світовій фінансово-економічній арені
в Стародавній Греції, його впровадження пов’язують із
діяльністю архонта Солона в VI столітті до н. е. Його
реформи наріжним чином змінили підходи до забезпечення відповідальності боржника: спочатку в Афінах заставою різного роду зобов’язань була особа боржника,
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якому в разі неможливості заплатити борг загрожувало рабство. Солон в 594 р до н. е. з метою переведення особистої відповідальності в майнову запропонував
ставити на маєтку боржника (зазвичай на прикордонній
межі) стовп з написом, що ця земля служить забезпеченням претензій на певну суму. Такий стовп і назвали
іпотекою [19]. Згідно з Регістром Американського Права, походження іпотечної історії лежить у священних
талмудичних писаннях, а стародавні греки і римські
цивілізації просто запозичили ці поняття з іудейських
джерел [17]. Останнє є важливим моментом використання іпотеки, адже «єврейське право як в епоху суддів,
в період Давніх царств, Другого Храму, в діаспорі, так
і в сучасних умовах орієнтується на мінімальну участь
держави в суспільному житті. Людина несе обов’язки
перед справжнім Царем і Суддею безпосередньо і без
будь-яких посередників» [20].

І

сторія виникнення іпотеки, культурне середовище,
що стало її джерелом, свідчать про наріжне значення власної відповідальності в процесі здійснення
цієї фінансової операції. Механізм іпотеки передбачає
використання застави як забезпечення виконання грошових обов’язків. Як свідчать дослідники історичного
боку цього питання, «виникнення застави пов’язано
з розвитком цивільного обороту і необхідністю забезпечити належне виконання зобов’язань, взятих на себе
однією зі сторін у договорі, а також створити більш довірчі відносини між сторонами. Як відомо, договір ґрунтується на вільній волі кожної з договірних сторін, але
однієї довіри часто недостатньо, як часто недостатньо
і відповідальності, яка хороша для платоспроможного боржника, а тому важливо стимулювати і посилити готовність боржника до здійснення дії, а, крім того,
дати впевненість кредитору, що навіть у тому випадку,
якщо боржник не виконає взяте на себе зобов’язання,
він зможе отримати задоволення за рахунок предмета
застави» [19]. В основі іпотеки лежить базовий інститут
довіри, що як складову утримує в собі відповідальність,
причому власну відповідальність за здійснену операцію.
Включення іпотеки в сек’юритизаційні схеми означало не що інше, як диверсифікацію відповідальності до
поступового її зникнення в складній системі фінансових інститутів, що взяли участь у сек’юритизаційному
механізмі. Історичний аналіз доводить, що докризові
механізми реалізації іпотеки суперечать культурним та
інституційним умовам її формування.
Висновки
Фінансова поведінка домогосподарств зазнала істотних трансформацій як у докризовий період, так і під
час кризової дестабілізації. Визначального впливу набули фінансовоорієнтовані моделі поведінки, спрямовані
на досягнення економічних цілей переважно в короткостроковому періоді, незважаючи на довгострокові економічні та інституційні ризики. На поверхні економічних явищ ці тенденції представлені зростанням боргів
домогосподарств. Систематизація факторів трансформації фінансової поведінки домогосподарств у бік кре-
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ЕКОНОМІКА

дитної активності доводить, що як загальноекономічні
глобальні та національні тенденції, так і фактори інституційного та психологічного характеру можуть сприяти
зсувам у системі фінансової культури. Аналіз кредитної
активності українського населення показав наявність
фінансовоорієнтованих паттернів поведінки як характеристики ціннісних зсувів у фінансовій культурі, що є результатом більш глибоких змін інституційного середо
вища фінансового ринку, зокрема, іпотеки.
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юджетирование в целом за последние десять лет
стало одним из наиболее популярных направлений финансового менеджмента. При стремительном развитии различных решений по организации бюджетирования пользователи бюджетов не до конца понимают их назначение. Значимость бюджетирования уси-
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ливается в связи с развитием международной торговли,
что требует от финансовых менеджеров повышенного
внимания к особенностям налоговых систем других
стран. В то же время бюджетирование являет собой
планирование в кратко- и среднесрочной перспективах,
что требует внимания к тенденциям гармонизации на-
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необхідну суму грошових коштів, а у випадку їх нестачі – знайти додаткові джерела покриття тимчасових касових розривів і тим самим
уникнути штрафних санкцій. Технологія бюджетування на досліджуваному підприємстві побудована з урахуванням зазначених принципів.
Їх дотримання дає можливість компанії оперативно управляти податками навіть у випадку радикальної зміни її діяльності. Розраховано
ефект від застосування системи бюджетування на підприємстві.
Ключові слова: бюджетування, податки, податкове планування, податкове бюджетування.
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Б

юджетирование в целом за последние десять лет
стало одним из наиболее популярных направлений финансового менеджмента. При стремительном развитии различных решений по организации бюджетирования пользователи бюджетов не до конца понимают их назначение. Значимость бюджетирования уси-
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ливается в связи с развитием международной торговли,
что требует от финансовых менеджеров повышенного
внимания к особенностям налоговых систем других
стран. В то же время бюджетирование являет собой
планирование в кратко- и среднесрочной перспективах,
что требует внимания к тенденциям гармонизации на-
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З

ападные экономисты рассматривают проблему
налогового бюджетирования в несколько другом
контексте. Например, в работах А. Ауэрбаха, М. Девере, Г. Симпсона [7] эта проблема анализируется под
углом соотношения налогового бюджетирования и
агрессивного налогового планирования. Д. Дармапала
и Н. Ридел [8] обращают внимание на роль налогового
планирования в сфере алокации прибыли компании и
влиянии на перемещение капитала. Аналогичные вопросы рассматриваются в статье Дж. Хекермайера и М.
Овереша [9]. Актуальность этой проблемы для западных ученных обусловлена принятыми правительствами
ряда стран мерами, направленными на борьбу с агрессивным налоговым планированием.
Таким образом, в публикациях авторов постсоветского пространства проблема бюджетирования налогов
освящена больше с технической стороны, а в публикациях западных ученных – с точки зрения взаимосвязи
уклонения от уплаты налогов, перемещения капитала и
распределения прибыли.
Цель статьи – обосновать сущность, принципы
и роль налогового бюджетирования для современного
предприятия.

Б

юджетирование налогов – это система мер, направленных на определение плановой суммы
налоговых платежей, постоянный мониторинг
и оперативное реагирование на их изменение. Следует
отметить, что часто низкая эффективность налогового
бюджетирования обусловливается тем, что управленцы
рассматривают бюджетирование налогов узко, только
лишь как процесс определения плановых налоговых
платежей. Такой подход считаем некорректным, поскольку составление бюджета и его выполнение не являются самоцелью. Бюджет налогов является частью
бюджета финансового, на его составление и выполнение влияет ряд факторов, в то же время, изменения в
бюджете налогов сказываются на финансовой стороне
деятельности предприятия. Поэтому процесс бюджетирования не заключается исключительно в составлении
бюджета и отчета о его выполнении, на основании изменения бюджетных показателей происходит оперативный анализ отклонений и разработка мер оперативного
реагирования на выявленные отклонения.
Для успешной разработки бюджета налогов важно
определить базовые принципы налогового бюджетирования. Основным принципом, на наш взгляд, является
системный. По своей сути финансовый бюджет – это
тоже система, не только с точки зрения показателей, но
и с точки зрения технологии построения. Бюджет налогов составляется исходя из бюджета продаж и закупок,
поэтому необходимые корректировки в него должны
вноситься не только в случае изменения налогового законодательства, но и в случае изменения продаж и закупок. Технически реализация такого решения возможна
для средних предприятий в Excel, а для средних и больших – либо с использованием специализированного
программного обеспечения, используемого для ведения
бухгалтерского учета (например, в 1:С 8 есть встроенный модуль), или на базе отдельно разработанного программного модуля с учетом специфики предприятия.
Следует отметить, что, как правило, расчет суммы налоговых обязательств осуществляет финансовая служба
компании, но при этом исходные данные для определения налоговой базы должны предоставлять другие подразделения – центры финансовой ответственности.
Реализация принципа системности предусматривает использование системного подхода не только при разработке бюджета, но и при отображении результатов бюджетирования. Так, на этапе составления бюджета пользователям должна предоставляться информация не только
об ожидаемых налоговых платежах в разрезе налоговых
периодов, но и ожидаемые показатели эффективности
бюджетирования. Соответственно, в случае внесения изменений в бюджет налогов пользователю информации
сразу будут видны изменения эффективности бюджетирования налогов. Важность этого принципа возрастает
в случае активной внешнеэкономической деятельности
компании. Еще на этапе составления бюджета продаж и
закупок важно учесть, кто будет в числе покупателей и
поставщиков, будут ли среди них нерезиденты и из каких
стран. Это важно с точки зрения планирования налоговых обязательств по налогу на прибыль, НДС, акцизному налогу. Кроме того, наличие связанных компаний,
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логовых систем отдельных стран. Особое внимание следует уделять налоговым бюджетам, поскольку недочеты
в этой сфере могут существенно ухудшить финансовое
состояние компании. Налоговые бюджеты влияют не
только на общий финансовый бюджет компании, но и
на план движения денежных потоков.
Процесс бюджетирования относительно недавно
стал неотъемлемой частью финансового планирования в
странах постсоветского пространства, поэтому публикаций в этой области не так много. В статьях В. Бурцева [2]
и Т. Пестрякова [3] налоговое бюджетирование рассматривается преимущественно как составляющая системы
налогового планирования. Однако налоговое бюджетирование – это не просто составляющая планирования,
это еще и инструмент управления, поскольку позволяет
оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Работа О. Федорченко посвящена поиску направлений усовершенствования налогового бюджетирования
в современных условиях [6], однако его идеи преимущественно теоретического характера и акцентируют внимание на взаимосвязи различных бюджетов. Системный
подход к разработке бюджетов представлен в монографии А. Тищенко, Н. Кизима, Н. Михасевой [5]. Однако в
этой работе не освещены особенности бюджетирования
в условиях гармонизации налоговых систем. К. Блохин
[1] рассматривает проблемы разработки технологии
формирования налоговых бюджетов, преимущественно
сосредоточившись на технических особенностях построения бюджетов. В качестве инструмента налогового
планирования бюджетирование налогов рассматривается в статье Ю. Сигидова и В. Башкатова [4]. Если рассматривать бюджет как оперативный финансовый план, то
такой подход является обоснованным. Однако сужение
значимости налогового бюджета только к цели уменьшения налоговых платежей не является оправданным.
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а также партнеров в оффшорных юрисдикциях, позволяет заблаговременно разрабатывать меры по оптимизации налоговых платежей. Также следует учесть векторы
макроэкономической политики государства. Например,
как повлияет повышение минимальной заработной платы на фонд оплаты труда в целом и как это отразится
на обязательствах по уплате единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Следует отметить, что, хотя налог на доходы физических
лиц и военный сбор не влияют на налоговую нагрузку на
предприятие, поскольку по сути уплачиваются физическим лицом – получателем дохода, бюджетирование этих
налогов является важным с точки зрения управления денежными потоками. Зачастую суммы этих налогов значительны, поэтому каждое повышение заработной платы
отражается и на исходящих финансовых потоках. Также
необходимо учитывать тенденции инфляции, поскольку
рост индекса потребительских цен влияет на размер индексации, которая, в свою очередь, также влияет на размеры налоговых платежей на фонд оплаты труда.
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В

торой принцип, тесно связанный с принципом
системности, – это принцип информативности.
Информативность бюджета заключается в полноте и своевременности предоставления информации,
ее уместности для принятия управленческих решений.
Следует отметить, что уместность информации не является универсальной, это субъективное понятие, которое зависит от специфики деятельности компании, для
которой разрабатывается бюджет. Изначально бюджетный комитет, вместе с пользователями информации,
принимает решение относительно того, какие показатели будут отражаться в бюджете, в какой форме и с какой
периодичностью будет предоставляться информация,
каким образом будут отражаться отклонения от плана. Следует отметить, что качество предоставляемой
информации зависит от профессионалов, из которых
сформирован бюджетный комитет. Ошибочным является подход, когда в состав бюджетного комитета включаются исключительно финансисты и бухгалтеры, туда
необходимо включать и специалистов, занимающихся
поставками, сбытом, а также технологов.
Третий принцип – гибкости. Реализация этого
принципа требует, прежде всего, понимания того, что
составленный налоговый бюджет не является самоцелью. Важно не то, насколько он выполнен, а то, насколько
оперативной была реакция на произошедшие перемены.
Следует заметить, что даже в случае усиления тенденций
гармонизации налогового законодательства значимость
этого принципа не уменьшится. Это связано с тем, что
хоть процессы гармонизации и имеют преимущественно общий характер (например, наличие НДС в странах
ЕС), но при этом в каждой из стран относительно даже
гармонизированных налогов будут собственные особенности и отличия (например, дифференцированные
ставки НДС, не одинаковый перечень товаров и услуг,
которые попадают под налогообложение). Например,
при появлении новых клиентов-нерезидентов (или поставщиков), в связи с особенностями налогообложения
операций с ними, налоговый бюджет по налогу на до-

302

бавленную стоимость должен пересматриваться. Такая
же гибкость должна обеспечиваться и при расчете налоговых последствий по налогу на прибыль, например,
при работе с оффшорами и юрисдикциями с низким
уровнем налогообложения прибыли.
На практике реализация принципа гибкости часто
трактуется как возможность изменить бюджет в любой
момент. Однако такой подход является в корне неправильным. Изменение бюджета возможно, но для этого
должны быть веские причины. Если вести речь о налоговом бюджете, то причина изменения расходов на уплату
конкретного налога может быть объективной, например,
Государственная фискальная служба изменила подход к
расчету базы налогообложения, что в Украине происходи довольно часто. К объективным причинам следует
отнести колебания валютного курса, что особенно важно для компаний, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью. Колебания курсов валют может отразится на обязательствах по НДС, акцизу, пошлинах. Однако
часто увеличение суммы налоговых обязательств может
обусловливаться субъективными причинами. Например, решением руководства о выплате премий (влияет
на налоги на фонд оплаты труда), решением о смене поставщиков, привлечение новых клиентов, смена системы налогообложения и пр.

Н

алоговый бюджет дает возможность спрогнозировать будущий отток денежных средств в
связи с уплатой налогов. Это дает возможность
заблаговременно обеспечить необходимую сумму денежных средств, а в случае их недостаточности – найти дополнительные источники покрытия временных
кассовых разрывов и тем самым избежать штрафных
санкций. Таким образом, роль бюджета состоит в предупреждении необоснованных переплат и недоимок по
налоговым платежам.
Нами был разработан бюджет налогов для торговой компании, занимающейся продажами непищевых
изделий. Модель бюджета компании разработана в Excel
на основе ретроспективного анализа деятельности, учитывая то, что компания работает на рынке больше 10
лет. Изначально бюджет разрабатывался исходя из того,
что контрагентами компании являются исключительно
резиденты Украины. Однако на протяжении февраля –
марта 2016 г. были заключены контракты с клиентами,
которые являются резидентами Польши, Чехии, Германии и Республики Беларусь. Поскольку было известно
заранее, что заключение контрактов предстоит в феврале и в марте, то корректировки в бюджет вносились
только по итогам марта с дальнейшими изменениями по каждому месяцу (табл. 1, выделено курсивом).
В виду того, что сам бюджет является довольно объемным документом, в табл. 1 мы представили только
выписку. Полный бюджет включает также информацию о базе для расчетов налоговых обязательств и
корректирующие коэффициенты. Рост налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и единому социальному взносу обусловлен повышением
заработной платы на протяжении года, а также увеличением количества персонала в связи с увеличением
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Выводы
Таким образом, налоговое бюджетирование – это система
мер, направленных на определение плановой суммы налоговых
платежей, постоянный мониторинг и оперативное реагирование на их изменение. Этот процесс должен быть организован на
принципах системности, информативности и гибкости. Технология бюджетирования на исследуемом предприятии разработана
с учетом выделенных принципов. Их соблюдение дает возможность компании оперативно управлять налогами даже в случае
радикальных изменений в ее деятельности. Это особенно важ-
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ак было отмечено выше, новые контрагенты компании находятся в странах ЕС и в Республике Беларусь. Несмотря
на то, что НДС является самым гармонизированным налогом в ЕС, суму налоговых обязательств в целом по предприятию спрогнозировать довольно сложно из-за широкого ассортимента товаров и разных ставок, применяемых в данных странах.
Кроме того, предприятие приняло решение самостоятельно поставлять товары в страны ЕС. Транспортные средства компания
арендует на условиях финансового лизинга, обязательным условием лизингодателя было закрепление специальной расчетной
карточки за каждым автомобилем, по условиям которой возмещение импортного НДС компания получает в течении 45 дней с
момента оплаты товара (услуги) за рубежом. Следует отметить,
что на практике сумма возмещения часто задерживалась в связи с тем, что банки-корреспонденты блокировали перечисление
денежных средств. Поскольку предприятие сталкивалось с этой
проблемой несколько раз в прошлом году, на текущий год предусмотрено, что срок возмещения НДС составит приблизительно
60 дней. В данном случае этот подход является примером соблюдения принципа гибкости.
В табл. 2 приведены показатели эффективности налогового бюджетирования, с учетом корректировок.
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том,
что базовые принципы бюджетирования налогов в исследуемой
компании соблюдаются. Об этом свидетельствуют показатели
эффективности бюджетирования. Даже в условиях радикальных
изменений стратегии реализации товаров (выход на новые рынки, организация перевозок за рубеж) процесс бюджетирования
является системным, гибким, эффективным, о чем свидетельствует улучшение значений показателей эффективности бюджетирования. Экономисты компании рассчитали, что оптимальная
доля налоговых обязательств в выручке не должна превышать
30–35%, именно на таком уровне этот показатель и планировался, а после внесения корректировок он снизился до 28%. Также
уменьшилась доля НДС в выручке, что связано с увеличением
доли контрагентов-нерезидентов.
Руководством компании было принято решение о включении в состав показателей, характеризующих эффективность
налогового бюджетирования, коэффициентов синхронизации
денежных потоков и абсолютной ликвидности. Для компании,
осуществляющей оптовую торговлю, эти показатели являются
важными, поскольку, контролируя их значения и придерживаясь
нормативов, компания обеспечивает себе необходимый запас финансовой безопасности, не рискуя попасть в зону кассовых разрывов и потери платежеспособности.
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Таблица 1

объема продаж. Изменения налоговых обязательств по НДС
связано с частичной переориентацией компании на экспорт,
а значит, – применением нулевой ставки НДС.
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но для компаний, которые работают с иностранными контрагентами, поскольку налогообложение, несмотря на заявленные процессы гармонизации, в разных странах существенно отличается. Операции с нерезидентами
наиболее сильное влияние оказывают на суммы уплачиваемого НДС (как
импорт, так и экспорт), при этом значение имеет страна происхождения
товара, поскольку даже в странах ЕС применяются дифференцированные
ставки этого налога.					
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Горбань В. Б. Особливості використання фінансових ресурсів міст для потреб сталого енергетичного розвитку на засадах
проектно орієнтованого управління
Розкрито значення ресурсного забезпечення органів місцевого самоврядування на шляху досягнення цілей сталого енергоефективного розвитку.
Окреслено стан енергозбереження в територіальних громадах України з позиції аналізування інфраструктурних секторів міського господарства. Проаналізовано особливості використання коштів міських бюджетів на реалізацію заходів з енергоефективності та придбання паливноенергетичних ресурсів. Проведено деталізоване аналізування процесу акумулювання та використання фінансових ресурсів органів місцевого
самоврядування для потреб сталого енергоефективного розвитку на прикладі міста Рівне. Обґрунтовано необхідність групування заходів з
енергозбереження в секторальні пакети портфелів проектів з метою підвищення загальної економічної ефективності енергоощадних проектів. Розглянуто способи активізації муніципального потенціалу енергозбереження на засадах проектно орієнтованого управління. Отримані
результати досліджень можуть бути використані при розробці місцевих програм з енергоефективності та плануванні бюджетних асигнувань
на заходи з енергозбереження.
Ключові слова: сталий енергоефективний розвиток, фінансові ресурси міста, проектно орієнтоване управління, міський бюджет, муніципальний потенціал енергозбереження, паливно-енергетичні ресурси, капіталовкладення.
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учасний етап державотворення характеризується поступовим перенесенням ваги у процесах
прийняття рішень на регіональний та місцевий
рівень, що, своєю чергою, вимагає концептуального
реформування інституту місцевого самоврядування в
Україні з урахуванням фінансових можливостей територіальних громад. Адже необхідною умовою дієвості
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Horban V. B. The Particularities of Using the Financial Resources
of Cities for the Sustainable Energy Development Based on the Project
Oriented Management
The article discloses importance of the resources provision of the local selfadministration bodies in the way of achieving the goals of sustainable energy-efficient development. The status of energy saving in the territorial communities of Ukraine has been outlined from the position of the analysis of the
infrastructure sectors of urban economy. Particularities of using the means of
municipal budgets for implementing the activities on energy efficiency and
the acquisition of fuel and energy resources have been analyzed. A detailed
analysis of the process of accumulation and use of financial resources of the
local self-government bodies for the sustainable energy-efficient development
in the city of Rivne has been conducted. The necessity of grouping activities
on energy efficiency in sectoral packages of projects’ portfolios in order to improve the overall efficiency of the energy saving projects has been substantiated. The article considers ways to activate the municipal potential of energy
saving based on the project oriented management. The obtained results of
research can be used to develop local programs on energy efficiency and in
planning the budgetary appropriations for the energy saving activities.
Keywords: sustainable energy-efficient development, financial resources of
city, project oriented management, city budget, municipal potential of energy
saving, fuel and energy resources, capital investment.
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Горбань В. Б. Особенности использования финансовых ресурсов
городов для нужд устойчивого энергетического развития на основе
проектно ориентированного управления
Раскрыто значение ресурсного обеспечения органов местного самоуправления на пути достижения целей устойчивого энергоэффективного развития. Очерчено состояние энергосбережения в территориальных общинах Украины с позиции анализа инфраструктурных секторов
городского хозяйства. Проанализированы особенности использования
средств городских бюджетов на реализацию мероприятий по энергоэффективности и приобретение топливно-энергетических ресурсов.
Проведен детальный анализ процесса аккумулирования и использования финансовых ресурсов органов местного самоуправления для потребностей устойчивого энергоэффективного развития на примере
города Ровно. Обоснована необходимость группировки мероприятий
по энергосбережению в секторальные пакеты портфелей проектов
с целью повышения общей эффективности энергосберегающих проектов. Рассмотрены способы активизации муниципального потенциала
энергосбережения на основе проектно ориентированного управления.
Полученные результаты исследований могут быть использованы при
разработке местных программ по энергоэффективности и планировании бюджетных ассигнований на мероприятия по энергосбережению.
Ключевые слова: устойчивое энергоэффективное развитие, финан
совые ресурсы города, проектно ориентированное управление, городской бюджет, муниципальный потенциал энергосбережения, топ
ливно-энергетические ресурсы, капиталовложения.
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гоефективності та енергозбереження, є належне ресурсне забезпечення. У цьому контексті в центрі уваги
науково-практичних досліджень перебувають місцеві
бюджети як самостійні інститути фінансів місцевого
рівня. Впродовж останніх років системного характеру
набувають тенденції невиконання місцевих бюджетів,
що більшою мірою обумовлено обмеженістю фінансових ресурсів територіальних громад і низькою ефективністю бюджетних видатків. При цьому нововведення
Бюджетного та Податкового кодексів, задекларовані законотворцями як механізми децентралізації бюджетної
системи держави, поглибили переважну більшість проблем у системі бюджетування на місцевому рівні.
Зазначене обумовлює необхідність переосмислення процесу використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування передусім на потреби
сталого енергетичного розвитку, адже питання забезпеченості паливно-енергетичними ресурсами є основою
розвитку та стабільного функціонування усіх сфер міського господарства.
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М

еханізми енергетичної політики в містах Украї
ни потребують концептуального видозмінення, що значною мірою обумовлено декількома причинами. По-перше, це високий рівень витрат на
оплату за використання паливно-енергетичних ресурсів
для забезпечення належного функціонування будівель
бюджетного й житлового секторів міської інфраструктури та дотримання в них санітарно-гігієнічних норм;
по-друге, незадовільний технічний та фінансовий стан
комунальних підприємств, що надають послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення; по-третє, інтенсивний розвиток приватного та громадського транспорту, що не лише негативно
впливає на збільшення обсягу споживання палива, але й
на обсяги викидів парникових газів.
Значний рівень витрат на придбання енергоносіїв
для будівель бюджетного та житлового секторів України
першочергово обумовлений перманентним зростанням
тарифів. Водночас слід зауважити, що значний масив
бюджетних закладів та установ побудовано до 1990 р.
Відтак переважна частина будівель характеризується
високим рівнем питомого енергоспоживання через їх
неналежну експлуатацію, недостатню кількість чи відсутність поточних і капітальних ремонтних робіт. Таким
чином, більшість споруд не відповідають сучасним вимогам енергоефективності й потребують значних інве
стицій для їх модернізації.
Схожа ситуація спостерігається в містах України
з житловим сектором. Аналізування даних щодо наявного багатоквартирного житлового фонду показує, що
основна його частина представлена будинками масових
серій забудови 1950–1980 рр., які не лише морально застаріли, але й мають суттєві конструктивні недоліки.
Відтак енергетичні витрати на забезпечення дотримання в будівлях санітарно-гігієнічних норм значно перевищують сучасні нормативні значення [1, с. 585–586].
Масштабна модернізація існуючих будівель житлового та бюджетного секторів може привести до суттєвого скорочення потреб у природному газі й в пер-
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спективі зменшити залежність держави від імпорту
цього енергоресурсу, підвищивши тим самим рівень
енергетичної безпеки. Проте запровадження таких підходів потребує комплексного вирішення фінансових і
техніко-технологічних проблем комунальних підприємств, що надають послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. Відомо,
що недосконала тарифна політика з відсутньою інве
стиційною складовою на послуги з централізованого
тепло- та водопостачання призвела до відсутності у
комунальних підприємств засобів для проведення модернізації їх інфраструктурних мереж і систем, у тому
числі із застосуванням інноваційних енергоефективних
технологій. Як результат, основними проблемами сектора водопостачання на сьогодні є зношеність мереж,
технологічного й енергетичного обладнання водопровідних насосних станцій, каналізаційних насосних станцій та каналізаційних очисних споруд. Теплогенеруючі
підприємства також мають ряд системних проблем, характерних для усіх підприємств цієї галузі, а саме: експлуатація морально застарілого та фізично зношеного
обладнання котелень, розбалансованість гідравлічних
режимів теплових мереж та їх незадовільний технічний
стан, низький рівень автоматизації виробничих процесів тощо. Існуючу ситуацію ускладнює тенденція щодо
відключення споживачів від системи централізованого
теплопостачання та перехід їх на індивідуальне опалення. Крім того, в останні роки нова багатоквартирна забудова також доволі часто обладнується системами індивідуального опалення або автономними котельнями.
Усе це призводить до того, що встановлені потужності
котелень теплопостачальних комунальних підприємств
значно перевищують приєднане теплове навантаження
[1, с. 585–586; 2, с. 236].
Додатково зауважимо, що протягом багатьох років
реальні витрати надавачів житлово-комунальних послуг
на постачання основних енергоресурсів населенню покривалися через систему перехресного субсидування коштами споживачів інших категорій. Очевидно, що за таких
умов рівень обізнаності населення у проблемах енергозбереження був надзвичайно низьким, а одиничні проекти з
підвищення енергоефективності в житловому секторі не
мали достатньої інвестиційної привабливості для їх подальшого поширення через низький рівень тарифів.

С

итуація суттєво змінилася у 2014 р. із прийняттям Кабінетом Міністрів України рішення про
необхідність вдосконалення державної політики
щодо регулювання цін на природний газ і тарифів на
теплову енергію з метою приведення їх до економічно
обґрунтованого рівня [3], що призвело до різкого зро
стання цін на основні паливно-енергетичні ресурси.
Зокрема, у 2015 р. у порівнянні з 2010 р. ціни на природний газ для населення зросли в 14,8 разу, а для непобутових споживачів – у 3,3 разу. Водночас вартість
електричної енергії зросла в середньому для населення
у 2,6 разу, а для непобутових споживачів – у 2,8 разу
[4]. Таким чином, більш прагматична тарифна політика
держави стала визначальним чинником, котрий змусив
споживачів усіх категорій, а передусім населення, пере-

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

Д

ля деталізованого аналізування процесу акумулювання та використання фінансових ресурсів
органами місцевого самоврядування на потреби
сталого енергоефективного розвитку обрано м. Рівне,
що є підписантом провідної ініціативи Європейського
Союзу зі збереження клімату й енергії «Угоди мерів»;
з квітня 2016 р. має оновлену Програму дій зі сталого
енергетичного розвитку міста до 2020 р. відповідно до
вимог Європейського Союзу [7; 8] та є активним учасником міжнародних проектів, націлених на впровадження
енергоефективної муніципальної політики. Передусім
здійснимо аналізування бюджету м. Рівне за період 2009 –
2015 рр. (табл. 1, табл. 2). Точкою відліку для аналізування обрано 2009 р., адже саме в цей період у місті
започатковано ведення реєстру інвестиційних енерго
ефективних проектів.
Виходячи з даних табл. 1, можна прослідкувати по
ступове зростання доходів бюджету м. Рівне (за винятком 2014 р.). Аналогічна тенденція відображена в табл.
2, що демонструє динаміку змін видатків бюджету міста
за досліджуваний період. Аналізування структури видатків місцевого бюджету м. Рівне за функціональною
класифікацією показує їх однозначну соціальну спрямованість, що фактично притаманно місцевим бюджетам усіх міст України. У цілому така тенденція мала б
привести до вирішення питань соціально-економічного
характеру в суспільстві, проте в умовах сьогодення зазначені видатки націлені виключно на фінансування
споживчих потреб. Негативним явищем є також поступове зростання частки захищених видатків у структурі
видаткової частини місцевого бюджету м. Рівне, що,
своєю чергою, демонструє тенденцію до зменшення фінансового ресурсу бюджету, котрий доцільно спрямовувати на інвестиційні цілі.
Відповідно до даних звіту Асоціації «Енергоефективні міста України» щодо використання коштів міських бюджетів на енергоефективність [6] встановлено,
що в середньому питома вага видатків загального фонду
бюджету м. Рівне за аналізований період розподілилася
таким чином:
 видатки на оплату за спожиті енергоресурси –
8,4%;
 видатки на оплату праці – 46,0%;
 інші видатки – 45,6%.
Динаміку видатків м. Рівне щодо оплати за па
ливно-енергетичні ресурси в розрахунку на одиницю
площі продемонструємо на прикладі сектора будівель,
що фінансуються з міського бюджету (рис. 1). Додатково зауважимо, що мова йде насамперед про будівлі соціального призначення (лікарні, поліклінічні відділення,
школи, дитячі навчальні заклади тощо). Фінансове навантаження за такими проплатами покладено виключно
на міський бюджет.
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П

ерш за все слід зауважити, що для сталого та
енергоефективного розвитку територіальних
громад необхідним є достатній рівень забезпечення відповідними фінансовими ресурсами. Проте в
умовах тотального дефіциту бюджетних асигнувань на
державному та місцевому рівнях фінансової спроможності міст України у цьому відношенні недостатньо,
особливо якщо мова йде про впровадження проектів із
комплексної реновації окремих інфраструктурних секторів міст. Це, своєю чергою, актуалізує питання необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів,
у тому числі зовнішнього походження (гранти, кредити,
механізм енергосервісного контрактингу тощо), а також
їх ефективного використання з метою отримання максимально можливого результату.
За даними Інституту бюджету та соціально-еконо
мічних досліджень в рамках виконання проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи впровадження»
за підтримки USAID, встановлено, що за 2015 р. 80,6%
видатків місцевих бюджетів традиційно спрямовано
на розвиток соціально-культурної сфери. Відповідно
розвиток сфери житлово-комунального господарства
та міської інфраструктури, а також сфери енергетики
(у тому числі впровадження енергоефективних проектів) фінансувався за залишковим принципом [5, с.
64]. Водночас згідно з даними звіту Асоціації «Енергоефективні міста України» щодо використання коштів
міських бюджетів на енергоефективність та придбання
енергоресурсів за 2011–2014 рр. [6], підготовленого в
рамках реалізації міжнародного проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», встановлено,
що в більшості українських міст на закупівлю паливноенергетичних ресурсів припадає близько 10% бюджетних видатків. Коливання значень даного показника в

розрізі міст України незначне і становить менше 1,5%.
Разом з тим, частка видатків на заходи енергозбереження в загальній структурі капітальних видатків міст знач
но різниться і залежить від чисельності територіальної
громади та джерел наповнення дохідної частини міського бюджету.

ЕКОНОМІКА

глянути свої уявлення щодо раціонального споживання
і використання паливно-енергетичних ресурсів. Відтак
питання енергозбереження постало як ніколи гостро.
Актуальність досліджуваної проблематики підсилилася
військовими подіями на сході України та анексією Автономної Республіки Крим, адже основна частина покладів корисних копалин та вугілля відтепер знаходиться
в політично нестабільних регіонах України й зонах військового конфлікту з Російською Федерацією.
Сьогодні існує гостра необхідність фундаментального перегляду підходів до проблем енергоефективності
та енергетичної безпеки нашої країни. Без активізації
заходів зі збереження використання викопних паливноенергетичних ресурсів та диверсифікації джерел їх генерування, територіальні громади надалі недотримуватимуть кошти, необхідні як для вдосконалення механізмів
управління міськими інфраструктурними секторами,
так і для підвищення якості життя мешканців відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Мету статті вбачаємо в ретельному аналізуванні
особливостей акумулювання та використання фінансових ресурсів для потреб сталого енергетичного розвитку міст України з подальшим оцінюванням існуючого
потенціалу енергоефективності на засадах проектно
орієнтованого управління.
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Таблиця 1
Доходи бюджету м. Рівне за 2009–2015 рр.
Структура доходів бюджету м. Рівне
Рік

Разом, тис. грн

Загальний фонд, тис. грн

2009

488957,10

2010
2011

Спеціальний фонд, тис. грн
Разом

У т. ч. бюджет розвитку

416274,92

72682,18

24776,04

604500,51

540074,81

64425,70

13750,00

640622,49

590866,27

49756,23

28338,63

2012

756980,13

681513,65

75466,48

25018,48

2013

877636,73

775193,73

102443,00

45100,00

2014

657762,57

550259,70

107502,87

56618,10

2015

1074890,71

1039520,31

35370,40

5721,40

Джерело: складено за [9].

Таблиця 2
Видатки бюджету м. Рівне за 2009–2015 рр.

фінанси, грошовий обіг і кредит

Структура видатків бюджету м. Рівне
Разом, тис. грн

Загальний фонд, тис. грн

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

2009

487957,10

415274,92

72682,18

24776,04

2010

603740,51

539324,81

64415,70

13750,00

2011

640612,49

590866,27

49746,23

28338,63

2012

756973,23

677513,65

79459,58

29018,48

2013

876630,73

774193,73

102437,00

45100,00

2014

657756,07

550259,70

107496,37

56618,10

2015

1070884,21

1010140,75

60743,46

31100,96

Джерело: складено за [9].

Видатки, грн
202,77

196,75
177,89

167,76

2009
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Спеціальний фонд, тис. грн

Рік

157,29

2010

2011

2012

2013

127,17

125,76

2014

2015

Рік

Рис. 1. Динаміка видатків щодо оплати за паливно-енергетичні ресурси в розрахунку на 1 кв. м будівель,
що фінансуються з міського бюджету міста Рівне, грн
Джерело: складено за [10].

У цілому зменшення обсягу грошових коштів, скерованих на оплату паливно-енергетичних ресурсів протягом останніх трьох років, зумовлено сприятливими
погодніми умовами (особливо в зимовий період) та запровадженням у місті системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу.
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Водночас слід зауважити, що в сучасних умовах
органи місцевого самоврядування фактично позбавлені можливості до підвищення ефективності й результативності бюджетних видатків у спосіб упорядкування
інфраструктурної мережі міста. Всебічна регламентація
структури видатків місцевих бюджетів на державному
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рівні зумовлює те, що більшість існуючих нормативів не
відповідають умовам сьогодення (зокрема, демографічній ситуації, вимогам реформи децентралізації в Украї
ні); здебільшого практикується принцип орієнтації не
на споживача послуги, а на особливості утримання установи, що не дозволяє належним чином оптимізувати
систему мережево-інфраструктурних об’єктів міста.
З метою активізації муніципального потенціалу
енергозбереження, досягнення належного рівня сталого
енергоефективного розвитку, зменшення обсягу споживання викопних паливно-енергетичних ресурсів, а відповідно і викидів вуглекислого газу, необхідним є впровадження комплексного підходу до реалізації портфелів
інвестиційних проектів у сфері енергоефективності.
У цьому контексті важливим є аналізування обсягу видатків на заходи з енергозбереження (рис. 2).

ципальних планів дій зі сталого енергетичного розвитку
[7; 8] не є обов’язковим інфраструктурним сектором для
включення у базовий кадастр викидів вуглекислого газу,
а відтак і у муніципальний енергетичний баланс.
Водночас на рис. 4 і рис. 5 наведено розподіл сумарної річної економії паливно-енергетичних ресурсів
у натуральному виразі та грошовому еквіваленті після
впровадження енергоефективних проектів.

Я

к видно з рис. 3 – рис. 5, найбільшу кількість інвестицій у м. Рівне за період з 2009 по 2015 рр.
вкладено в сектор теплопостачання та сектор
будівель; відповідно в цих секторах досягнуто найбільшого рівня економії паливно-енергетичних ресурсів у
натуральному та грошовому еквівалентах. На перший
погляд очевидним є те, що значні обсяги капіталовкла-
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Рис. 2. Питома вага видатків на заходи з енергозбереження для реалізації енергоефективних проектів у м. Рівне
за 2009–2015 рр. (у відсотковому вираженні)

Як видно з рис. 2, обсяг виділених коштів з бюджету міста Рівне на заходи з енергозбереження, особливо
протягом останніх трьох років, є недостатнім, що не дозволяє повною мірою забезпечити впровадження системних рішень у сфері енергоефективності.

В

арто зазначити, що протягом трьох останніх років
намітилася тенденція до зниження й абсолютних
обсягів капітальних видатків місцевого бюджету
м. Рівне, а також до стійкого зниження частки капітальних видатків у загальних видатках місцевого бюджету.
У даному контексті слід враховувати, що переважна ча
стина капітальних видатків – це видатки на капітальний
ремонт і реконструкцію, тобто видатки, що забезпечують
підтримання стану об’єктів, однак не забезпечують сталий та енергоефективний розвиток території громади.
На рис. 3 графічно продемонстровано розподіл капіталовкладень у проектні енергозберігаючі заходи в розрізі інфраструктурних секторів м. Рівне. При розрахунку
не враховано сектор промисловості, який відповідно до
методології Європейської комісії щодо розробки муні-
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день зумовлюють позитивний ефект у вигляді високого
рівня економії паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягу витрат на оплату за них, а відповідно,
і фінансового навантаження на міський бюджет. Проте
на практиці відповідна кореляція не завжди прослідковується. Слід зазначити, що основною особливістю
портфелів проектів з енергоефективності повинна бути
їх комплексність. Адже зміни на одному із етапів виробництва, транспортування або споживання паливноенергетичних ресурсів зумовлюють суміжні причиннонаслідкові зміни на інших етапах використання енергоресурсів. При цьому підвищення рівня ефективності
на одному етапі може призводити до збільшення витрат
паливно-енергетичних ресурсів на іншому етапі. Таким
чином, бажаний результат у вигляді скорочення обсягу
витрат первинного палива може бути суттєво меншим
за очікуваний або взагалі недосяжним.
До прикладу, встановлення індивідуальних теп
лових пунктів з погодним регулюванням відносно зовнішньої температури повітря передбачає застосування
кількісного регулювання теплової енергії у споживача,
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Джерело: складено за [10].
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Рис. 3. Сумарний розподіл капіталовкладень в енергоефективні проекти м. Рівне за період 2009–2015 рр.
(у грошовому еквіваленті (тис. грн) та відсотковому вираженні)
Джерело: складено за [10].
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Рис. 4. Розподіл сумарної річної економії паливно-енергетичних ресурсів м. Рівне за період 2009–2015 рр.
(у розрізі основних інфраструктурних секторів у натуральному еквіваленті (тис. т. у. п.) та відсотковому вираженні)
Джерело: складено за [10].
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Рис. 5. Розподіл сумарної річної економії паливно-енергетичних ресурсів м. Рівне за період 2009–2015 рр.
(у розрізі основних інфраструктурних секторів у грошовому еквіваленті (тис. грн) та відсотковому вираженні)
Джерело: складено за [10].
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Висновки
Означена сукупність існуючих проблем поряд із
новими викликами, що диктуються військовими подіями на сході України та сучасними державотворчими
реформами, доводять необхідність кардинальних змін
у практиці проектно орієнтованого управління використанням фінансових ресурсів міст для потреб сталого
енергетичного розвитку. Важливим елементом концептуальної енергоефективної трансформації міст вбачаємо
формування ендогенно орієнтованої моделі сталого муніципального розвитку на засадах інтенсифікації рівня
відповідальності ключових стейкхолдерів за економічну та екологічну ситуацію на підвідомчих територіях та
в інфраструктурних секторах міста. Досягнення зазначених цілей дозволить створити сприятливі умови для
підвищення рівня конкурентоспроможності місцевої,
а відтак і національної економіки та забезпечити сталий
розвиток країни.				

ЛІТЕРАТУРА
1. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: монографія/за заг. ред. О. Ю. Березіної,
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Т

аким чином, при неналежному плануванні набо
ру заходів у портфелі енергоефективних проектів очікуваний позитивний результат може
супроводжуватися низкою побічних ефектів. Відтак
важливим є об’єднання заходів з енергозбереження в
секторальні пакети портфелів проектів на усіх етапах генерування, транспортування та використання паливноенергетичних ресурсів, що сприятиме підвищенню
загальної економічної ефективності енергоощадних
проектів. Впровадження проектів з енергозбереження
повинно базуватися на системному підході, який вимагає прийняття ефективних управлінських й проектних
рішень та прикладання спільних зусиль усіх зацікавлених сторін портфелю інвестиційних проектів.
Беручи до уваги питання обмеженості фінансових
ресурсів, органам місцевого самоврядування необхідно
ретельно обирати проекти для першочергового впровадження з метою максимізації ефектів від їх реалізації в
рамках муніципальної енергетичної політики та належним чином деталізовувати джерела фінансування енергоефективних заходів. Разом з тим, важливим є поступове зміщення акцентів у енергоефективних проектах
із модернізації енергетичного сектора та термосанації
громадських чи житлових будівель у бік розвитку відновлюваних джерел енергії з метою зменшення обсягів
викидів парникових газів у атмосферу, а відтак і мінімізації антропогенного тиску на довкілля.
Доступні умови співпраці у сфері енергозбереження з метою залучення грантових і кредитних коштів для
органів місцевого самоврядування на даний момент пропонують: Німецьке товариство технічного співробітництва, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та
розвитку, Європейський інвестиційний банк, Європейський Союз, Міжнародна програма співпраці в енергетичній сфері, Агентство США з міжнародного розвитку,
Фонд Східного Партнерства у сфері енергоефективності
та екології, Північна Екологічна Фінансова Корпорація, Міжнародна фінансова корпорація, Вишеградський
фонд, Глобальний екологічний фонд, Проекти підтримки

реалізації «Угоди Мерів щодо клімату і енергії», Програми транскордонного співробітництва та інші.
Водночас зауважимо, що залучення позикових кош
тів до бюджету міста для фінансування будь-яких програм регламентується Бюджетним кодексом України.
З урахуванням обмежень, встановлених частиною 3
статті 18 Бюджетного кодексу України, «загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною
громадою міста боргу (без урахування гарантійних
зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від
міжнародних фінансових організацій) станом на кінець
бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсот
ків (для міста Києва – 400 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету
розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та
капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів),
визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди» [11].
Окрім того, частиною 6 статті 74 Бюджетного кодексу
України передбачено, що «видатки місцевого бюджету
на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду,
коли планується обслуговування місцевого боргу» [11].
Для досягнення максимальної ефективності використання коштів міського бюджету необхідно створити
сприятливий інвестиційний клімат у містах та надати
місцеві гарантії для залучення інвестицій в енергоефективні проекти. Економічно доцільним є застосування
механізмів енергосервісного контрактингу та державноприватного партнерства.
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тобто безпосередньо на будівлі. Отже, імплементація
заходів, пов’язаних зі зменшенням витрат теплової енергії, спричиняє обов’язкове зменшення витрат мережної
води, відхилення режиму роботи мережевих насосів від
оптимальних параметрів і зменшення ефективності їх
роботи. Таким чином, довільна зміна кількості води в
системі теплопостачання при масовому встановленні
індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням може призвести до повного гідравлічного і теп
лового розрегулювання теплових мереж, необхідності
встановлення у індивідуальних теплових вводах регуляторів перепаду тиску та датчиків частоти обертів мережних помп у котельнях, проведенні інших змін у схемі
виробництва і транспортування теплової енергії. Водночас, утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій
будівель може призвести до збільшення енергетичних
витрат на системи механічної вентиляції по боротьбі з
надлишками теплоти при інтенсивному заповненні приміщень людьми та підвищення рівня теплонадходжень
від офісної техніки чи технологічного обладнання.
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nykh pokolin [Problems of sustainable development of society:
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The process of adaptation of the Ukrainian accounting system to European standards is a significant step to the cooperation of Ukraine with the European
Union. The implementation of the accounting modernization program in the public sector is going slower than in other areas, and it hinders the powerful driving
force of reforms because the number of budgetary enterprises, institutions and organizations in Ukraine is more than 100 000 (entities in the spheres of education, science, sports, medicine, culture, public services, and legislative and executive institutions). In this respect searching for the new ways to improve national
approaches to the modernization of the accounting system in the public sector of economy is very important since the cooperation of Ukraine with international
organizations, financial institutions, and its activity in stock currency and investment markets should be conducted in compliance with international standards,
require openness and transparency of the information on economic issues.
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A considerable contribution to the development of
accounting in the public sector was made by L. Hizatulina,
O. Doroshenko, T. Yefymenko, Y. Kaliuha, O. Kantsurov,
S. Levytska, L. Lovinska, S. Svirko, N. Sushko, O. Chechulina, O. Chemerys, F. Butynets, R. Dzhoha, H. Kireitsev,
T. Khomuliak and others. Many scientists deal with the
problems of implementation of the international standards
in accounting practices of budgetary institutions: P. Atamas, Y. Diedkov, O. Doroshenko, T. Yefimenko, Z. Zhutova,
I. Kondratiuk, D. Pankov, V. Samborskyi, P. Atamas, R. Dzhoha, S. Zubilevych, V. Lemishovskyi, V. Matvieieva, T. Melnyk,
P. Petrashko, T. Pysarenko, L. Safonova, and Y. Shara.
The process of the accounting reformation according
to the international standards has been lasting for a long pe-

бухгалтерський облік і аудит

T

he notable changes in the Ukrainian economy could
not be avoided in such an important sector of the
economy as budgetary (government financing) institutions. To perform the reform of the accounting system, it
is advisable to investigate the experience of other countries,
at the same time defining criteria of correlation between
similarity and disparity of the state management sector as
well as justify the necessity of important changes for maximal approximation of the national accounting system to the
international standards.
Solving the defined tasks would promote the reduction of the divergences between the accounting systems,
terms and usage of optimal approaches to the accounting
reform in the public sector of Ukraine.
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Фарион А. И. Экспресс-обзор процесса реформирования
бухгалтерского учета в государственном секторе экономики
Процесс адаптации системы бухгалтерского учета с европейскими
стандартами является значительным шагом на пути сотрудничества Украины с Европейским Союзом. Программа модернизации учета
в государственном секторе происходит значительно медленнее, чем
в других отраслях, а это тормозит мощный агрегат движущей силы,
поскольку количество бюджетных предприятий, учреждений и организаций в Украине превышает 100 000. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск путей совершенствования национальных
подходов к модернизации системы бухгалтерского учета в государственном секторе экономики, поскольку сотрудничество Украины с
международными организациями, финансовыми учреждениями, деятельность на валютных, фондовых и инвестиционных рынках требуют соответствия международным стандартам, открытости и
прозрачности информации по экономическим вопросам.
Ключевые слова: государственный сектор экономики, бухгалтерский учет, адаптация, реформы, учетная политика, международные
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Фаріон А. І. Експрес-огляд процесу реформування бухгалтерського
обліку в державному секторі економіки України
Процес адаптації системи бухгалтерського обліку до європейських
стандартів є значним кроком на шляху до співпраці України та Європейського Союзу. Програма модернізації обліку в державному секторі
відбувається значно повільніше, ніж у інших галузях, а це гальмує потужний агрегат рушійної сили, оскільки кількість бюджетних підприємств, установ та організацій в Україні перевищує 100 тисяч. У зв’язку
з цим особливої актуальності набуває пошук шляхів удосконалення
національних підходів щодо модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі економіки, оскільки співпраця України з
міжнародними організаціями, фінансовими установами, діяльність на
валютних, фондових та інвестиційних ринках потребують відповідності міжнародним стандартам, відкритості та прозорості інформації з економічних питань.
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riod in Ukraine, however, the process of the accounting and
reporting system modernization in the public sector stands
considerably behind the similar processes in the private sector. Whereas budgetary institutions are direct executors of
government functions, full-fledged economic entities both
at the macroeconomic and microeconomic level, participants of the budget implementation process in terms of its
expenditure and revenue components [7], then it is the budget process that is the basis of the efficiency of conducting
reforms in this sphere. The reform of the accounting and
financial reporting process in the public sector is conducted
slower than it is required by the rate of changes in the global
economy. Since the process of reformation has been started
and is going on around Europe, there already exists a sufficient basis for comparing practical achievements of countries of Europe and Asia (Fig. 1).
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Fig. 1. The beginning of the accounting reformation process in
the public sector in countries of Europe and Asia (by years)

In the public sector of Ukraine the accounting reforms
are to be realized in two stages by 2017. The first one began in
2007 and ended in 2013 by bringing changes in the legislation,
preparing national accounting standards for the public sector.
The second stage provides implementing the key elements of
the reform, strengthening the legal framework of accounting
and reporting (in accordance with IPSAS), using and creating
unified ITs for government organizations according to budget classification based on guidelines of the Government Finance Statistics Manual 2001 [2], implementing the National
Accounting Provisions (Standards) in the Public Sector and
Chart of Accounts in the Public Sector [11].
The process of the accounting reformation in the public sector is carried out in many European countries (Fig. 2).
The main provisions of accounting reforms of the
public sphere in Ukraine according to the legal requirements are stated in the CMU Resolution “On approval of
the modernization strategy of the accounting system in the
public sector for 2007–2015” № 34, January 16, 2007 [14].
However, most of the regulated changes occur very slowly
or even only de jure. The main processes of the accounting modernization are carried out according to the following criteria: improving the accounting system; simplifying
the system of financial reporting and reporting on budget
implementation; creating a unified organizational and informational accounting system.
Most of the processes in reforming the accounting
system are implemented at the organizational level while
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their practical representation requires considerable analytical and practical improvements.

T

he most significant achievement at the organizational level for the prolonged period is marked by starting the creation of the institution of public accountants (IPA). In the world practice a certificated accountant
is an expert who specializes in the public sector accounting. The main function of a public finance accountant is
preparation of financial statements and performance of the
work of a chief accountant-auditor at state agencies, local
governments and nationalized industries [3]. Institutes of
state accountants implement a regulatory function in many
countries, since the state almost never interferes into the accounting system of public institutions.
The second part of the theoretical improvement in
the accounting system is providing changes, completion
and improvement of the accounting policy of public institutions. Since 2015 all public institutions have been obliged to
conduct accounting procedures and prepare financial statements on the basis of new accounting principles and methods outlined in the accounting policy.
The accounting policy of budgetary institutions is a
set of defined principles, methods and procedures within
the applicable law used by the budgetary institution in preparation and presentation of financial statements [10].
The order on accounting policy should include direct
and concise approaches and define methods of evaluation,
accounting and procedures to be used by the budgetary institution in the case if several options are available (Fig. 3).
According to the statistical data, approximately 83.3%
of countries with the transition economy use in institutions
of the public sector the accounting policy by means of which
they determine the organizational and methodological aspects of accounting and financial reporting.
The methodical recommendations envisage that “a pub
lic sector entity independently, on the basis of the National
Accounting Provisions (Standards) in the Public Sector and
other regulatory legal acts of accounting in the public sector,
determines the accounting policy and changes to it in coordination with the main manager of budget funds” [4]. As
a consequence, disagreements can arise between budgetary
institutions and main managers of budget funds concerning
the vision of organizational or methodical aspects of the accounting policy.
During 2016 many changes were made in the national
accounting regulations in the public sector, which must be
reflected in the accounting policy statement of budgetary
institutions (Fig. 4) [4].
As to improving the form and the procedure of reporting by budgetary institutions – several innovations
were introduced in these areas (Fig. 5).
According to the Order of the Ministry of Finance of
Ukraine № 1308 dated December 31, 2015, there were made
changes to “The procedure for preparation of financial,
budgetary and other reports by managers and recipients of
budget funds” approved by the Order of the Ministry of Finance № 44 dated December 24, 2012 in order to bring this
procedure in compliance with the innovations of the Budget
Code, the National Accounting Provisions (Standards) in
the Public Sector and other normative documents.
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Countries

The accounting reformation processes in the public
sector of economy

Georgia

The six-stage reforming plan aimed to achieve
a complete compliance with IPSAS by 2020 up to 2020

Latvia

The preparation of IPSAS-compliant national standards

Macedonia

Romania

The transition to the accrual basis as a part
of long-term plans
The improvement and unification of information
technology systems as well as creation
of comprehensive training to conduct accounting
according to IPSAS

Slovenia

The transition to the cash method

Turkey

The development of software related to management
of public expenditure and the accounting information
system

Fig. 2. The accounting reformation process in the public sector of economy in European countries [1]
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New sub-accounts (accounts of the second, third orders)
Name

Unit of analytical accounting of inventory

Procedure of accounting inventory and forms of primary documents independently
developed by the budgetary institution and used to record the inventory movement
Methods of inventory evaluation

Identified cost

Weighted average
cost

Cost of first-in
inventories (by the
method of FIFO)

Frequency of determination of weighted average cost
of an inventory unit

Monthly
Periodic

Procedure of the accounting and distribution
of transportation and procurement expenditures

List and composition of the calculation
of the production costs of goods

Separate
account

Analytical account

Useful lives of the groups of fixed assets
and intangible assets
Fig. 3. Key elements of the accounting policy of budgetary institutions
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The main components of accounting policy

Homogeneous group
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The main complementary changes to accounting policy of budgetary institutions

The requirements of the body that performs
the functions of state regulation of accounting
methodology and financial reporting,
are changing

Main changes
By decision of the manager the regulatory documents on accounting policy can provide
for depreciation on the annual balance sheet date
The institutions include transportation and procurement costs into the initial cost
or account them separately. The method of accounting and writing-off transportation and
procurement costs at disposal of inventories is chosen by each institution independently
according to the types and groups of inventories. The usage of one of these methods of
accounting transportation and procurement costs should by envisaged in the order on
accounting policy
Budget institutions can use correspondence of accounting subaccounts that is not
defined in the typical correspondence
Important changes concerning recognition of the initial value of fixed assets,
implementation of their reassessment and disposal, depreciation, determination of their
liquidation value have occurred
The initial value of inventories obtained free can be determined by using the
information given in primary documentation taking into account estimated expenses

According to the advice of the Ministry
of Finance, from the beginning
of a new budget year

According to a general
rule, from the moment
of emergence of events
and business transactions

Fig. 4. The main changes in the accounting policy of budgetary institutions

The new version of forms of reporting
for budgetary institutions
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Determination of the period of providing changes
in the accounting policy of the budget institution
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Changes in the accounting policy will
provide a more reliable reflection of
events (transactions) in accounting and
financial reporting

 Report on receipt and usage of resources from the general fund
(Form № 2д, № 2м);
 Report on receipt and usage of funds received as payment for services
(Form № 4-1д, № 4-1м);
 Report on receipt and usage of funds received from other sources of own
revenues (Form № 4-2д, № 4-2м);
 Report on receipt and usage of other proceeds from the special fund
(Form № 4-3д, № 4-3м);
 Report on receipt and usage of funds aimed at performing social, economic
and cultural programs of regional development (Form № 4-4д);
 Report on receipt and usage of other proceeds from special funds (loans
of international financial organizations) (Form № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 Report on budget indebtedness (Form № 7д, № 7м);
 Report on fulfillment of the Fund budget;
 Certificate of сonfirmation of funds balances on other client accounts
of the State Treasury Service of Ukraine;
 Verification of indicators in the forms of financial and budget reporting

Fig. 5. The list of new forms of reporting used by budgetary institutions
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The new version of forms of monthly reporting
of budgetary institutions

According to the changes made in the Order № 44, the
new procedure of presentation of monthly budget reports to
the Treasury was introduced for managers of budget funds
who have accounts opened in accordance with the legislation to carry out operations with their own revenues and
development budget funds in public bank institutions.
Such budgetary institutions present monthly reports
in the specified period by the following forms (Fig. 6) [9].
The procedure of filling in separate entries of budgetary reporting on receipt and usage of resources from the
special fund also acquired changes (Fig. 7) [9].

11) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 135 “Expenses”.
The Methodology of Fixed Assets Accounting (recognition, depreciation, liquidation) also has been subjected to
significant changes. According to Part II of Article 6 of the
Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting
in Ukraine” to implement the Strategy of Modernization of
the Accounting System in the Public Sector for 2007–2015,
dated January 1, 2015, the National Accounting Provision
(Standard) 121 “Fixed Assets” came into force [13; 14]. On
January 23, 2015 the Ministry of Finance approved the Me-

 Report on receipt and usage of funds received as payment for services
(Form № 4-1д, № 4-1м);
 Report on receipt and usage of funds received from other sources of own revenues
(Form № 4-2д, № 4-2м);
 Report on receipt and usage of other proceeds from special funds
(Form № 4-3д, № 4-3м);
 Report on receipt and usage of other proceeds from special funds (loans
of international financial organizations) (Form № 4-3д.1, № 4-м.1);
 Report on budget indebtedness (Form № 7д, № 7м);
 Report on indebtedness on individual programs (Form № 7д.1, № 7м.1);
 Certificate of allocating by main managers expenses of the special fund
of the State Budget of Ukraine by programs financed by loans from
international financial organizations
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thodical Recommendations on Accounting of Fixed Assets
of Public Sector Entities. The Order of Ministry of Finance
№ 11 dated January 23, 2015 approved the Methodical Recommendations on Accounting of Fixed Assets of the Public
Sector Entities, which regulate the procedure of calculating
fixed assets depreciation in budgetary institutions (Fig. 8)
[5]. The Ministry of Finance has made further changes to the
Methodical Recommendations on Accounting of Fixed Assets of the Public Sector Entities by the Order № 709 dated
July 28, 2016, according to which the value criteria for referring fixed assets to non-current tangible assets of low cost is
increased and data describing the fixed assets to be included
into the write-off certificates are specified.
The aspects of technological nature regarding the
unification of the accounting process are still problematic.
Among them the issue of selecting software for the information exchange between the Ministry of Finance, the Treasury, and public sector entities using databases and information systems to improve the level of transparency and
openness of the accounting process.
Conclusions
The transition of the national accounting system and
preparation of reporting by budgetary institutions according to the international standards is a requirement of the
international community. Many countries with transition
economies, taking into account the current trends of global
economy development, have chosen the way of the account-
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Concerning the process of adaptation of the National
Accounting Standards in the public sphere to international
ones, to achieve the most optimal compliance with the established requirements 9 standards were introduced in 2015
and 11 ones are to be introduced in 2017 [8]:
1) the National Accounting Provision (Standard)
in the Public Sector 101 “Presentation of Financial Statements”;
2) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 102 “Consolidated Financial Statements”;
3) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 103 “Financial Statements by Segments”;
4) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 105 “Financial Reporting in Hyperinflationary Economies”;
5) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 124 “Revenues”;
6) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 126 “Rent”;
7) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 129 “Investment Property”;
8) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 130 “The Impact of Changes in Exchange
Rates”;
9) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 131 “Construction Contracts”;
10) the National Accounting Provision (Standard) in
the Public Sector 134 “Financial Instruments”;
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Fig. 6. The list of new forms of monthly reporting of budgetary institutions
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Entries

“Beginning balance” and “ending
balance of reporting period
(year)”

The total balance on the special registered account
opened with Treasury authorities as well as the total
balance on accounts at bank institutions without
differentiation according to the Codes of Economic
Classification of Budget Expenditures is reflected

“Beginning balance”

The total balance of the special registered account
without differentiation according to the Codes
of Economic Classification of Budget Expenditures
is reflected

“Cash disbursements for the
reporting period (year) – including
those allocated for repayment of
the general fund indebtedness,
total”

The total amount of cash disbursements
of the special budget fund allocated for repayment
of indebtedness of the budget general fund
is reflected

“Cash disbursements for the
reporting period (year) –
including those allocated for
repayment of the general fund
indebtedness and transferred
from accounts at bank
institutions”

The total amount of cash disbursements of the special
budget fund allocated for repayment of indebtedness
of the budget general fund and transferred from
accounts at bank institutions innational currency

“Cash disbursements for the
reporting period (year), including
those transferred from accounts
at bank institutions”

There reflected the total amount of cash disbursements
and loans granted from the special budget fund by
a corresponding source of revenues in the context the
Codes of Economic Classification of Budget
Expenditures and the Classification of Budget Lending
(expenditures that were taken by the method of costs
transfer from bank accounts in national currency)

“Ending balance, total”

There reflected balances on the special registered
accounts and/or on accounts at bank institutions
without differentiation according to the Codes
of Economic Classification of Budget Expenditures
and the Classification of Budget Lending

Fig. 7. The updated procedure of filling in separate entries of budgetary reporting on receipt and usage of resources
from the special fund

ing development aimed at adhering to common principles
and rules of accounting and financial reporting in accordance with international standards.
In Ukraine the reformation process also requires immediate changes in the methodology of accounting and its
implementation, adaptation of accounting in Ukraine to the
international practice. As a result, the National Accounting
Standards were introduced, the Chart of Accounts was updated, further amendments to the accounting policy were
made, and the accounting terminology of budget accounting and the accounting method for individual objects of accounting were changed in the public sector of Ukraine. 
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MAIN CHANGES IN FIXED ASSETS ACCOUNTING
IN THE PUBLIC SECTOR

Previous provisions

Depreciation is calculated once a year
Terms of useful life for fixed assets
are defined

Depreciation costs are the sum of distributed
cost of non-circulating assets that is exploited,
used and correspondingly depreciated during
their useful life (exploitation)

Fixed assets are subject to writing-off
if they could not be disposed in the
prescribed order, donated or regarding
which any other methods of management
can not be used … in the case if such fixed
assets are morally or physically worn out

NAP (S) PS 121
It does not regulate the terms
of depreciation concretely
The institutions establish terms of useful
stages for fixed assets by their own approach
Depreciation costs are the distributed sum
of depreciation of fixed assets from the
beginning of its useful life, or as it is shown
in explanation, the systematic distribution
of the cost of non-circulating assets that
is depreciated

... as in the certificate... is it possible
to indicate a degree of depreciation,
when depreciation costs are not charged?
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К

ожне підприємство, незалежно від його величини і форми власності, зобов’язане вести бухгалтерський облік з дня його створення і до дня його
ліквідації (припинення діяльності). Виникає питання,
а що ж саме підлягає обліку на підприємстві? На це питання спробуємо відповісти таким чином.
У момент створення (утворення) підприємства
його засновниками створюється стартовий (статутний)
капітал, тобто початкова сума внесків, необхідна для
початку діяльності підприємства. Внески засновниками
можуть бути зроблені як у грошовій, так і в матеріальній
формі (сировина і матеріали, основні засоби, нематеріальні активи тощо). Грошові кошти можуть бути внесені
в касу підприємства або на поточний рахунок в банку
як в національній (гривнях), так і в іноземній валюті.
Матеріальні ресурси – на склад або під звіт працівнику
підприємства.
Таким чином, перші кроки бухгалтерського обліку на підприємстві починаються з обліку установчих
внесків (статутного капіталу) та тих, що утворилися за
рахунок його активів у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, сировини, матеріалів, грошових
коштів та ін.
Далі підприємство починає свою роботу і за рахунок стартового капіталу набуває сировину, паливо та
інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для його
статутної діяльності. У цьому випадку ведеться облік
придбаних і оприбуткованих на склад товарно-мате
ріальних цінностей, розрахунків з постачальниками й
іншими кредиторами. Усе це разом узяте ми називаємо
«урахуванням процесу постачання».
На рис. 1 і рис. 2 наведено схеми загального обліку витрат на придбання продукції (товарів) для підприємств в оптовій і роздрібній торгівлі відповідно.
Для виготовлення готової продукції сировина і
матеріали зі складу передаються у виробництво, де робочі виробляють готові вироби. За працю підприємство
нараховує працівникам заробітну плату, робить відрахування до фондів соціального страхування. На основ
ні засоби (будівлі, споруди, верстати та обладнання,
транспортні засоби), які беруть участь у випуску готової
продукції, нараховується так звана амортизація. Усе перераховане фіксується бухгалтерським обліком і відноситься до обліку процесу виробництва.
Виготовлена продукція з виробництва передається
на склад готових виробів. Тут вона пакується і відвантажується покупцям. Оплата готової продукції (виробів)
покупцями надходить на поточний рахунок в банку або
в касу підприємства. У цьому випадку бухгалтерський
облік охоплює наявність та рух готової продукції на
складі, відвантаження покупцям, розрахунки з покупцями, включаючи надходження виручки за реалізовану
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П

оступове ускладнення бухгалтерського обліку відбувалося в міру розширення масштабів
промислового виробництва – провідної галузі
економіки. Якісні зміни бухгалтерський облік зазнав
протягом ХХ ст., коли стався науково-технологічний
стрибок у розвитку продуктивних сил, трансформувався механізм ринкової економіки, почалася глобалізація світових економічних відносин. З’являються нові
об’єкти обліку, ускладнюються методи оцінки об’єктів
обліку, змінюються корінні підходи до вимог бухгалтерського обліку. Він все більше і більше перетворюється
з реєстратора господарських операцій на інструмент
прогнозування наслідків управлінських рішень, у різних
країнах виникає питання про гармонізацію процедур
бухгалтерського обліку.
На сьогодні питанням визначення ролі та місця
бухгалтерського обліку на підприємстві займаються
багато українських і зарубіжних учених, зокрема слід
згадати: О. Бородкіна, Ф. Бутинця, А. Герасимовича, Л.
Кіндрацьку, Н. Грабову, М. Кужельного, А. Кузьмінського, Ю. Кузьмінського, В. Линника, Н. Малюгу, Є. Мниха,
М. Огійчука, О. Пироженко, В. Понікарова, Т. Сєрікову,
М. Чумаченка, В. Швеця [3–7].

Необхідно також відмітити роботи таких зарубіжних учених, як Х. Андерсон, А. Апчерч, Р. Каплан,
Д. Колдуел, Д. Нортон, В. Палій, М. Х. Б. Перер, Д. Фостер, Е. Хендріксен, Ч. Хорнгрен та ін. Проте, незважа
ючи на велику кількість наукових досліджень як в Україні, так і за кордоном, залишається багато проблемних
питань, що потребують уточнення [8–10].

ЕКОНОМІКА

інформацією про наявність та рух активів підприємства,
про зміни у власному капіталі, наявність довгострокових
і поточних зобов’язань, надає дані для проведення економічного, фінансового та стратегічного аналізу з метою
прийняття відповідних управлінських рішень.
Установи бюджетної сфери економіки за допомогою бухгалтерського обліку контролюють цільове й
економне використання бюджетних асигнувань, а також забезпечують збереження матеріальних і нематеріальних активів, коштів, що знаходяться в розрахунках,
виконання кошторисів і бюджетів різних рівнів.
Бухгалтерський облік фінансово-кредитних установ забезпечує облік руху грошових коштів за безготівковими розрахунками з юридичними і фізичними
особами, рух готівкових коштів по касі, кредитних операцій, отриманих доходів, а також активів і зобов’язань
самої установи.
Бухгалтерський облік – це одна з економічних
наук, що має свій предмет і методи.
Метою даної статті є дослідження ролі та місця
бухгалтерського обліку на підприємстві.
У сучасному понятті бухгалтерський облік виник
у ХIII–XIV століттях у північних містах Італії. Про це
свідчать записи про ведення бухгалтерського обліку в
торгових фірмах Флоренції (1300 р.), муніципальних записах Генуї (1340 р.).
Вперше систематизація обліку була проведена
італійським математиком, ченцем Лукою Пачолі (1445–
1515 рр.). Він написав і видав у 1494 р. «Трактат про рахунки і записи» [2], де описав і систематизував методику, розроблену італійськими купцями для обліку своїх
торгових справ. Цій Трактат був переведений і виданий,
породивши послідовників в Німеччині, Франції, Англії.
Фактично Лука Пачолі заклав фундамент базової облікової моделі, використовуваної і сьогодні.
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Облік витрат на придбання товарів

Аналітичний облік за назвами,
видами, типами, ґатунками,
купівельними цінами, кількістю,
якістю та купівельною вартістю
(індивідуальний облік)

Аналітичний облік загальних
транспортно-заготівельних
витрат, які неможливо
ідентифікувати з товаром

Рис. 1. Схема загального обліку витрат на придбання продукції (товарів) для підприємств оптової торгівлі [11]
Облік витрат на придбання товарів

Груповий облік
за назвами, видами,
типами, ґатунками,
купівельними цінами,
кількістю та
купівельною вартістю

Груповий облік
націнки
по кожному товару

Аналітичний облік
загальних транспортнозаготівельних витрат
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Рис. 2. Схема загального обліку витрат на придбання продукції (товарів) для підприємств роздрібної торгівлі [11]

(відвантажену) готову продукцію, а також наявність по
ним заборгованості, фіксує всі витрати, пов’язані зі збутом продукції. Усе це ми можемо називати «бухгалтерським обліком процесу збуту».
Отже, бухгалтерському обліку піддаються наявність і рух усіх видів коштів підприємства та джерела їх
утворення.
Бухгалтерський облік – одна з головних функцій
управління підприємством, що видно із самого його визначення. Нам відомо, що бухгалтерський облік – це система спостереження, вимірювання, реєстрації, обробки
і передачі апарату управління інформації щодо господарської діяльності підприємства, організації, установи,
тобто бухгалтерський облік виконує одночасно облікову
і інформаційну функції, узагальнюючі фактичну інформацію про господарську діяльність [12].
У процесі обліку здійснюється контроль за правильністю оформлення документації та законністю господарської операції, яку проведено. Крім того, здійснюється контроль витрачання сировини, матеріалів для
виробництва продукції, робіт, послуг, за дотриманням
кошторисів на адміністративні та збутові витрати, за
своєчасністю розрахунків з покупцями і постачальниками і т. ін. Отже, бухгалтерський облік у процесі управління виконує функцію контролю.
Необхідно також акцентувати увагу на тому, що
бухгалтерський облік на підприємстві виконує ще й
функцію зворотного зв’язку. Це означає, що інформація,
яка міститься в бухгалтерському обліку, від виконавця
надходить керівництву, а керівництво на її основі приймає управлінське рішення і направляє його для реалізації виконавцю. Таким чином, відбувається обмін
інформацією між виконавцем і керівництвом підприємства через систему бухгалтерського обліку.
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Крім перерахованих функцій, бухгалтерський облік виконує важливу аналітичну функцію. Використовуючи її, встановлюють причини відхилень фактичних
результатів від запланованих, проводять розрахунок резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, визначають наслідки управлінських рішень, встановлюють планові завдання на перспективу виходячи з
досягнутого тощо.
Функції бухгалтерського обліку сприяють вирішенню його проблемних завдань. До основних завдань
бухгалтерського обліку слід віднести:
 збір, обробку і відображення первинних даних
про господарську діяльність підприємства;
 систематизацію даних з метою узагальнення і
одержання підсумкової інформації про господарську діяльність;
 забезпечення необхідними даними зацікавлених осіб з метою здійснення контролю за виконанням планів (прогнозів) діяльності, режимом
економії.

О

смисливши функції і завдання бухгалтерського
обліку, можна сформулювати його мету: забезпечення інформацією про господарську діяльність підприємства зацікавлених осіб (власників, менеджерів, кредиторів, інвесторів, державних органів) для
прийняття управлінських рішень.
Як ми вже зазначали вище, бухгалтерський облік
є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Як економічна наука він призначений для вивчення предмета, методу й організації обліку на підприємстві з дня його реєстрації до ліквідації. Особливістю
бухгалтерського обліку є те, що всі господарські операції, враховані в натуральних (кілограми, метри, штуки,
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Висновки
Таким чином, можна зазначити, що бухгалтерський
облік посідає одне з провідних місць у системі управління підприємством. Він віддзеркалює реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання та становить
інформаційну базу для характеристики фінансового
стану й планування діяльності підприємства. За допомогою інформації, яку надає бухгалтерський облік, можна
виробити стратегію функціонування підприємства, що
включає таке: 1) найефективніше використання наявних ресурсів; 2) контроль поточної діяльності підприємства; 3) планування його стратегії й тактики; 4) усунення
суб’єктивності під час прийняття управлінських рішень;
5) прогнозування показників розвитку підприємства;
6) знаходження резервів щодо підвищення ефективності
його роботи.
Отже, можна зробити висновок, що система бухгалтерського обліку має неабияке значення для роботи
будь-якого підприємства, оскільки покликана надавати
повну, точну й достовірну інформацію для прийняття
виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і
зовнішніми користувачами.		
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Я

кщо говорити про бухгалтерський облік на підприємстві, то його предметом в загальних рисах
ми можемо назвати господарську діяльність. Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається
через його об’єкт. Задля здійснення господарської діяльності підприємство набуває такі засоби, як обладнання,
сировина, матеріали, будівлі тощо. Бухгалтерський облік
відображає їх надходження, наявність, рух, стан і використання. Отже, господарські засоби є об’єктом бухгалтерського обліку. Ці засоби формуються за рахунок різних джерел: коштів засновників, бюджетних асигнувань,
банківських кредитів і т. ін. Облік джерел утворення господарських засобів здійснюється за допомогою бухгалтерського обліку. Отже, об’єктом бухгалтерського обліку
є також джерела утворення господарських засобів.
Діяльність підприємств виробничої сфери складається з ряду процесів:
 постачання (придбання сировини, матеріалів,
палива для потреб виробництва);
 виробництва (виготовлення готової продукції,
виконання робіт, надання послуг);
 реалізації (продаж покупцям готової продукції).
Перераховані господарські процеси також є об’єк
том бухгалтерського обліку.
Усі об’єкти обліку слід розглядати з двох позицій:
по-перше, це забезпечення господарської діяльності,
тобто господарські кошти підприємства та їх джерела;
по-друге, складові господарської діяльності, тобто господарські процеси та їх результати.
Для здійснення господарської діяльності необхідні відомості про господарські засоби підприємства та
джерела їх утворення. Господарські засоби підприємства групують за такими складовими:
1) склад і розміщення;
2) функціональна участь у господарському процесі;
3) джерела утворення і цільове фінансування.
Господарська діяльність підприємства різноманітна і досить складна. Сутність бухгалтерського обліку
полягає не тільки у відображенні цієї діяльності, але і в
тому, щоб забезпечити ефективне управління господарством з урахуванням складного взаємозв’язку між елементами управлінської системи. Вирішити це завдання
можна лише з використанням комплексу способів бухгалтерського обліку.
Метод бухгалтерського обліку становить сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.
У результаті цього забезпечується отримання, обробка і
видача облікової інформації для використання її у процесі управління.

Однією з головних складових господарської діяльності будь-якого підприємства є основні засоби. Стан
основних засобів підприємства багато в чому визначає
його технічний і технологічний рівні, асортимент, якість
продукції, що випускається, і послуг, що надаються.
Організація й облік основних засобів – складна
ділянка роботи бухгалтерії. Відображення багатьох операцій з основними засобами викликає певні складнощі,
обумовлені суперечливістю і частими змінами законодавчої та нормативної бази. Суми по операціях з основ
ними засобами досить великі і допущені помилки можуть призвести до значних втрат. Тому для ефективного
використання основних засобів необхідний їх якісний
бухгалтерський облік.
Задля побудови ефективної системи обліку на підприємстві має бути належна організація та методика ведення бухгалтерського обліку, мають бути чітко прописані правила оподатковування господарських операцій
відповідно до чинного законодавства, звісно, з урахуванням специфіки діяльності підприємств, які належать
до різних галузей господарювання.
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Naumova T. A., Kirilieva L. O., Chernikova I. B. The OrganizationalMethodical Aspects of Quality Control of Audit Services in Accordance
with the Legislation of Ukraine
Objectives of the article contain analyzing the current status of the market of
auditing services of Ukraine and examining the basic directions of its development, studying characteristics of this segment of market, defining the components of the quality control as to audit services, taking account of interests
of the major groups of users of financial reporting. An analysis of both the
results of audit activities and the status of audit services market has shown
that, along with the trend towards reducing the number of the audit activity
entities in Ukraine, there has been a growth in the volume of services provided
by the audit activity entities in the country, as a whole. Definitions of the term
of «quality assurance of audit services» as well system for as evaluation of
audit quality in the scientific and scientific-methodical literature have been
researched. Both the place and the role of quality of audit services have been
considered in accordance with the levels of ensuring control of their quality.
The necessity of amending the Ukrainian law on audit activities that are aimed
at improving the quality of audit services, improvement of business climate,
and adaptation to the European Union legislation, has been substantiated.
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Наумова Т. А., Кирильева Л. А., Черникова И. Б. Организационнометодические аспекты контроля качества аудиторских услуг
согласно законодательству Украины
Целями статьи является анализ современного состояния на рынке
аудиторских услуг Украины и исследование основных направлений его
развития, изучение особенностей данного сегмента рынка, определение составляющих контроля качества аудиторских услуг с учетом
интересов основных групп пользователей финансовой отчетности.
Анализ результатов аудиторской деятельности и состояния рынка
аудиторских услуг показал, что вместе с тенденцией к уменьшению
количества субъектов аудиторской деятельности в Украине наблюдается рост объема предоставленных услуг субъектами аудиторской деятельности в целом по стране. Исследованы определения
термина «качество аудиторских услуг» и системы оценки качества
аудита в научной и научно-методической литературе. Рассмотрены
место и роль качества аудиторских услуг в соответствии с уровнями, на которых обеспечивается контроль их качества. Обоснована
необходимость внесения изменений в законодательство Украины об
аудиторской деятельности, которые направлены на повышение качества аудиторских услуг, улучшение бизнес-климата и адаптацию к
законодательству Европейского Союза.
Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторские услуги, контроль качества, обеспечение качества, аудиторская деятельность.
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умовах сьогодення аудит відокремлено в самостійний напрям комерційної діяльності, і він є
комплексом професійних послуг. Однією з найвагоміших конкурентних переваг у сфері аудиту є якість
наданих послуг.
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ
та методологічних підходів до проблеми якості аудиторських послуг зробили провідні вчені-економісти, як
вітчизняні – Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П., Дорош Н. І.,
Давидов Г. М., Гринь В. П., Огійчук Н. Ф., Петрик О. А.,
Редько О. Ю., Рядська В. В., Соловйов Д. І.,Усач Б. Ф., Янчева Л. М., так і зарубіжні – Палій В. Ф., Соколов Я. В.,
Шеремет А. Д., Аренс Є. А, Лоббек Дж. К., Мюллер Г. та
інші вчені.
Незважаючи на розроблення теоретичних і практичних основ та методологічних підходів до проблеми
якості аудиту провідними науковцями, економістами
та практиками аудиторської справи, і досі не досягнуто
однозначного визначення суті якості надання аудиторських послуг і критеріїв, що впливають на неї, тому це
питання потребує подальшого аналізу та вивчення.
Метою статті є аналіз сучасного стану на ринку
аудиторських послуг України та дослідження основних
напрямків його розвитку, визначення складових контро
лю якості аудиторських послуг з урахуванням інтересів
основних груп користувачів фінансової звітності.
В умовах сьогодення аудит відокремлено в самостійний напрям комерційної діяльності, і він є комплексом професійних послуг. Однією з найвагоміших конкурентних переваг у сфері аудиту є якість наданих послуг.
Перелік послуг, які можуть надавати аудитори
(аудиторські фірми), визначено Аудиторською палатою
України і затверджено рішенням АПУ від 22.12.2011 р.
№ 244/14 «Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» [1], згідно
з яким на сьогодні в Україні розвиваються такі види аудиторських послуг: послуги у сфері аудиту, інші послуги,
пов’язані з професійною діяльністю, визначені Законом
України «Про аудиторську діяльність», організаційне та
методичне забезпечення аудиту.

За останні п’ять років помітні коливання кількості
аудиторів, що мають право здійснювати аудиторську діяльність. За даними Аудиторської палати України, усього в Україні станом на 31.12.2015 р. чинний сертифікат
аудитора мали 2675 осіб, що на 11,9% менше порівняно
з аналогічним показником за 2013 р. і приблизно на 5%
менше порівняно з показником за 2014 р. [2].
Разом зі значним зменшенням кількості суб’єктів
аудиторської діяльності в Україні (на 16,5%) обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності в цілому
по країні збільшився порівняно з 2014 р. на 36,3%, або на
469390,8 тис. грн. Так, обсяг доходу від наданих послуг
суб’єктами аудиторської діяльності у 2014 р. становив
1291811,8 тис. грн, а у 2015 р. – 1761202,6 тис. грн [2].
У табл. 1 відображено обсяг наданих послуг
суб’єктами аудиторської діяльності за 2011–2015 рр.
Так, приріст середнього доходу на одного суб’єкта аудиторської діяльності у 2015 р. порівняно з 2014 р. склав
61,9%, а порівняно з 2013 р. – 81,6%.
Таблиця 1

Обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності
за 2011–2015 рр. [2]

Рік

Обсяг наданих послуг,
тис. грн

Надано
звітів

Середній дохід
на одного суб’єкта
аудиторської
діяльності без ПДВ,
тис. грн

2011

1258307,0

1 792

702,2

2012

1266826,5

1 609

787,3

2013

1314596,3

1 452

905,4

2014

1291811,8

1 272

1015,6

2015

1761202,6

1 071

1644,5

Рис. 1 показує динаміку обсягу послуг, наданих
суб’єктами аудиторської діяльності у 2011–2015 рр.
В Україні за 2015 р. надано аудиторських послуг на
загальну суму 1761202,6 тис. грн. У Харківській області
за 2015 р. надано послуг на суму 46065,0 тис. грн. Показник «Кількості замовлень на одного суб’єкта» збільшив-

Обсяг послуг,
тис. грн
1 800 000

 1761202,6

1 700 000
1 600 000

ЕКОНОМІКА

1 500 000

326

1 400 000

1280188,8


1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000


1116745,7
2008

2009

1258307,0


1213098,3

2010

2011

1314596,3



1266826,5

2012

2013


1291811,8

2014

2015

Рік

Рис. 1. Обсяг послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності у 2011–2015 рр. без ПДВ [2]
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тже, узагальнюючи визначення провідних науковців, необхідно зазначити, що під якістю
аудиторських робіт і послуг доцільно розуміти
здатність задовольняти встановлені та перспективні потреби замовника в отриманні достовірного рівня впевненості в інформації та забезпечення достовірності цієї
інформації.
Щодо міжнародного регулювання аудиторської
діяльності, можна стверджувати, що міжнародні професійні організації під якістю аудиторських послуг розуміють відповідність результатів роботи аудиторів
вимогам чинного законодавства, стандартам аудиту та
Кодексу професійної етики, тобто діють «за встановленими правилами». МСА 220 «Контроль якості під час
аудиту історичної фінансової інформації» регламентує
певні складові якості аудиторських послуг: етичні, організаційні, методичні [4].
Поєднавши національний і міжнародний досвід,
слід визначити, що під якістю аудиторських послуг доречно розуміти сукупність певних рис і характеристик
послуг, що надає їм можливість задовольнити потреби
споживачів таких послуг у різний період часу.
Забезпечення якості аудиторських послуг можливе через запровадження нормативних вимог і внутрішніх стандартів та формування системи управління якістю в аудиторських фірмах.
Існуюча модель регулювання аудиторської діяль
ності, визначена в Законі України «Про аудиторську
діяльність», була сформована у 1993 р. з частковою модернізацією у 2006 р., коли Закон було викладено в новій
редакції [15]. За час, що минув, в європейських країнах
докорінно змінились засадничі принципи регулювання
аудиторської діяльності, що відображено в Директиві Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС [16].
У зв’язку з невідповідністю національного законодавства у сфері аудиторської діяльності вимогам Директиви
рішенням Європейської комісії 2011/30/ЄС від 19 січня
2011 р. Україну позбавлено режиму перехідного періоду
в частині реєстрації національних аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють аудит емітентів, цінні папери
яких обертаються на ринках капіталу країн Європейського Союзу. Зазначене негативно впливає на розвиток
професії та євроінтеграційні процеси в Україні.
Однією із необхідних вимог Директиви Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС від 17.05.2006
«Про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності» до третіх країн є вимога щодо створення системи контролю якості аудиторських послуг з відповідною системою санкцій і покарань [16].
Відповідно, на рівні законодавчого регулювання у
2015 р. АПУ, за погодженням з МФБ, здійснено переклад
нової редакції Міжнародних стандартів контролю яко
сті, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супут-
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лід відзначити, що основним пріоритетом у сфері
надання аудиторських послуг залишається посилення контролю над аудитом та відновлення
довіри до фінансової звітності за результатами аудиту.
У ході дослідження виявлено, що ані в світовому, ані у
вітчизняному аудиті немає однозначного й чіткого визначення терміна «якість аудиторських послуг». Більшість
дослідників розглядають «якість послуг»: по-перше, з
позиції замовника (споживача послуг), аналізуючи задоволення його потреб та очікувань; по-друге, наголошують на неефективному здійсненні контролю якості
послуг з боку уповноважених органів. Отже, для визначення критеріїв оцінки якості наданих аудиторських послуг необхідно врахувати тлумачення цього поняття в
наукових і науково-методичних працях практиків.
Відповідно до принципів професійної етики аудитора «якість послуг» – це комплексна обробка аудитором
власних досліджень, нових досягнень наукової думки з
особливостями практичного досвіду конкретного підприємства, яке перевіряється, що забезпечує створення
якісного продукту, – викладеного в надзвичайно стислій
та лаконічній формі обґрунтованого висновку у вигляді
порад, оцінок, пояснень, висновків, рекомендацій [4].
У Положенні з національної практики контролю
якості аудиторських послуг зазначено, що якісною визнається аудиторська послуга, яка надається аудиторськими фірмами з дотриманням Професійних стандар-

тів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють
аудиторську діяльність, та задовольняє потреби користувачів [5].
Дослідження підходів до поняття «якість аудиторських послуг» у науковій літературі дозволило виділити
та узагальнити їх трактування в табл. 2.
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ся в Харківській області на 62,5%, при цьому кількість
аудиторських фірм зменшилася на 20,8% [2].
Порівняно з попередніми роками у 2015 р. майже
не змінився розподіл замовлень за видами аудиторських
послуг, але у порівнянні з 2014 р. спостерігається незначне коливання показників – найбільш затребуваними є
інші професійні послуги. Як і в попередні роки, найбільшу питому вагу становлять завдання з надання впевненості (обов’язкового аудиту фінансової звітності, ініціативного аудиту фінансової звітності, огляду історичної
фінансової інформації, завдань з надання впевненості,
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації) [2].
Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку аудиторських послуг свідчить, про те, що обсяг
наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності в цілому по країні збільшився порівняно з 2014 р. на 36,3%,
або на 469390,8 тис. грн. Відповідно, обсяг доходу від наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності у 2014 р.
становив 1291811,8 тис. грн, а у 2015 р.– 1761202,6 тис.
грн. Збільшився також середній дохід на одного суб’єкта
аудиторської діяльності [2].
Як і в попередні роки, діяльність АПУ упродовж
2015 р. координувалася відповідно до напрямків Стратегії діяльності Аудиторської палати України на 2012–
2017 роки, затвердженої рішенням АПУ від 05.07.2012 р.,
яка передбачає такі пріоритети: захист інтересів кори
стувачів фінансової та іншої економічної інформації;
задоволення внутрішніх потреб професійного ринку
аудиту України; забезпечення визнання важливої ролі
аудиторської професії в суспільстві; покращення регуляторної діяльності у сфері аудиту [3].
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Таблиця 2
Визначення сутності поняття «якість аудиторських послуг»
№
з/п

бухгалтерський облік і аудит

Характеристика

Бутинець Ф. Ф. [6, с. 64]

Якість аудиторських послуг – максимальне задоволення інформаційних потреб кори
стувачів результатами виконаних аудитором робіт, послуг та супутніх йому робіт відпо
відно до інтересів власника, суспільства та конкретного замовника в межах вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів

2

Бондар В. П. [7, с. 23]

Основою підтримання якості процесу аудиту є документування усіх стадій його проведення. Документування процесу створює умови для контролю своєчасності і повноти
виконання аудиторських процедур, дозволяє своєчасно виявляти недоліки в контрольних діях аудитора

3

Василюк М. М.,
Григорів О. О. [8, с. 227]

Якісний аудит – це аудит, проведення якого повністю відповідає вимогам стандартів
аудиту, бо саме тільки завдяки якості можна забезпечити адекватність думки аудитора
фактичній оцінці стану справ замовника

4

Гринь В. П. [9, с. 221].

Якість аудиторських послуг полягає в забезпеченні повноцінної реалізації можливостей аудиторської фірми, підвищення її конкурентоспроможності й скорочення часу
на боротьбу з наслідками прорахунків на можливо більш ранній стадії, з тим, щоб мати
можливість прийняти

5

Гноєва І. М., Винник С. М.
[10, с. 183]

Якість аудиторських послуг – сукупність певних рис і характеристик послуг, що дає їм
можливість задовольнити потреби, які вже визначені чи очікуються споживачем таких
послуг

6

Лубенченко О. Е. [12, с. 25]

Якість аудиторських послуг хоч і не має оціночного критерію, та є конкретною перевагою і залежить насамперед від кваліфікації персоналу аудиторської фірми, його
обізнаності в технологіях перевірок і нормах чинного законодавства

7

Проскуріна Н. М. [13, с. 53]

Основним критерієм якості аудиторських перевірок є дотримання вимог стандартів
аудиту, але наявність одного критерію не дозволяє провести повною мірою оцінку його
якості. Якість аудиту необхідно розглядати з погляду, по-перше, чи є надані послуги з
проведення перевірки «аудитом» і, по-друге, чи задоволені потреби замовника
у встановленні об’єктивності фінансової інформації

8

Редько О. Ю. [14, с. 25]

Якість аудиторських послуг – системне дотримання реальної професійної незалежності,
вимог чинного законодавства та стандартів аудиту, дотримання Кодексу професійної
етики і професійної діяльності у сфері аудиту.

9

Соловйов Д. І. [11, с. 344]

Якість аудиторських послуг – здатність задовольняти встановлені та перспективні
потреби замовника в отриманні достовірного рівня впевненості в інформації та забезпечити достовірність цієї інформації

1
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Автор, джерело

ніх послуг видання 2014 р., які згідно з рішенням АПУ
від 29.12.2015 р. № 304/1 затверджені для обов’язкового
застосування при виконанні завдань з 1 лютого 2016 р.
як національні стандарти аудиту [4].
Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» (у редакції Закону України від 14.09.2006 р.
№ 140-V) на Аудиторську палату України покладено повноваження щодо організації та здійснення контролю за дотриманням аудиторськими компаніями та аудиторами –
фізичними особами (СПД) вимог законодавчих норм,
що регулюють аудиторську діяльність у країні [4]. В Аудиторській палаті України було створено Комісію з конт
ролю якості та професійної етики. Щороку АПУ затверджує план зовнішніх перевірок суб’єктів аудиторської
діяльності, який оприлюднюється на сайті аудиторської
палати для ознайомлення практикуючих аудиторів.
В умовах проголошеної Україною політики євроінтеграції важливим залишається питання імплементації європейських стандартів ведення аудиторської
діяльності, що відображені в Директиві 2006/43/ЄС
Європейського Парламенту та Ради про обов’язковий
аудит річної звітності та консолідованої звітності, зі
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змінами, внесеними Директивою 2014/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради та Регламенту (ЄС) № 537
від 16.04.2014 р. «Про особливі вимоги до обов’язкового
аудиту суб’єктів суспільного інтересу», до вітчизняного
законодавства [16].

У

продовж 2015 р. було зроблено важливі кроки на
шляху до адаптації законодавства України про аудиторську діяльність до законодавства Європейського Союзу. На підтримку політики щодо необхідності
приведення норм національного законодавства про аудиторську діяльність до законодавства ЄС упродовж 2015 р.
суб’єктами законодавчої ініціативи було запропоновано
два законопроекти про аудиторську діяльність, а саме:
законопроект «Про аудиторську діяльність», зареєстрований у Верховній Раді України 03.04.2015 р. за № 2534
(оновлений 06.10.2015 р.) і законопроект «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність», оприлюднений на офіційному сайті Міністерства фінансів
України 17.08.2015 р. (оновлений 15.01.2016 р. [17].
Так, з метою адаптації механізмів регулювання аудиторської діяльності в Україні до сучасних вимог, Ауди-
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Висновки
На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що аудиторський ринок якісно змінюється внаслідок дії низки факторів, зокрема, кризових
явищ у суспільстві, посилення вимог до аудиторської
професії з боку регуляторів, змін у законодавстві.
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Проекті закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», розробленому Міністерством фінансів України, у VI розділі
пропонується контроль якості аудиту та інших аудиторських послуг здійснювати за такими напрямами [17]:
 контроль якості необхідно здійснювати у вигляді методик і процедур, які дозволяють забезпечити обґрунтовану впевненість у тому, що
при проведенні аудиту та наданні інших аудиторських послуг належним чином виконуються
вимоги законодавства та нормативних актів;
 система заходів щодо контролю якості аудиту та інших аудиторських послуг визначається
Всеукраїнською радою аудиторів відповідно
до вимог законодавства та інших нормативноправових актів шляхом встановлення порядку проведення внутрішнього та зовнішнього
контролю якості;
 аудиторська фірма та аудитори, які індивідуально надають аудиторські послуги, у вигляді
обов’язкового аудиту повинні не менше, ніж
один раз в шість років проходити зовнішній
контроль якості з наданням для перевірки всієї
необхідної документації;
 зовнішній контроль якості аудиту та інших аудиторських послуг проводиться саморегульованою організацією аудиторів або Комітетом з
етики та контролю якості;
 типові програми перевірок контролю якості та
порядок проведення таких перевірок затверджуються Всеукраїнською радою аудиторів за
поданням Комітету з етики та контролю якості;
 проведення моніторингу якості аудиту та інших аудиторських послуг здійснюються шляхом систематичного аналізу оприлюднених
аудиторських звітів та статистичної звітності
аудиторських фірм і аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги.
Таким чином, новацією у сфері вимог нової редакції Закону України «Про аудиторську діяльність» є створення якісно нової незалежної системи контролю якості
аудиторських послуг, визначення термінів проведення
обов’язкових перевірок контролю якості відповідно до
вимог Директиви.

Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку аудиторських послуг свідчить про те, що обсяг
наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності в
цілому по країні збільшився порівняно з 2014 р. Одночасно зі зменшенням кількості суб’єктів аудиторської
діяльності в Реєстрі аудиторських фірм (на 16,5%) спостерігається тенденція до збільшення їх доходу.
Нова Концепція змін до законодавства про аудиторську діяльність спрямована на підвищення якості аудиторських послуг, покращення бізнес-клімату та адаптацію до законодавства Європейського Союзу.
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торська палата України рішенням АПУ від 26.05.2016 р.
№ 325/8 затвердила Концепцію діяльності Аудиторської
палати України на 2016–2017 роки, реалізація якої має
забезпечити безперервність функціонування системи
регулювання аудиторської діяльності, укладання фундаменту нової системи регулювання та еволюційність
переходу з однієї системи регулювання на іншу [3].

329

16. Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту
та Ради від 16 квітня 2014 р., що вносить зміни до Директиви
2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів (стосується Європейського економічного простору). URL: www.apu.com.ua
17. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:
www.minfin.gov.ua
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Ф

ункціонування підприємств в умовах постійного зростання конкуренції та дефіциту ресурсного забезпечення вимагає від керівництва різних
рівнів пошуків нових шляхів економічно обґрунтованого зниження рівня витрат та їх економії. Фінансовий
облік, попри свою значну роль як джерела прийняття
управлінських рішень, не повною міро відповідає сучасним запитам для досягнення такої мети. У зв’язку з
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цим науковці й практики прагнуть більше адаптувати
наявні облікові дані до потреб ефективного управління,
а також спрямовують свої зусилля на вироблення механізмів і інструментів підвищення якості управління використанням ресурсів.
У цьому контексті розвиток управлінського обліку якнайповніше відповідає вимогам часу. Недостатність теоретичних досліджень методології, методики
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та організації управлінського обліку в Україні певною
мірою пов’язана з недосконалістю дослідження його історичних витоків і етапів розвитку. З огляду на це, обрана нами тема актуальна та спрямована на вирішення
проблемних аспектів з цього напряму.
Слід визнати, що в останні десятиліття проблематиці розвитку управлінського обліку приділяється
багато уваги. Теоретичні та практичні його засади висвітлювали у свої наукових працях Ф. Ф. Бутинець,
Р. Вандер Віл, А. М. Вахрушина, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, П. Друкер, К. Друрі, З-М. В. Задорожний,
В. Б. Івашкевич, О. Д. Каверіна, О. В. Карпенко, Р. С. Каплан, В. С. Лень, О. В. Лишиленко, Л. В. Нападовська,
В. Ф. Палій, С. О. Стуков, А. Д. Шеремет й інші. Разом з
тим, незважаючи на всі дослідження та пропозиції науковців і практиків, проблеми формування повноцінної,
дієвої системи управлінського обліку на українських
підприємствах залишаються невирішеними. Достатньо
проблемним є висвітлення впливу історичного розвитку
управлінського обліку на результативність діяльності та
обґрунтування етапів історичного його поступу, оскільки з цих питань немає одностайної єдності в позиціях
різних авторів.
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В

несок обліку в еволюцію управління та розуміння
його ролі як інформаційної бази вказує на існування деяких суперечностей, які дотепер залишаються невирішеними. Головне протиріччя, не вирішене
до сьогодні, є те, що з часу академічного розвитку теорій
управління багато з них неадекватно реагували на вимоги практики. Попри це, еволюція, яка спостерігається в
управлінні, нерозривно пов’язана з паралельним розвит
ком управлінського обліку [2; 6–9]. Це є абсолютно не
випадковим, а цілком об’єктивно зумовленим процесом,
що спостерігається протягом усього історичного розвитку управлінського обліку. При цьому основною характеристикою цього процесу є те, що його причинами
є два джерела: потреби практики компаній і розвиток
концепцій, моделей і теорії інших дисциплін, як у розвинутих економіках, так і у країнах, що розвиваються.
Варто відзначити, що існує певний розрив між тео
ретичними інноваціями управлінського обліку і прийняттям їх у практиці компаній. Це теж об’єктивний
процес. Хоч є і винятки. На деяких фірмах розвивають свою практичну реалізацію методології та техніки
управлінського обліку, які в подальшому знаходить обґрунтування та вдосконалення в теорії.
Основоположниками теорії управлінського обліку
вважаються як класики економічної теорії – автори з англосаксонських країн, в основному з США і Великобританії, які виконували свої дослідження щодо раціонального
використання економічного потенціалу, так і нові вчені
більшості країн, що розвиваються. Огляд літератури
свідчить, що центральні ідеї або інструменти, визначені
класиками, використовуються і працюють до сьогодні.
В академічній літературі можна відстежити похо
дження управлінського обліку, що позиціонується з
двох різних точок зору. Одна в подальшому йменується
як економічний підхід. Він підтримується такими авто-
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рами, як А. Чандлер (1977), Р. Каплан (1984) і Т. Джонсон
і Р. Каплан (1987) [3, с. 23; 17].
Інший підхід підтримується такими вченими, як
Б. Міллер і Т. О'Лірі (1987), К. Хоскін і Р. Макве (1988)
і Ю. Замель та ін. (1990), і згадується як неекономічний
підхід (С. Люфт, 1997).

П

рихильники економічного підходу стверджують, що практика управлінського обліку виникла з приватного сектора при здійсненні
бізнес-операцій. Наприклад, Джонсон і Каплан (1987)
стверджують, що витоки сучасного управлінського обліку можна віднести до появи керованих, ієрархічних
підприємств початку 19 століття [10, с. 165–166]. У цей
період прагнули отримати більшу ефективність виробництва, тому почали реалізовувати відповідну практику
обліку. Фабриканти почали наймати працівників на довгостроковій основі, і, як наслідок, розвивалася ієрархічна структура організації управління. Заводи були часто
розташовані на значній відстані від керівництва та інформаційної системи, тому потрібно було постійно підвищувати й оцінювати ефективність роботи менеджерів
і працівників на заводі. До цього часу (промисловий період розвитку) робочі наймалися на короткостроковій
основі, їм оплачувалися виконані роботи, і досягти високої ефективності власнику не вдавалося. Не було також
відповідних механізмів впливу, що значно обмежувало
роль обліку як інформаційного джерела в забезпеченні
підвищення ефективності виробництва.
Виникнення і швидкий розвиток залізничного
сполучення в середині 19 століття стали ще однією важливою рушійною силою в розвитку управлінського обліку як системи. Нові показники роботи залізниці, такі як
ціна за тонну на милю, вартість на одного пасажира за
милю і співвідношення операційних витрат до доходів,
базовані на сегментованій і регіональній основі, згодом
були прийняті та розширені в інших секторах.
Джонсон і Каплан (1987) приходять до висновку,
що управлінські системи та управлінський облік еволюціонували, щоб мотивувати і оцінювати ефективність
внутрішніх процесів, а не загальний прибуток. Отже, крім
системи фінансового обліку, яка була спрямована для
підготовки річної фінансової звітності, виникла потреба
в обліку, орієнтованому на управління операціями й процесами. З того часу з’явилися два види обліку, які можуть
функціонувати незалежно один від одного [10, c. 166].
На думку іншого вченого-економіста К. Друрі
(1996), подальший прогрес управлінського обліку був
пов’язаний з науковим розвитком управління. Прихильники цієї теорії на чолі з Ф. Тейлором, були сконцентровані на підвищенні ефективності виробництва
за рахунок спрощення та стандартизації операцій, що,
своєю чергою, підвищувало рентабельність. У 1911 р.
Г. Харрісон опублікував перший набір рівнянь для аналізу
вартості відхилень від стандартів. До 1920 р. система для
запису і аналізу відхилень від стандартів вдосконалювалася. Були сформульовані відповідні теоретичні обґрунтування та з’явилася література з їх опису [10, c. 166].
На думку деяких науковців, досягнення в галузі управлінського обліку може бути також пов’язане зі
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рактичним кроком на шляху становлення і розвитку управлінського обліку було виділення із
загальної бухгалтерської служби підприємства
управлінської бухгалтерії. Створення двох самостійних
бухгалтерій (фінансової й управлінської) було пов’язане
з розширенням виробництва, утворенням великих компаній, а також з необхідністю збереження їх комерційної таємниці. Ця обставина певним чином вплинула
на формування єдиних національних рахунків. Так, до
Другої світової війни в країнах континентальної Європи національні рахунки були представлені рахунками
фінансового й управлінського обліку в єдиній формі.
Після війни в економічному житті Європи вирішального значення почав набувати американський капітал,
а разом з ним отримав визнання й англо-американський
підхід до бухгалтерського обліку. Думки більшості теоретиків і практиків зійшлися на тому, що план єдиних
національних рахунків призводить до порушення комерційної таємниці.
Поява управлінського обліку як самостійної навчальної дисципліни пов’язана з Американською асоціацією бухгалтерів, яка у 1972 р. розробила програму одержання диплому спеціаліста з управлінського обліку з наданням випускникам кваліфікації бухгалтера-аналітика.
Цей рік ознаменував офіційний поділ бухгалтерського
обліку на фінансовий та управлінський [3, с. 43].
В Україні розвиток системи управлінського обліку
пов’язують з використанням його інструментарію. Проте прийоми і методи управлінського обліку, які використовувалися в директивній економіці, що характерна
для всіх пострадянських країн, не давали потрібного результату. Адже тільки в умовах ринкових відносин можлива об’єктивна інтеграція методів управління в єдину
систему управлінського обліку.
В умовах розвитку ринкових відносин в Україні
намітилися дві групи основних користувачів облікової
інформації: внутрішні й зовнішні. Внутрішніми кори
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овий (управлінський) облік та його методи були
розроблені для підтримки цієї діяльності. Зокрема, бюджетні системи планування та управління розроблялися, щоб гарантувати, що різні види діяльності відокремлених підрозділів будуть гармонійно
розвиватися задля досягнення загальної корпоративної
мети. Окрім цього, окупність (повернення) інвестицій
розраховувалася таким чином, щоб виміряти успіх кожного підрозділу та всієї організації загалом. Згодом були
розроблені системи трансфертного ціноутворення. Метою цього було прагнення забезпечити підстави справедливого обліку (розмежування) прибутку кожного
структурного підрозділу.
Більшість методів управлінського обліку були
розроблені до 1925 р., а в подальші роки спостерігається уповільнення розвитку бухгалтерських інновацій
(Джонсон і Каплан, 1987). У цей період зовнішні фінансові угоди стали рушійною силою до більшого розвитку
фінансового обліку, який відповідав менталітету національних економік. У результаті цього методологія управлінського обліку починає підпорядковуватися практиці
фінансового обліку. Ще однією причиною такого підходу був той факт, що вартість запуску двох систем була
на той час занадто висока. Тому завдання запуску двох
систем стало надто важким і дорогим для фірм.
Історією та причинами розвитку управлінського
обліку в більш пізніші періоди займався Ж. Бурнісьєн.
У своїх розробках (2000) він стверджував, що історію
управлінського обліку слід розглядати з позиції початку
позиціонування фірмових знаків (вартості лейбла). На
його думку, бухгалтерський облік в далекому минулому
відрізнявся від бухгалтерського обліку в 1950-х роках
саме в питаннях вартості, і це стало поштовхом до виокремлення системи управлінського обліку. Дослідження Бурнісьєна, здійснені в Гарварді в бібліотеці бізнесшколи (2000), дозволили йому виокремити тільки чотири
бухгалтерські книги з управління, які були опубліковані
до 1960 р., одна була опублікована в 1953 р., а решта після
1956 р. Упродовж цього періоду стандартна калькуляція
розглядалася як ключовий інструмент підрахунку для
контролю витрат і мало науковців і практиків, ставили
під сумнів здатність стандартної калькуляції забезпечувати ефективне застосування управлінського контролю.
За словами багатьох учених-економістів, розвитку таких
стандартів оцінки витрат сприяли як академічні, так і
професійні організації до 1970-х років. Чистий прибуток
і рентабельність інвестицій були основними фінансовими показниками, на які спрямовувалось управління.
Власне управлінський облік формувався як самостійна інформаційна система. Перші думки про необхідність формування самостійної інформаційної системи
про витрати підприємства і про те, якою вона має бути,

з’явилися ще на початку 20 століття у книзі І. Емерсона
«Продуктивність праці як основа оперативної роботи і
заробітної плати». У цій роботі вперше була здійснена
спроба виділити облік витрат виробництва в самостійний напрямок облікової роботи [1, с. 127].
Другою важливою обставиною, яка сприяла виділенню управлінського обліку в самостійну галузь бухгалтерської науки, було створення в США національної
асоціації бухгалтерів-виробників, яка виникла в жовтні
1919 р. за ініціативою Дж. Лі Ніколсона – діяча у сфері
фабрично-заводського рахівництва, та займалася питаннями професійного розвитку і перекваліфікації бухгалтерів США [2; 3].
У повоєнні роки (після Другої світової війни) стає
очевидним той факт, що дані бухгалтерського обліку
широко використовуються у формуванні та виконанні
управлінської політики, а бухгалтер почав приділяти неабияку увагу прогнозуванню, плануванню, прийняттю
рішень, контролю за забезпеченням інформацією служб
управління. Це означає, що у бухгалтера з’явилися додаткові функції у сфері управління і прийняття господарських рішень.
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зростанням мультиактивності, диверсифікації організацій на початку 20 століття. Адже тогочасні менеджери
після відокремлення (виділення) підрозділів фірм знач
ну роль відводили координації їх діяльності, спрямовуючи стратегію і приймаючи рішення, орієнтовані на
досягнення найбільшої прибутковості та відповідного
розподілу капіталу в різні види діяльності.
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стувачами інформації є керівництво підприємств, установ, організацій різних рівнів; зовнішніми – акціонери
компаній, комерційні партнери, кредитори, податківці,
статистичні служби та ін. Специфічні вимоги й потреби
внутрішніх користувачів облікової інформації зумовили
появу особливого виду обліку. Він повинен був задовольняти індивідуальні потреби певного кола осіб, котрі
мають безпосередній стосунок до суб’єкта господарювання та уповноважені приймати оперативні тактичні
ситуаційні, а також стратегічні управлінські рішення.

П

ерехід на національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні, нові економічні умови вимагали розширення функцій та повноважень
бухгалтерської служби. Це спонукало до появи нової
методології підготовки і опрацювання облікових даних.
У результаті – бухгалтерська професія почала займати і
сьогодні займає якісно інший рівень. Бухгалтер поступово перетворився в людину, яка, окрім фіксації фактів
господарського життя, почала займатися підготовкою
даних для прийняття управлінських рішень і брати
участь у їх формуванні. Таким чином, бухгалтер став
бухгалтером-аналітиком, який у своїй діяльності займає
значно вищий рівень і фактично бере активну участь в
управлінні виробництвом.
Управлінський облік спочатку традиційно був
спрямований лише на внутрішньогосподарське управління, однак у сучасних умовах все більшою мірою передбачає аналіз діяльності з урахуванням довгострокових
цілей, використовує методи отримання інформації про
вирішальні чинники успіху: якість, інновації, час тощо,

що має надзвичайно важливе значення для оптимізації стратегії розвитку підприємства. Отже, стратегічне
управління в умовах глобалізації економіки репрезентує
новий етап розвитку управлінського обліку. Стратегічний управлінський облік, використовуючи зовнішню і
внутрішню інформацію, покликаний забезпечити керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття стратегічних управлінських рішень [7].

В

Україні проблематика управлінського обліку актуалізувалася під час розвитку ринкових відносин.
У цих умовах підприємства набувають більшої
самостійності, що потребує принципового переосмислення традиційних функцій управління: планування,
облік, контроль, аналіз і стимулювання. Ринкові умови
та зростання конкуренції вимагають від управлінців різних рівнів максимального використання усіх можливих
економічних важелів. При цьому виявляється, що в такому випадку недостатньо інформації лише традиційного бухгалтерського обліку.
Усвідомлення необхідності запровадження управлінського обліку зростає, але цього недостатньо для
реалізації цього наміру. Треба зауважити, що на шляху
його впровадження є певні труднощі, які полягають у
методології ведення обліку та відповідних організаційних заходів, які необхідно здійснити. Для того, щоб
зрозуміти основні методологічні засади ведення управлінського обліку, необхідно розглянути його розвиток у
різних історичних періодах. О. А. Мошковською встановлено такі передумови виникнення управлінського
обліку (табл. 1).
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Таблиця 1
Історичні передумови виникнення управлінського обліку [5]
Історичний період

Передумови управлінського обліку

Первіснообщинний світ

Виникнення виробляючої економіки як типу економічної організації, зачатків управління і обліку

Давній світ

Формування управлінської спрямованості обліку.
Факт наявності обліку виробництва

Античний світ

Об’єктивна орієнтованість діяльності суб’єктів господарювання на досягнення економічного
ефекту та зростання.
Розповсюдження методів управлінського характеру – планування, нормування, контролю.
Незалежність існування фінансового і виробничого капіталу

Середньовіччя

Формування об’єктивної потреби в обліковій системі, яка дозволяла розрахувати прибуток як
спосіб нарощення капіталу.
Практична потреба в системному веденні обліку виробництва з використанням бухгалтерських
рахунків

Новий час

Формування об’єктивної потреби в обліковій системі, яка безпосередньо призначена для розрахунку фінансового результату як економічного ефекту діяльності та яка дозволяє системно
відображати особливості обліку виробництва на спеціальних бухгалтерських рахунках.
Розвиток виробничого капіталу поряд з фінансовим

Промисловий період

Виникнення неокласичної економічної теорії (основа формування наукового інструментарію для
застосування управлінського обліку).
Виникнення науки управління, застосування наукових підходів до організації виробництва.
Увага до собівартості як до величини, що впливає на величину прибутку.
Об’єктивні потреби в інформації про собівартість для цілей управління в умовах ринкової
конкуренції і коливання цін.
Розвиток калькуляційних методів планування, нормування, контролю, обліку і розподілу витрат.
Об’єктивні потреби в повній, точній, диференційованій калькуляції за видами продукції та структурними підрозділами
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ності більшості суб’єктів господарювання є отримання
прибутку, то облік покликаний саме виконувати дану
мету. Центральне місце при цьому належить витратам
і собівартості продукції, що виробляється.
Цю тезу підтверджує позиція різних вчених і практиків про те, що управлінський облік як механізм управління бізнесом, орієнтований на отримання прибутку і
досягнення цілей на ринку товарів і послуг.
Без рекомендацій щодо досконалого обліку витрат
на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), як стверджує Ф. Ф. Бутинець [1, с. 5],
без пошуку найбільш раціональних методів та прийомів
обліку та калькулювання, без вивчення досвіду і прогресивних думок з цих питань, практично неможливо
організувати управлінський облік, нагальна потреба в
якому продиктована наявністю конкуренції та комерційної таємниці.

менеджмент і маркетинг

У

правлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, нагромадження, аналізу, підготовки
та передачі інформації, яка використовується
управлінською ланкою для планування і контролю виробничих ситуацій та оцінки можливих тенденцій розвитку всередині організації.
Для виявлення сутності управлінського обліку
необхідно врахувати, що в сучасних умовах з’явилися
ряд нових вимог, які ставляться менеджерами до системи обліку відносно характеру й обсягу інформації, яка
потрібна їм для управління. Зокрема до управлінської
інформації висуваються сьогодні такі вимоги:
 своєчасність (інформація повинна випереджати будь-які управлінські рішення, а тому порядок і частота її надання повинні відповідати
характеру й періоду виконання завдань, які вирішуються менеджером);
 диференційованість (що стосується повноти й
одночасно вимоги про те, що інформація має
відповідати запиту менеджера й бути конкретною);
 доступність форми та змісту (зважаючи на різноманітність рівнів компетенції менеджерів, інформація повинна бути викладена в доступній
та зрозумілій формі);
 компактність (форми подання звітності та інформації повинні бути простими, але одночасно мають дозволяти контролювати не тільки
підсумкові показники, а й їх складові);
 варіативність (інформація має забезпечувати
можливість вибору оптимального альтернативного варіанту управлінського рішення).
Особливість управлінського обліку полягає в тому,
що його завданням є забезпечення потреб управління,
а не просто фіксація господарських явищ і процесів.
Це пояснюється рядом факторів. По-перше, за допомогою управлінського обліку (на відміну від бухгалтерського) можна забезпечити такі потреби користувачів:
 надання інформації для прийняття управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків;

ЕКОНОМІКА
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аявність зазначених умов у світовій практиці вважаємо необхідними, але недостатніми для української облікової практики. До умов, що неминуче приводять до виникнення, поширення й застосування
управлінського обліку у вітчизняному досвіді, належать:
 безумовний авторитет будь-якого суб’єкта або
обставини, які визначають обов’язковість або
підтверджувальний очевидний ефект від застосування системи управлінського обліку. Таким
авторитетом має бути держава, яка об’єктивно
зацікавлена в підвищенні зростання економічної ефективності діяльності господарюючих
суб’єктів, або розповсюджений досвід комерційних організацій, які емпірично довели фінансовий ефект від застосування інструментів
управлінського обліку;
 достатня кваліфікація кадрів у сфері управлінського обліку;
 розробка методології управлінського обліку,
яка є зрозумілою для використання організаціями бізнесу.
Таким чином, основними передумовами розвитку
управлінського обліку в Україні та світі є:
 розвиток і розширення виробництва, формування організаційної структури виробничих
суб’єктів, яка включає віддалені підрозділи,
значні обсяги діяльності;
 потреба в оптимізації виробничих процесів,
економії ресурсів і підвищенні оперативності
управлінського впливу;
 переорієнтація системи управління та її інформаційної бази від надання інформації для зов
нішнього контролю до формування баз даних
для управлінських дій та контролю всередині
підприємства;
 розвиток технічних аналітичних можливостей
і широке їх використання для потреб обліку,
контролю та управління;
 зростання конкуренції між підприємствами,
обмеженість ресурсів, розвиток методології та
методики управління;
 індивідуалізація виробничого процесу через
розвиток інноваційних технологій;
 посилення акценту на зниженні рівня витрат і
зростанні прибутковості виробництва;
 глобалізація й інтернаціоналізація виробництва та розвиток сервісного обслуговування;
 автоматизація виробничих процесів і зростання обсягів виробництва;
 розвиток масового виробництва, перехід від
державної до приватної форм власності;
 перехід на вищий рівень управління та господарювання, що відповідає дійсному стану розвитку науки й техніки тощо.
Облік є однією з найважливіших функцій управління. Відображаючи факти, явища та процеси, що відбуваються на підприємстві, облік характеризує фінансовоекономічний стан господарюючого суб’єкта і виступає
основою планування та прогнозування майбутньої діяльності. Оскільки загальною та основною метою діяль-
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 формування економічної стратегії діяльності;
 оцінка формування собівартості та прибутку
протягом звітного періоду;
 урахування величини витрат не після закінчення звітного періоду, коли вже неможливо вплинути ні на що, а в процесі здійснення витрат
тощо.

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг
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аким чином, система управлінського обліку виходить за рамки бухгалтерського обліку і включає
в себе елементи планування, контролю, аналізу,
оцінки. В економічній літературі даються різні визначення поняття управлінський облік (Голов С. Ф., Єфіменко В. І., Сопко В. В., Шеремет А. Д., Бутинець Ф. Ф., Пушкар М. С та ін.), однак спільною рисою усіх визначень є
те, що автори визнають за завдання управлінського обліку надання неупередженої інформації, необхідної для
прийняття управлінських рішень відповідними управлінськими манками підприємства.
Схема реалізації управлінського обліку на підприємстві включає дві основні складові:
 інформаційну базу управлінського обліку (бухгалтерський облік, оперативний облік, статистичний облік);
 реалізацію змісту управлінського обліку через
функції управління (планування й прогнозування, бюджетування, контроль, аналіз та оцінка, регулювання, мотивація та стимулювання).
Обидві складові виступають основою обґрунтування та прийняття внутрішньогосподарських управлінських рішень. Тобто управлінський облік пов’язує
обліковий процес з процесом управління. Функції
управління та інформація, яка необхідна для планування, контролю, прогнозування, дозволяють також визначити функції управлінського обліку.
До них належать:
 інформаційна (забезпечення керівників різних
рівнів управління інформацією, яка необхідна
для поточного планування, контролю і прий
няття оперативних управлінських рішень);
 комунікаційна (формування інформації, яка
виступає засобом комунікаційного зв’язку між
рівнями управління і різними структурними
підрозділами);
 контрольна (оперативний контроль з метою
оперативного впливу та оцінка результатів діяльності конкретних підрозділів і підприємства в цілому в досягненні мети);
 прогнозна (перспективне планування і координація розвитку на майбутнє на підставі аналізу й оцінки фактичних результатів діяльності)
[1, с. 23].
Ураховуючи те, що управлінський облік – це інтегрована система різних економічних дисциплін, то і
його метод включає в себе:
 елементи методу бухгалтерського обліку (зокрема рахунки і подвійний запис, інвентаризація та документація, оцінка і калькуляція);
 елементи статистики (індексний метод);
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 прийоми економічного аналізу (факторний аналіз);
 математичні методи (кореляція, лінійне програмування, спосіб найменших квадратів тощо).
Специфічними елементами методу управлінського обліку, як зазначають деякі автори (С. Ф. Голов),
є групування й узагальнення контрольних рахунків, планування та лімітування, контроль.
Групування й узагальнення, а також використання
контрольних рахунків – це спосіб, що дозволяє накопичувати й систематизувати інформацію про об’єкт за певною ознакою. Головними ознаками групування об’єктів
управлінського обліку є специфіка виробничої діяльності, технологічна та організаційна структури підприємства, організація управління та його цільові функції.
Контрольні рахунки – це рахунки, на яких записи здійснюють лише по підсумкових сумах даного періоду.
Предмет управлінського обліку [4, с. 13] включає в
себе такі складові: витрати діяльності; доходи діяльно
сті; результати діяльності.

П

редметом управлінського обліку в загальному
вигляді виступає сукупність об’єктів у процесі
всього циклу управління виробництвом [1, с. 17].
Зміст предмета розкривають його численні об’єкти, які
можна об’єднати у дві групи:
 виробничі ресурси, що забезпечують корисну
працю людей у процесі господарської діяльності;
 господарські процеси та їх результати, що складають в сукупності виробничу діяльність підприємства (види діяльності).
До складу виробничих ресурсів входять:
 основні засоби (засоби праці – машини, обладнання, виробничі будівлі тощо), їх стан і використання;
 нематеріальні активи;
 матеріальні ресурси (предмети праці – сировина, матеріали тощо);
 трудові ресурси.
До другої групи об’єктів управлінського обліку
відносять:
 постачальницько-заготівельну діяльність;
 виробництво (виробнича діяльність);
 фінансово-збутову діяльність (маркетингові
дослідження, збутові операції, транспортування, реклама, контроль якості тощо);
 організаційну діяльність.
В основу системи управлінського обліку покладені бухгалтерські принципи (оскільки він виступає складовою бухгалтерського обліку):
 безперервності діяльності;
 єдиного грошового вимірника;
 повноти;
 періодичності;
 перевалювання сутності над формою тощо.
Однак управлінському обліку притаманні й власні
специфічні принципи, зокрема:
 принцип оцінки результатів діяльності структурних підрозділів, що передбачає визначення
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тенденцій і перспектив кожного з них у формуванні прибутку;
принцип комплексності (разова фіксація даних
у первинних документах і багаторазове їх використання в усіх видах управлінської діяльності);
принцип бюджетного методу управління (що
є інструментом планування, контролю та регулювання і передбачає охоплення бюджетуванням виробництва, реалізації та фінансування
підрозділів та підприємства в цілому);
принцип залежності (на різні альтернативні рішення відносяться лише ті витрати, які залежатимуть від майбутнього вибору);
принцип причинності (до собівартості відносять тільки ті витрати, які виникли внаслідок
виробництва даної продукції).

раховуючи той факт, що управлінський облік на
ранніх стадіях свого існування розглядався як складова бухгалтерського обліку, доцільно визначити
взаємозв’язок між ними. Оскільки в основі обох видів обліку лежать ряд спільних принципів, об’єкти також дещо
співпадають, то зрозумілим стає той факт, що між фінансо-

вим та управлінським обліком існує тісний взаємозв’язок,
який полягає в єдності принципів, методів, системи первинного обліку та єдиного професійного середовища. Одночасно існують і ознаки відмінностей, оскільки обидва
види обліків мають різні завдання (табл. 2).
Порівняння управлінського та фінансового обліку
свідчить про те, що перший не має постійної базової рівності (такої, як балансове рівняння). Саме тому мета організації обліку, критерії і засоби її досягнення визначають застосування різних моделей управлінського обліку.
За ступенем взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку на практиці застосовують дві моделі:
інтегровану та автономну [1, с. 27].
За ступенем нормування виділяють: облік фактичних витрат; облік стандартних витрат.
Облік фактичних (минулих) витрат полягає у формуванні витрат і прибутку для визначення фактичної
собівартості і прибутку від реалізації одиниці продукції
[4, с. 28].
Облік стандартних витрат включає: розробку
стандартів по витратах з придбання і використання ма
теріалів, сировини, основних засобів, затрат праці, складання калькуляцій собівартості за нормативними витраТаблиця 2

Ознаки відмінностей фінансового та управлінського обліку [1, с. 15–16]
Фінансовий облік

Обов’язковість ведення

Залежить від рішення керівника

Нормативно регульований законодавством

Користувачі інформації

Обмежене коло працівників управлінського
персоналу

Широке коло внутрішніх та зовнішніх
користувачів

Точність інформації

Багато приблизних оцінок

Незначні відхилення у відображенні даних

Об’єкти обліку та звітності

Центри відповідальності, окремі продукти

Підприємство в цілому

Мета обліку

Надання інформації для планування,
управління та контролю

Складання звітності для потреб зовнішніх
користувачів

Принципи обліку

Корисність інформації для прийняття рішення

Загальноприйняті принципи обліку

Базове рівняння

Залежить від поставленої мети

Балансове рівняння

Часовий аспект інформації

Поряд з фактичними даними – оцінки та плани
на майбутнє

Фіксація господарських фактів в обліку
безпосередньо після їх здійснення

Вимірники обліку

Грошові, натуральні, трудові, якісні

Грошові, трудові, натуральні

Частота подання звітності

Залежить від потреб управління (частіше –
щоденна, щотижнева, щомісячна)

Квартальна і річна

Строки подання звітності

Оперативно по закінченні звітного періоду

На вимогу користувачів у встановлені
законодавством строки

Ступінь відповідальності

Дисциплінарна

Кримінальна відповідальність

Елементи методу

Не обов’язково рахунки, подвійний запис

Усі елементи методу

Групування витрат

За статтями калькуляції, за способами включення до собівартості, за ступенем впливу
обсягу виробництва на рівень витрат

За елементами витрат

Ступінь відкритості інформації

Інформація має конфіденційний характер

Інформація є відкритою, публічною

Порядок розрахунку
фінансових результатів

Залежно від обліку розраховують прибуток або
маржинальний дохід як результат діяльності
окремого центру відповідальності

Фінансовий результат від усіх видів
діяльності підприємства за звітний
період відображається на рахунку
прибутків та збитків

Зв’язок з іншими науками

Пов’язаний з економікою, фінансами, еконо
мічним аналізом, математичною статистикою

Заснований на власному методі

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

менеджмент і маркетинг

Управлінський облік

ЕКОНОМІКА

Ознака порівняння

337

тами і обліку фактичних витрат з виділенням відхилень
від нормативів і кошторисів. В Україні це був досвід нормативного обліку, до слова, незаслужено забутого. У світовій практиці така система називається стандарт-кост.

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

П

овнота включення витрат до собівартості також
є однією з ознак класифікації систем обліку. За
цією ознакою розрізняють облік повних витрат
і облік часткових витрат. Облік повних витрат представлений традиційним обліком витрат на виробництво
й калькулювання собівартості. Основним групуванням
витрат є їх поділ на прямі і непрямі. Прямі – це ті, які
можна прямо віднести на собівартість виробленої продукції (пряма заробітна плата основних працівників,
вартість сировини, матеріалів, амортизація виробничого обладнання за умови виробництва одного виду продукції тощо). Як визначено П(С)БО 16 «Витрати», прямі
витрати – це витрати, які можна віднести на собівартість економічно доцільним способом. Непрямі витрати – це витрати, які не можна віднести на собівартість
економічно доцільним способом (розподіляються пропорційно певній базі).
Під обліком часткових витрат розуміють підхід,
коли проводиться підбір окремих елементів витрат, які
носять прямий характер і включаються до собівартості
окремих видів продукції. Витрати при цій системі залежать від обсягів виробництва, і тому їх називають змінними. Калькуляція обмежених витрат включає лише
виробничі витрати, які пов’язані з випуском продукту,
собівартість якого калькулюється [1, с. 29].
Частина витрат, які носять непрямий характер,
має відношення до всієї продукції. Такі витрати відшкодовуються із загальної суми виручки (у зарубіжній практиці має назву «директ-костинг»). Існують також інші
підходи, які визначаються побудовою планів рахунків
(у тому числі аналітичних).
Висновки
Дослідження історичного розвитку управлінського обліку дозволило зробити такі теоретико-прикладні
узагальнюючі висновки.
1. Управлінський облік є важливою складовою
загальної інформаційної системи прийняття управлінських рішень. Він також є складовою облікової системи.
В історичному плані ці системи мають глибокі й відносно давні історичні корені.
2. Основними передумовами розвитку управлінського обліку у світовій та українській практиці є (за групами): розвиток і розширення виробництва; потреба в
оптимізації виробничих процесів, економії ресурсів і підвищенні оперативності управлінського впливу; перехід
на вищий рівень управління та господарювання, що відповідає дійсному стану розвитку науки й техніки тощо.
3. У сучасних умовах відбувається активізація
розповсюдження застосування управлінського обліку,
оскільки його сутнісний зміст, методи та інструментарій
за умови обґрунтованого вирішення питань організаційного характеру сприяють підвищенню ефективності виробництва (діяльності) (система управлінського обліку
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виходить за рамки бухгалтерського обліку і включає в
себе елементи планування, контролю, аналізу, оцінки).
4. У науці існують різні розмежування етапів історичного розвитку управлінського обліку. Справедливим
є розмежування таких етапів розвитку управлінського
обліку: формування його передумов (1 етап) і розробка
методології й розвиток управлінського обліку (2 етап)
(з низкою підетапів).
5. Управлінський облік пройшов шлях від застосування окремих елементів до розвитку нинішньої його
концепції, яка відповідає сучасним запитам управління
щодо формування інформації, затребуваної внутрішніми користувачами для прийняття найбільш ефективних
управлінських рішень.			
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Tretiak V. Р., Bieliai M. S. Analyzing the Current Status of the Corporate
Sector of Ukraine
The article analyzes both the role and the structure of corporate sector of
Ukraine in terms of the organizational-legal forms of economic management.
The article has determined the problem areas of the contemporary status
of the corporate sector of economy, such as: high level of wear and tear of
fixed assets, unprofitableness of a significant part of privatized enterprises,
existence of unscrupulous owners and managers. The necessity of innovation
activity, corporate social responsibility has been substantiated. Attention is
focused specifically on joint-stock companies as the most effective form of
implementing the corporate management. The dynamics of the foreign direct
investment into the joint-stock companies of Ukraine have been provided. The
priority directions of development of corporate relations, which will foster
formation of new attitude on the part of the most developed States together
with international organizations toward Ukraine in general.
Keywords: corporate sector, joint stock company, corporate management.
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корпоративного сектора Украины
В статье проанализирована роль и структура корпоративного сектора Украины по организационно-правовым формам ведения хозяйства. Определены проблемные места современного состояния корпоративного сектора экономики, а именно: высокий уровень износа
основных фондов, убыточность значительной части приватизированных предприятий, наличие недобросовестных владельцев и менеджеров. Обоснована необходимость инновационной активности,
корпоративной социальной ответственности. Акцентируется внимание именно на акционерных обществах как наиболее эффективной
форме реализации корпоративного управления. Приведена динамика
прямых иностранных инвестиций в акционерные общества Украины.
Определены приоритетные направления развития корпоративных
отношений, которые будут способствовать формированию нового
отношения наиболее развитых государств и международных организаций к Украине в целом.
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Tretiak V. Р., Bieliai M. S. Analyzing the Current Status of the Corporate
Sector of Ukraine
The article analyzes both the role and the structure of corporate sector of
Ukraine in terms of the organizational-legal forms of economic management.
The article has determined the problem areas of the contemporary status
of the corporate sector of economy, such as: high level of wear and tear of
fixed assets, unprofitableness of a significant part of privatized enterprises,
existence of unscrupulous owners and managers. The necessity of innovation
activity, corporate social responsibility has been substantiated. Attention is
focused specifically on joint-stock companies as the most effective form of
implementing the corporate management. The dynamics of the foreign direct
investment into the joint-stock companies of Ukraine have been provided. The
priority directions of development of corporate relations, which will foster
formation of new attitude on the part of the most developed States together
with international organizations toward Ukraine in general.
Keywords: corporate sector, joint stock company, corporate management.
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Третяк В. П., Беляй М. С. Анализ современного состояния
корпоративного сектора Украины
В статье проанализирована роль и структура корпоративного сектора Украины по организационно-правовым формам ведения хозяйства. Определены проблемные места современного состояния корпоративного сектора экономики, а именно: высокий уровень износа
основных фондов, убыточность значительной части приватизированных предприятий, наличие недобросовестных владельцев и менеджеров. Обоснована необходимость инновационной активности,
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форме реализации корпоративного управления. Приведена динамика
прямых иностранных инвестиций в акционерные общества Украины.
Определены приоритетные направления развития корпоративных
отношений, которые будут способствовать формированию нового
отношения наиболее развитых государств и международных организаций к Украине в целом.
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орпоративний сектор є однією із системоутворюючих частин економіки України, поєднуючи в
собі велику кількість чинників, що безпосередньо
впливають на стан економічної безпеки держави (фінансової, інноваційної, зовнішньоекономічної та ін.), спонукає до соціального, політичного, культурного розвитку суспільства. Саме тому означений сектор є одним із
пріоритетних напрямків діяльності уряду України згідно з «планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня
2016 р. № 418-р. [10].
Мета статті – проаналізувати сучасний стан корпоративного сектора України для виявлення проблемних питань і розроблення напрямків та рекомендацій
щодо покращення його стану.
Для досягнення визначеної мети було використано такі методи дослідження: метод наукового пошуку
для аналізу останніх публікацій в галузі корпоративного
управління; аналіз для оброблення отриманих результатів; узагальнення під час формування висновків; статистичний метод для аналізу динаміки та структури корпоративного сектора та його складових; аналогія в процесі
порівняння вітчизняного бачення корпоративного сектора та світового; індукції та дедукції для формування
окремих суджень про акціонерні товариства з тенденцій
корпоративного сектору взагалі і навпаки.
Багато вітчизняних і зарубіжних науковців та
практиків приділяють цій темі дуже багато уваги, серед
них: О. Ю. Рудченко [1], О. В. Мороз [3], Н. П. Карачина
[3], О. П. Близнюк [7], О. М. Іванюта [7], Т. М Халімон
[3], Ван Фаузах [2] , Ідріс Адамі [2] та інші.
Проф. О. Ю. Рудченко, завідувач відділу НДЕІ Мін
економрозвитку і торгівлі України у своєму дослідженні
відзначає, що корпоративний сектор не може і не має
бути лише в площині державного управління та пропонує альтернативний механізм управління корпоративним сектором, де робить ухил у бік підвищення вимог
до державних унітарних підприємств [1].
Ван Фаузах та Ідріс Адамі, резюмуючи результати досліджень більш ніж двадцяти колег з усього світу
стосовно корпоративного управління, дійшли висновку, що корпоративний сектор є модоутворюючою си
стемою, тобто реакції корпорацій у всьому світі на ті чи
інші явища або процеси можуть бути екстрапольовані
на реакцію суспільства, в якому вони функціонують.
Ухилення корпоративного сектора від виконання тих
чи інших норм законодавства, махінації, використання
більш дешевої сировини, ухилення від покарань, використання застарілого обладнання та інші негативні приклади дають розуміння іншим підприємствам про те, що
подібне функціонування можливе на рівні корпорацій,
а отже, і на їх рівні також, і навпаки, інноваційна активність, корпоративна соціальна відповідальність, благодійність, вихід із тіні демонструють іншим позитивний
приклад та задають тенденцію до розвитку суспільства
в цих напрямках [2].
Це ствердження є доречним і для України як для
держави, в якій є дуже велика кількість проблем як на
національному рівні, так і на рівні функціонування окремих підприємств і домогосподарств. Вирішення цих
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проблем на рівні корпоративного сектора дозволить
вирішити їх на всіх інших рівнях шляхом створення моделей, задання тенденцій, демонстрації прикладів, авторитетності тощо.
Слід зазначити, що в країнах з найбільш розвиненою системою корпоративного менеджменту підприємства, які належать до нього, формують до 90% ВВП
усієї держави при відносно невеликій структурній частці (до 10%).
В Україні корпоративний сектор відносно молодий порівняно з Європою та США, де перші акціонерні
товариства були створені ще в XVII ст., отже, порівнюючи корпоративний сектор України та інших розвинених країн, слід враховувати відмінності між етапами
розвитку та використовувати передовий досвід як спосіб пришвидшення процесів формування [3].
У теперішній час підприємств з корпоративним
управлінням в Україні налічується 545 261 од. при загальній кількості юридичних осіб – 1 169 870 од., що
складає 46,6%. До того ж, слід відзначити, що у світі до
підприємств корпоративного типу управління належать
лише акціонерні товариства в усіх своїх проявах і варіаціях. В Україні ж до таких відносять значно більший
перелік організаційних форм, що суттєво впливає на
статистичні дані та в окремих випадках унеможливлює
порівняння цих моделей зі статистичної точки зору [4].
Детальну структуру наведено на рис. 1.

В

арто зазначити, що така структура зберігається
вже впродовж понад п’яти років (табл. 1), поодинокий стрибок спостерігається у 2015 р., але
його причина – не зміна структури, а відсутність статистичної інформації з тимчасово окупованих територій та
АРК Крим.
Незважаючи на те, що 96% компаній корпоративного сектора – це товариства з обмеженою відповідальністю, у розумінні світових лідерів з корпоративного
управління, вони не є такими. Найвищою формою корпоративного управління є акціонерні товариства, на які
в Україні припадає лише 3% від загальної кількості підприємств корпоративного сектора. Якщо розглядати їх
у структурі всіх створених підприємств в Україні, то їх
частка становить 1,3%. Саме тому розглянемо структуру
акціонерних товариств (рис. 2).
Заглиблюючись у вивчення цього питання, можна виявити, що, за даними річного звіту Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015 р.,
структура акціонерних товариств має такий вигляд.
Акціонерна форма власності, попри свою складність та багаторівневість, має низку переваг над іншими:
1) залучення великої кількості інвестицій, у тому
числі й іноземних, через продаж акцій. Цей спосіб є
простішим, аніж залучення партнерських інвестицій, та
створює майже необмежений потенціал для збільшення
капіталу підприємства. Можливість диференціації акцій,
що випускаються, дає можливість задовольнити різноманітні бажання інвесторів, а отже, скоріше дійти згоди;
2) власники акціонерних товариств несуть обмежену відповідальність та мають змогу швидко як розширювати свою частку в акціонерному товаристві, так
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Рис. 1. Структура корпоративного сектора України за організаційно-правовими формами господарювання
станом на 01.10.2016 р.
Джерело: складено за [4].

Таблиця 1

2012 р.

2013 р.

2014 р.*

2015 р.*

2016 р.*

Акціонерне товариство

Вид об’єднання

25531

25408

24675

15872

15339

Товариство з обмеженою
відповідальністю

488781

492679

518552

458882

520857

Товариство з додатковою
відповідальністю

1539

1544

1591

1315

1376

Повне товариство

2074

2070

2041

1340

1372

Командитне товариство

638

635

627

386

384

Асоціація

3194

3197

3232

2213

2321

Корпорація

852

848

833

564

565

Консорціум

93

92

93

65

69

Концерн

359

358

347

195

195

Інші об’єднання юридичних
осіб

1412

1397

1361

761

767

526485

530241

555366

483608

545261

Разом
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Структура корпоративного сектора України за організаційно-правовими формами господарювання станом на
01.10.2016 р. (у динаміці з 2012 р.) [4]

13%
28%
ПАТ
ПрАТ
36%

ЗАТ
ВАТ

23%
Рис. 2. Структура акціонерних товариств України
станом на 01.01.2015 р.
Джерело: складено за [5; 6].
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і позбуватися її шляхом купівлі (продажу) акцій, що також створює більш привабливий інвестиційний клімат;
3) відсутність проблем розподілу результатів діяльності підприємства;
4) відокремленість власників та менеджменту дозволяє підвищити ефективність управлінських процесів,
не завдаючи шкоди фінансовій стійкості товариства;
5) розширений інструментарій для мотивації персоналу. У акціонерних товариств наявні методи мотивації, недоступні для інших форм власності, наприклад:
преміювання акціями, купівля акцій персоналом на
пільгових умовах тощо;
6) більша ефективність реалізації корпоративної
культури та впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності [7].
Проблемним було і залишається питання про ступінь зношення основних фондів. У процесі приватизації
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Примітка: * – без АРК Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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в 1990-х роках було створено 35 154 підприємств у формі
акціонерних товариств, отже, у розпорядження власників надійшли підприємства з уже наявним і частково зношеним обладнанням. До цього ж, багато приватизованих
підприємств були збитковими, що не давало змоги оновлювати основні фонди за власні або виручені кошти.

ріле обладнання, з метою штучного продовження строку
експлуатації, незважаючи на моральне і фізичне старіння
переоцінених фондів [8].
За даними українських дослідників, від 75 до 82%
приватизованих у 1990-х роках підприємств зазнали
успішної рейдерської атаки. Але слід зазначити, що під
рейдерською атакою малося на увазі не тільки класичне
поняття. Сюди включалися підприємства, які було скуп
лено за заниженою вартістю, штучно збанкрутілі підприємства та безпосередньо захоплені рейдерами [3].
Це демонструє наявність недобросовісних власників, які мають контрольний пакет акцій підприємств, головна мета яких – отримати «швидкі гроші», не переймаючись проблемами свого підприємства, корпоративного
сектора та держави в цілому, що знаходить свій прояв у
формуванні та підтриманні тіньової частки корпоративного сектора, яка займає значне місце у формуванні та
підтримці тіньового сектора України в цілому[3].
Проведене дослідження дозволило визначити проблемні місця корпоративного сектора України (рис. 4).

Н

е беручи до уваги політичні, економічні, соціальні й інші чинники зовнішнього середовища
підприємств з корпоративним управлінням, великий рівень зношення основних фондів є одним з найважливіших чинників, що відлякує потенційних інвесторів, як вітчизняних, так і зарубіжних, від придбання
пакетів акцій українських компаній. Як видно з рис. 3,
балансова (залишкова) вартість основних засобів акціонерних підприємств України за 15 років зросла у 4,88
разу, при цьому первісна (переоцінена) вартість зросла
у 16,6 разу, а рівень зношення станом на кінець 2015 р.
складає 83,5%. Така ситуація виникла через можливість
переоцінки основних фондів, що використовуються для
підвищення рівня амортизації на вже зношене та заста16000000
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Рис. 3. Ступінь зношення основних фондів акціонерних товариств України [8]
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Рис. 4. Проблемні місця корпоративного сектора України
Джерело: складено за [1; 3; 4; 6; 8; 9].
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Динаміка прямих іноземних інвестицій до акціонерних
товариств України
Показник

2012 р.

2013 р.

2014 р.*

2015 р.*

Кількість
акціонерних
товариств, од.

25531

25408

24675

15872

Прямі іноземні інвестиції (акціонер
ний капітал),
млн дол. США

53679,3

57056,4

45744,8

43371,4

Примітка: * – без АРК Крим та тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей.
Джерело: складено за [9; 11].

Вирішальним для виникнення таких тенденцій стало введення нового закону про акціонерні товариства та
добровільний перехід керівництва окремих корпорацій
на міжнародні принципи корпоративного управління.
Висновки
Корпоративний сектор України знаходиться на
етапі свого розвитку. Вирішення наявної великої кількості принципових проблем може і має відбуватися в
симбіозі інтересів держави, підприємств корпоративного сектора, їх власників та управлінців; через покращення нормативних документів, які безпосередньо не
регулюють діяльність корпорацій, але є суміжними з
окремими аспектами їх діяльності; посилення системи
контролю та покарання за дотриманням законодавства
та міжвідомчою комунікацією.
Корпоративний сектор акумулює велику кількість
капіталу, у тому числі й зарубіжного, та є значним донором для бюджету України. Цей ефект досягнуто завдяки
змінам, що вже відбулися, до яких слід віднести: новий
закон про акціонерні товариства, закон про приватизацію державного майна, виникнення підприємств з четвертим рівнем корпоративної соціальної відповідально
сті, поширення міжнародних стандартів та принципів.
Пріоритетними напрямками розвитку корпоративних відносин слід вважати:
 удосконалення нормативних актів, що опосередковано впливають на діяльність акціонерних товариств;
 створення умов для оновлення основних фондів акціонерними товариствами (як сприятливих, так і декларативних);
 посилення контролю за дотриманням законодавства;
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П

одальший розвиток національного корпоративного сектора може перетворити його на потужну силу, яка стане основою якісного зростання
економіки та дасть можливість сформувати нове ставлення розвинених держав та міжнародних організацій
до України в цілому.			
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Таблиця 2

 заохочення акціонерних товариств до побудови
високорівневих систем корпоративної соціальної відповідальності.
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Але, незважаючи на це, в українських реаліях акціонерні товариства залучають значний обсяг іноземних
інвестицій. Це значить, що іноземні інвестори готові ризикувати своїми коштами в обраних підприємствах, а,
отже, бачать перспективи їх розвитку. За даними 2015 р.,
акціонерні товариства України залучили $ 43371,4 млн
прямих іноземних інвестицій, що за середньорічним
курсом становить 46,19 % ВВП України у 2015 р. І така
тенденція простежується і в попередні роки (табл. 2).
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У статті розглянуто сутність agile-менеджменту, особливості його використання в різних сферах діяльності. Запропоновано визначення agileменеджменту як сукупності принципів, методів і форм управління, використання яких надає можливість керівникам усіх рівнів планувати діяльність, формувати команди для реалізації окремих проектів та швидко реагувати й адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі з мінімальними втратами часу та ресурсів. Наведено порівняння можливостей використання традиційного та agile-менеджменту за ознаками: умови
використання, планування діяльності, організація роботи, можливість внесення змін, можливість залучення третіх осіб. Обґрунтовано ключові
принципи використання agile-менеджменту. Проаналізовано основні методи agile-менеджменту, до яких відносять скрам, канбан і бережливе
виробництво, та особливості їх використання в управлінні інноваційними процесами. Запропоновано схему використання agile-менеджменту в
управлінні інноваційним процесом.
Ключові слова: agile-менеджмент, управління, інноваційні процеси, скрам, канбан, бережливе виробництво.
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Проблема пошуку оптимального методу управління інноваційними процесами не нова, але в сучасних
умовах господарювання набуває особливої значущості.
Загострення конкурентної боротьби спонукає розробників та виробників інноваційних продуктів більш детально вивчати вподобання споживачів та враховувати
їх під час реалізації інноваційного процесу, скорочувати
терміни розроблення та виведення на ринок нових продуктів, оптимізувати витрати часу та ресурсів в інноваційному процесі. Починають з’являтися нові методи
управління, а також відбувається процес адаптації вже
існуючих методів і концепцій до нових вимог та їх використання в різноманітних сферах. Наприклад, методи
управління, які застосовувались у виробничих процесах,
починають активно впроваджувати під час розроблення
програмного забезпечення або надання послуг у сфері
охорони здоров’я.

В

икористання аgile-менеджменту (від англ. «аgile» –
«рухливий»), відповідно до якого працівники
об’єднуються в самоорганізовані проектні команди з відсутністю ієрархії та чіткою орієнтацією на потреби споживачів, сприяє прискоренню інноваційного
процесу, більшій його адаптивності та підвищенню рентабельності.
У табл. 1 наведено порівняльну характеристику
традиційного та аgile-менеджменту відповідно до ключових ознак.
Серед великої кількості підприємств, які вже використовують agile-менеджмент у своїй діяльності, автори праці [2] наводять такі приклади із зазначенням
ключового напряму його застосування: Американське
Національне громадське радіо – створює нові програми; виробник сільгосптехніки John Deere – розробляє
техніку; автомобілебудівна компанія Saab – реактивні
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Н

естабільність зовнішнього середовища, зро
стання рівня конкуренції та прискорення темпів розвитку НТП стають передумовами для
пошуку більш ефективних методів управління інноваційними процесами, адже вони акумулюють в собі всі
етапи створення, виробництва та реалізації інноваційної продукції. Істотна реорганізація існуючих галузей та
поява нових сфер діяльності також вимагають розроб
лення нових управлінських підходів або адаптації вже
існуючих до сучасних вимог. Також істотний вплив на
традиційні методи та концепції управління чинить постійна зміна вподобань споживачів, підвищення ними
вимог до інноваційної продукції та бажання брати активну участь у процесах її створення.
Дослідженням питань управління процесами
створення, виробництва та реалізації інноваційних продуктів, а також їх оптимізацією займалася велика кількість науковців та дослідників. Серед них: Х. Такеучі [1],
Д. Рігби і Дж. Сазерленд [2], К. Уотерс [6], Дж. Крафчик
[7], Т. Оно і С. Міто [8] та інші. Так, зокрема, Хіротака
Такеучі та Ікуджіро Нонака у своїй праці «The New New
Product Development Game» [1] виокремили характерні
особливості так званого «регбі»-підходу до управління
розвитком нових продуктів, який передбачає проходження дистанції командою як єдиним цілим, передаючи м’яч назад і вперед, що може бути більш ефективним відповідно до сьогоднішніх конкурентних вимог.
Дарелл Рігбі, Джефф Сазерленд та Хіротака Такеучі [2]
визначили основні принципи використання адаптивної
(agile) моделі управління, а також її переваги над традиційним стилем управління інноваційними процесами.
А Тайіті Оно, перебуваючи на посаді директора компанії
«Тойота», ще у 50-ті роки ХХ століття розробив систему
управління виробництвом, що надавала можливість виключити з виробничого процесу всі види втрат [8].

Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційного та agile-менеджменту
Agile-менеджмент

Традиційний менеджмент

Умови використання

Ситуація на ринку постійно змінюється

Може використовуватися за будь-яких
умов, проте в умовах нестабільної
ринкової ситуації ефективність значно
зменшується

Планування діяльності

Ускладнюється високим ступенем невиз
наченості щодо формулювання основних
проблем, способів їх розв’язання, багатьох
технічних характеристик інноваційного
продукту

Ретельно планується кожен етап створення інноваційного продукту: призначаються основні виконавці, розподіляється
фронт робіт відповідно до заздалегідь
визначених завдань

Організація роботи

Роботу можна розбивати на окремі частини та виконувати швидкими повторюваними циклами. Бажаним є міжфункціональне
співробітництво

Робота виконується послідовно за етапами
створення продукту. Кожен спеціаліст
виконує свої завдання відповідно до плану

Можливість внесення змін

Зміни можуть вноситись на будь-якому
етапі процесу, навіть на фінальному

Внесення змін на пізніх етапах є небажаним, адже може призвести до небажаних
наслідків, зокрема втрати ресурсів та часу

Можливість залучення третіх осіб

Клієнти мають можливість постійно
вносити корективи у процес створення
інноваційного продукту

Побажання клієнтів переважно враховуються на етапі планування

Джерело: складено за [1; 2].
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винищувачі; компанія Intronis, що спеціалізується на
хмарному зберіганні даних, – у маркетингу; компанія
C. H. Robinson, що займається вантажними перевезеннями та логістикою, – в управлінні кадрами; виноробна
компанія Mission Bell Winery – у всьому, від виробництва
вина до зберігання на складах і організації роботи своїх
топ-менеджерів; компанія General Electric – прискорила
своє перетворення з промислового конгломерату ХХ ст.
у цифрову промислову корпорацію XXI ст. [2].

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

В

арто зауважити, що вітчизняні підприємства поки
що не настільки активні у використанні agileменеджменту у своїй діяльності, хоча, за наявно
сті необхідних навичок у керівництва, застосування
ключових принципів такого виду управління не потребує значних ресурсів, а ефект від його впровадження
може істотно покращити результати інноваційних процесів. Тому пропонується більш детально розглянути
сутність, принципи та методи agile-менеджменту.
Існують різні підходи до визначення agile-мене
джменту:
 ітераційний метод планування та керування
процесами та проектами [3];
 сукупність цінностей, принципів і практик, що
дозволяють керівникам на всіх рівнях планувати роботу, брати участь у роботі команди і
швидко реагувати на мінливі умови ринку і біз
нес-середовища [4];
 підхід до управління проектами, який вирішує
проблеми традиційного проектного менеджменту [5];
 певна філософія та культура, у тому числі відносин зі своїми працівниками та клієнтами,
певний спосіб розподілення влади в середині
організації [5].
Такі відмінності у підходах до визначення продиктовані різними сферами використання agile-мене
джменту. Протягом останніх 25–30 років його активно
застосовували у сфері інформаційних технологій під час
створення програмного забезпечення, що пояснюється
наявністю великої кількості інноваційних проектів та
швидкими змінами середовища (у тому числі і вимог замовника) під час їх виконання. Проте agile-менеджмент
досить ефективно використовується в різних галузях та
на різних етапах інноваційних процесів, про що вже зазначалося. Тому вважається доцільним надати більш загальне визначення даного терміна.
Agile-менеджмент є сукупністю принципів, методів і форм управління, використання яких надає можливість керівникам всіх рівнів планувати діяльність,
формувати команди для реалізації окремих проектів та
швидко реагувати й адаптуватись до змін у зовнішньому
середовищі з мінімальними втратами часу та ресурсів.
До основних принципів agile-менеджменту в управ
лінні інноваційними процесами належать [6]:
 активність дій усіх учасників інноваційного
процесу – передбачає активну участь у всіх етапах створення, виробництва та реалізації інноваційної продукції всіх учасників;
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 наявність можливості у команди приймати
спільні рішення – початковою умовою є самоорганізованість та самокерованість команди проекту, що передбачає колективне ухвалення рішень у
процесі виконання інноваційних проектів;
 потреба у фіксації часового проміжку у випадку
зміни вимог – застосування agile-менеджменту
передбачає невизначеність зовнішнього сере
довища та можливість зміни вимог до інноваційного продукту, проте важливим є дотримання графіку виконання кожного етапу інноваційного процесу;
 встановлення вимог на високому рівні, їх візуалізація – вимоги до інноваційного продукту
встановлюються на високому рівні та повинні
бути чітко визначеними, зрозумілими і доступними всім учасникам команди;
 розроблення коротких, поступових кроків (ітерацій) – етапи інноваційного процесу (за мож
ливості) доцільно виконувати короткими поступовими кроками, щоб за умови зміни вимог
мати можливість повернутися до попередньої
ітерації без істотних втрат часу;
 фокусування на постійному наданні результатів – використання agile-менеджменту спрямоване на скорочення часу реалізації інноваційного процесу та більш часте постачання на
ринок інноваційних товарів;
 перехід до наступного кроку тільки після закінчення поточної ітерації – незважаючи на можливість паралельного виконання деяких процесів, усі етапи повинні виконуватись послідовно
з чітким дотриманням вимог щодо черговості:
100% виконання попереднього етапу, перш ніж
розпочнеться наступний етап;
 застосування принципу Парето «80/20» – передбачає отримання переважної більшості результатів від меншої частки витрат зусиль та
ресурсів (не обов’язково дотримуватися чіткого співвідношення 80/20);
 постійний контроль отриманих результатів –
контроль впродовж всього інноваційного процесу, а не тільки наприкінці, адже виявлення
відхилень на ранніх етапах може убезпечити
від істотних втрат на фінальних етапах;
 спільна робота усіх учасників та зацікавлених
сторін – з метою досягнення максимального
ефекту та прискорення інноваційного процесу
доцільною є постійна взаємодія команди виконавців, замовників, постачальників та інших
зацікавлених сторін.

Н

айбільш відомими методами agile-менеджменту
є скрам, канбан та бережливе виробництво.
У табл. 2 надано характеристику цих методів та
особливості їх використання в інноваційному процесі.
Комплексне застосування зазначених методів надає можливість істотно прискорити інноваційні процеси та покращити їх якість. Спробуємо схематично
відобразити та пояснити, яким чином можна викори

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

Таблиця 2

Сутність методу

Особливості використання в управлінні
інноваційними процесами

Скрам
(англ. «Scrum»)

Термін «скрам» (дослівно від англ. «сутичка
навколо м’яча») вперше застосував Хіротака
Такеучі після спостереження за співпрацею
групи компаній, які займалися розробкою
нових продуктів, що нагадало йому команду
з регбі. Визначається як процес спільної
роботи в команді, що виходить за межі
функціональних бар’єрів, працює
у кооперації між собою та з клієнтами, щоб
здійснити циклічну і поетапну розробку
нового продукту як одна команда

Усі інноваційні процеси в рамках інноваційних проектів
виконуються невеликими проектними командами (3–10
осіб). Керівництво інноваційним процесом здійснюється
найбільш досвідченим працівником, а не у відповідності
до посад членів команди, який не «керує» кожним окремим виконавцем, а слідкує за етапами виконання проекту та налагоджує взаємодію в середині команди. План
реалізації проекту складає вся команда, розбиваючи
його на окремі етапи із визначенням завдань для кожного етапу. На кожному етапі відбувається взаємодія із
замовником, контроль результатів та здійснюються коригування відповідно до побажань замовників

Канбан
(англ. «Kanban»)

Систему «канбан» було розроблено
керівником компанії Тойота Таїті Оно
з метою досягнення та підтримки високого
рівня виробництва. Вона передбачає конт
роль логістичного ланцюга з точки зору
виробництва, через використання карток,
які сигналізують про необхідність переміщення матеріалів всередині підприємства
або переміщення матеріалів від зовніш
нього постачальника на виробництво

Для кожного етапу інноваційного процесу чітко визначаються завдання та роботи, які необхідно виконати, їх
виконавці, необхідні ресурси (сировина та матеріали) із
зазначенням їх постачальників, орієнтовні строки виконання кожного етапу тощо. Облік «карток» за етапами
здійснюється в електронній формі. Кожен з учасників
проектної команди повинен відслідковувати етапи
реалізації інноваційного процесу та вчасно виконувати
свої обов’язки. Зацікавлені сторони, у тому числі клієнти,
мають можливість слідкувати за інноваційним процесом
у цілому та мати повну інформацію про стадії виконання
інноваційного проекту

Бережливе виробництво (англ. «Lean
production»)

Термін «Lean production» вперше використаний Джоном Крафчиком після порів
няння виробничих систем західних компаній та компанії «Тойота» у період після
Другої світової війни. Характеризує
управління виробничим підприємством,
засноване на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат. Бережливе виробництво передбачає залучення до процесу
оптимізації бізнесу кожного співробітника
і максимальну орієнтацію на споживача

Раціональне використання часу, ресурсів, зусиль персоналу, детальне планування кожного етапу інноваційного
процесу з урахуванням побажань споживачів та клієнтів,
чіткий розподіл функцій та завдань, а також заохочення
робітників та інших працівників до творчого виконання
своїх обов’язків сприяють оптимізації процесу в цілому
та орієнтації на цінності інноваційного продукту для
кінцевого споживача

Метод

менеджмент і маркетинг

Основні методи agile-менеджменту

Джерело: складено за [1; 7; 8].
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наступної ітерації враховуються помилки та недоліки
попередніх ітерацій. Раціональне (бережливе) викори
стання часу, ресурсів та зусиль персоналу повинно бути
реалізоване на кожному етапі інноваційного процесу.

П

роте існують і певні обмеження щодо викори
стання agile-менеджменту, зокрема в частині
можливостей зворотного зв’язку з клієнтами та
споживачами. У таких компаній, як Google, усі відносини з клієнтом мають апріорі цифрову форму, і реакція
клієнта теж апріорі оцифрована (за яким посиланням
перейшов, скільки часу провів на сторінці тощо). А в
традиційних видах бізнесу (банківська та страхова діяльність, роздрібна торгівля, надання послуг) збір і, головне, аналіз зворотного зв’язку від клієнтів – завдання
непросте і майже завжди невирішене [9]. Хоча інноваційні процеси в таких компаніях мають дещо інший вигляд, але це не означає, що вони не можуть використовувати agile-менеджмент, наприклад, у діяльності маркетингового або HR відділів, де формування команди,

ЕКОНОМІКА

стовувати agile-менеджмент в управлінні інноваційним
процесом (рис. 1).
Спочатку формується команда виконавців та,
відповідно до необхідних знань, умінь та навичок, обирається її керівник. Команда формує плани та перелік
завдань для виконання під час реалізації інноваційного
процесу. Відбувається розподіл робіт між виконавцями
та визначення строків виконання кожного етапу. Доцільним є створення електронної картки проекту із занесенням до неї початкової інформації (плани, завдання,
строки, виконавці тощо) та внесенням змін відповідно
до виконання етапів інноваційного процесу.
Усі етапи здійснюються послідовно, після кожного етапу відбувається контроль та аналіз результатів,
відповідно до яких можуть вноситись коригування у
наступні етапи. Також постійно відбувається зворотний зв’язок з клієнтами або потенційними споживачами, враховуються їх побажання, у тому числі й під час
здійснення наступних етапів. Інноваційний процес є
ітеративним процесом, тому під час здійснення кожної
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Внесення змін
в електронну картку
відповідно до етапу
процесу

Урахування
побажань
споживачів
(за наявності)

Контроль та аналіз
результатів

Експериментальне
виробництво

Внесення змін
в електронну картку
відповідно до етапу
процесу

Урахування
побажань
споживачів
(за наявності)

Контроль та аналіз
результатів

Виробництво
(серійне або масове)

Рис. 1. Схема використання agile-менеджменту в управлінні інноваційним процесом

Створення електронної
картки проекту із
занесенням до неї
початкової інформації

Розподіл робіт між
виконавцями

Визначення строків
виконання

Формування завдань
і планів

Проведення НДДКР

Послідовне виконання етапів інноваційного процесу

Урахування
побажань
споживачів
(за наявності)

Контроль та аналіз
результатів

Розповсюдження
продукції

Внесення змін
в електронну картку
відповідно до етапу
процесу

РАЦІОНАЛЬНЕ (БЕРЕЖЛИВЕ) ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ, РЕСУРСІВ ТА ЗУСИЛЬ ПЕРСОНАЛУ

менеджмент і маркетинг

Джерело: авторська розробка.

Формування команди
та вибір її керівника
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Висновки
Адаптація підприємств, що займаються розробкою, виробництвом та реалізацією інноваційних продуктів, до постійних і швидких змін у зовнішньому середовищі вимагає від керівників застосування відповідних управлінських методів. Використання agile-мене
джменту в управлінні інноваційними процесами може
прискорювати терміни їх реалізації, сприяє мінімізації
та оптимізації використання ресурсів, часу та зусиль
персоналу, може підвищити рівень задоволеності споживачів та клієнтів від кінцевого результату та, відповідно, покращенню конкурентних позицій підприємства
на ринку.				
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заохочення працівників, чітке визначення завдань, часових обмежень та поточний контроль результатів сприяють підвищенню ефективності виконуваних завдань та
скороченню часу на їх виконання.
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Чижов В. А. Формування системи попередження кризи на ІТ-підприємстві
Метою статті є аналіз основних напрямків формування системи попередження кризи та антикризового управління на вітчизняних підприємствах сфери інформаційних технологій. Дано визначення поняттям кризи на підприємстві, плану безперервності діяльності. Визначено основні
завдання антикризового управління підприємством. Обґрунтовано необхідність проведення діагностики кризових процесів на підприємстві. Зазначено, що за специфікою своєї діяльності підприємства сфери ІТ відрізняються від класичних виробничих структур, і, відповідно, вимагають
інших підходів до управління кризовими процесами. З метою розробки ефективної системи попередження кризи на ІТ- підприємстві запропоновано впровадження плану безперервності діяльності, у якому поєднуватимуться класичні підходи до діагностики кризи на підприємстві (загрози
банкрутства), аналіз впливу нефінансових чинників на стабільність діяльності компанії, технічні загрози переривання бізнес-процесів.
Ключові слова: криза на підприємстві, кризиc-менеджмент, план безперервності діяльності, ІТ-процеси.
Рис.: 1. Бібл.: 10.
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Чижов В. А. Формирование системы предупреждения кризиса
на ИТ-предприятии
Целью статьи является анализ основных направлений формирования
системы предупреждения кризиса и антикризисного управления на
отечественных предприятиях сферы информационных технологий.
Даны определения понятиям: кризис на предприятии, план непрерывности деятельности. Определены основные задачи антикризисного
управления предприятием. Обоснована необходимость проведения
диагностики кризисных процессов на предприятии. Отмечено, что по
специфике своей деятельности предприятия сферы ИТ отличаются
от классических производственных структур, и, соответственно,
требуют других подходов к управлению кризисными процессами.
С целью разработки эффективной системы предупреждения кризиса на ИТ-предприятии предложено внедрение плана непрерывности
деятельности, в котором будут сочетаться классические подходы к
диагностике кризиса на предприятии (угрозы банкротства), анализ
влияния нефинансовых факторов на стабильность деятельности
компании, технические угрозы прерывания бизнес-процессов.
Ключевые слова: кризис на предприятии, кризиc-менеджмент, план
непрерывности деятельности, ИТ-процессы.
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Н

а сьогоднішній день одним з ключових елементів стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки України є забезпечення інноваційних, інвестиційних та науково-технічних переваг
вітчизняних підприємств. Єдиною галуззю, що повною
мірою розвивається за даним вектором, є національна
галузь інформаційних технологій (IT), яка, серед усього
іншого, демонструє послідовну трансформацію систем
менеджменту у відповідності до міжнародних стандартів управління у сфері ІТ, зокрема у частині формування
ефективних систем попередження виникнення кризових ситуацій з урахуванням специфіки функціонування
в умовах національного ринку.
Проблема дослідження специфіки кризи та кризового менеджменту описана та досліджена в численних
працях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, серед
яких варто відзначити таких: Р. Хіт, K. Медсен, Н. Платц,
А. Д. Чернявський, І. Бланк. Специфіка управління ІТ-
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Chyzhov V. A. The Formation of a System for Crisis Prevention
at IT-Enterprise
The article is aimed at analyzing the major directions of formation of a system for crisis prevention and crisis management at the domestic enterprises
of the information technology sphere. Definitions of the notions as crisis at
enterprise and plan of operational continuity have been provided. The main
tasks of crisis management at enterprise have been determined. The necessity of carrying out diagnostics of crisis processes at enterprise has been
substantiated. It has been specified that, as to specifics of their activities,
IT-enterprises differ from the classical production structures, and accordingly,
require different approaches to the management of crisis processes. With a
view to developing an efficient system for crisis prevention at IT-enterprise,
the introduction of a plan of operational continuity has been proposed that
will combine the classic approaches to diagnosis of crisis at enterprise (threat
of bankruptcy), analysis of the impact of non-financial factors on the stability
of enterprise, technical threats to interruption of business processes.
Keywords: crisis at enterprise, crisis management, plan of operational continuity, IT-processes.
Fig.: 1. Bibl.: 10.
Chyzhov Vadym A. – Postgraduate Student, Kyiv National Economic University named after V. Hetman (54/1 Peremohy Ave., Kyiv, 03680, Ukraine)
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підприємствами, як правило, розкривається та описується практиками ІТ-менеджменту.
Метою статті є аналіз основних напрямків формування системи попередження кризи та антикризового
управління на вітчизняних підприємствах сфери інформаційних технологій.
Найбільшу актуальність впровадження нових
ефективних методів управління набуває в кризові періоди. Слід зазначити, що подолання криз, які можуть
виникати на будь-якому етапі життєвого циклу компанії, вимагає швидкого та професійного управлінського
реагування.
Не в останню чергу це стосується IT-сфери, в якій,
відповідно до поширеної думки, кризові явища є перманентною складовою менеджменту IT-процесів, так само
як і висновки про те, що криза в ІТ-сфері є переломним
моментом, що веде до оновлення та спонукає до прийняття інноваційних рішень. Гострота кризи повністю
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О

днак, на думку автора, обмеженість класичних
вітчизняних підходів полягає як раз у тому, що
кінцевим результатом кризи на підприємстві
вбачається його банкрутство або ліквідація, та, відповідно, акцентуація діагностики кризи на підприємстві
направлена на регулярну оцінку параметрів за даними
фінансової звітності на базі стандартних процедур. Такий аналіз значною мірою залишає поза увагою інші, нефінансові, чинники, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства. На прикладі аналізу діяльності
окремих вітчизняних ІТ-підприємств було виявлено, що
фінансова звітність є обмеженим джерелом інформації
щодо кризового стану підприємства. Подекуди погіршення фінансових показників є останньою стадією розвитку кризи, коли та входить у свою завершальну фазу.
За специфікою своєї діяльності підприємство сфери ІТ відрізняється від класичних виробничих структур, відповідно, вимагає інших підходів до управління
кризовими процесами. За своєю суттю – це економіка
знань практично в чистому вигляді. На сьогоднішній
день українську сферу ІТ можна характеризують таким чином [8]: невимоглива до інфраструктури (єдині
необхідні елементи – електрика і зв’язок); не вимагає
імпорту ресурсів; має об’єктивні передумови до стійкого зростання; щорічно генерує нові робочі місця (з дуже
великими, за українським рівнем, розмірами оплати);
надприбуткова для держави. ІТ-компанії інвестують в
єдиний свій реальний актив – людей – у вигляді зарплат
та навчання, серед матеріальних активів – обладнання.
Однак чим більше використовуються в бізнесі інформаційні технології, тим серйозніше він потребує
забезпечення безперебійності процесів. Окрім ІТ-під
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азначене свідчить про необхідність дослідження загального фінансового та економічного стану господарського суб’єкта, визначення симптоматики кризи та масштабів кризового розвитку, організаційних дисфункцій та інших відхилень. Це зумовлює необхідність
проведення діагностики кризових процесів на підприємстві. За своєю суттю, вона є функцією та специфічною
стадією антикризового управління, вихідним пунктом
для прогнозування розвитку підприємства, складання
адекватних антикризових планів. Для керівництва компанії діагностика є засобом отримання достовірної інформації щодо реальних можливостей підприємства на
початковому етапі кризи та є основою для подальшого
введення особливих методів та механізмів менеджменту.
При аналізі теоретичних джерел з питань антикризового управління на підприємстві було виявлено,
що вітчизняні дослідники в основному зосереджуються

на моніторингу фінансової діяльності підприємства –
фінансових результатах господарської діяльності, майновому стану, показнику ліквідності, фінансовій стійкості та
платоспроможності, діловій активності, рентабельності.
Майже класичним алгоритмом проведення діагностики кризи розвитку підприємства є алгоритм, запропонований у роботі І. Бланка, який передбачає проведення таких етапів [3]:
1. Створення інформаційної бази дослідження.
2. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства (під час якої на базі публічної
звітності підприємства із застосуванням спеціальних
прийомів аналізу виявляються зовнішні ознаки наявності кризи, формується звіт щодо фінансового стану
підприємства та визначаються основні чинники виникнення кризового стану на підприємстві).
3. Прогнозування наслідків виникнення ситуації
банкрутства підприємства (визначає ймовірність поглиб
лення кризи до останньої фази, яка передбачає безпосередньо банкрутство підприємства)
4. Дослідження та оцінка потенціалу виживання
підприємства (оцінює можливості відновлення нормального стану господарсько-фінансової діяльності під
приємства)
5. Узагальнення результатів діагностування кризи
розвитку підприємства (в систематизованому вигляді
містити усі отримані результати дослідження).
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залежить від правильно чи неправильно прийнятих
управлінських рішень. За наявності професійно та адекватно розробленого антикризового плану негативні наслідки кризи можуть бути зведені до мінімуму.
K. Медсен та Н. Платц визначають, що криза – це
незапланована подія з потенційно негативними наслідками, що загрожують існуванню організації через руйнування внутрішніх або зовнішніх структур, або впливаючи на правомірність її існування, яка вимагає прийняття негайних рішень [2].
А. Д. Чернявський зазначає, що «криза – це переломний етап функціонування будь-якої системи, на якому вона зазнає впливу ззовні чи зсередини, що потребує
від неї якісно нового реагування» [10, с. 6].
Р. Хіт стверджує, що досвід аналізу криз і катастроф у будь-якій сфері людської діяльності переконливо свідчить, наскільки важливою для ефективного
менеджменту є передкризова ситуація, коли ще можна
розрахувати зусилля і вчасно попередити про катастрофу, що насувається. Аналіз походження й природа кризової ситуації, її наслідків підкаже, як запобігти кризі,
і, тим самим, дозволить удосконалити технологію кризового менеджменту [9].
Основними завданнями системи антикризового
управління підприємством можна визначити таке [5]:
 здійснення постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
 розробка заходів щодо зниження зовнішньої
вразливості підприємства;
 підвищення внутрішньої гнучкості управління
підприємством в кризових ситуаціях;
 розробка планів антикризового управління відповідно до прогнозованих варіантів виникнення криз на підприємстві;
 забезпечення оперативного впровадження розроблених сценаріїв антикризових заходів у разі
виникнення кризової ситуації;
 здійснення управління процесом виходу підприємства з кризи та ліквідації нанесених збитків;
 перегляд і тестування планів антикризового
управління відповідно до змін внутрішнього та
зовнішнього середовища.
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приємств, це також стосується кредитно-фінансових,
телекомунікаційних, енергетичних компаній, ритейлерів
і багатьох державних структур, яким критично важлива
безперервність ділової активності [6]. У цьому контексті
застосування такого механізму кризис-менеджменту, як
управління безперервністю діяльності підприємства та
складання відповідного плану на підприємствах ІТ-галузі
України є життєвою необхідністю.
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а сьогоднішній день система управління безперервністю бізнесу поступово охопила, крім
питань інформаційної безпеки, практично всі
аспекти ділової активності, перетворившись в цілісну
структуру поглядів на методи забезпечення безперервності бізнесу – стійкості організації до різноманітних
збоїв, руйнувань і втрат, у першу чергу – фінансових. Забезпечення безперервності бізнесу обумовлено необхідністю зберігати стійкість і стабільність функціонування
компанії та її інформаційної системи в різних умовах
несприятливого впливу зовнішніх і внутрішніх факторів
техногенного та/або природного характеру [7].
Business Continuity Institute визначає план безперервної діяльності як набір процедур та інформації, що
розроблені, зібрані та збережені з метою швидкого застосування у випадку надзвичайної події чи катастрофи [1].
План управління безперервністю діяльності є
ефективним способом спрощення та прискорення реагування на можливі проблеми в діяльності компанії,
а також організації превентивного антикризового менеджменту. За своєю суттю, розробка такого плану є
підготовкою до можливої кризи. Впровадження плану
може потребувати підготовки резервних елементів ведення бізнесу, аварійних режимів роботи обладнання і
т.п., а також додаткової підготовки персоналу.
Управління безперервністю бізнесу, як і будь-який
менеджмент, починається з визначення стратегії та планування. Воно полягає в розробці плану по забезпеченню безперебійності бізнес-процесів (Business Continuity
Planning – BCP) і плану їх відновлення в разі нештатних
ситуацій (Disaster Recovery Plan – DRP). Різниця між термінами BCP і DRP в тому, що BCP спрямовано на підтримку бізнес-активності та бізнес-функцій, у той час
як DRP – на підтримку безперебійної роботи інформаційних систем і збереження даних. BCP орієнтований на
попередження проблем, а DRP – на їх вирішення [4].
Роботу з управління безперервністю бізнесу можна умовно описати такою схемою (рис. 1):
1. Аналіз компанії з точки зору схильності до ризиків передбачає декілька етапів [7]:
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 аналіз бізнес-процесів, під час якого визначається рівень критичності ризиків організації;
 аналіз ризиків. На цьому етапі відбувається
ідентифікація можливих переривників бізнесу
та ранжування їх за ступенем важливості;
 оцінка впливу на бізнес. На основі отриманих
на попередніх етапах даних складається перелік
основних бізнес-процесів, в яких виявлені певні порушення функціонування, які потенційно
призведуть до збитків. Далі будується модель,
яка ілюструє зв’язок між цими порушеннями та
масштабами можливих втрат, які можуть бути
зафіксовані як кількісно, так і якісно.
2. На етапі розробки BCP визначаються основні
положення плану забезпечення безперервності бізнесу
(його актуальність, основні цілі та завдання, способи
вирішення).
3. Етап тестування та впровадження BCP передбачає необхідність розробки заходів та інформування
персоналу про заходи, що вживаються в разі виникнення загроз, а також про заходи щодо усунення наслідків
позаштатної ситуації. Від підготовки компетентного
персоналу буде прямо залежати успіх відновлення після
події. Варто відзначити, що даний етап стосується кризових подій, пов’язаних із технічними збоями роботи
підприємства – збій у роботі обладнання, загроза втрати даних, хакерські атаки, вилучення обладнання через
втручання силових структур тощо.
4. Підтримка плану безперервності є важливим
елементом BCP, що передбачає забезпечення координації одночасних дій як всередині компанії, так і в разі
необхідності у взаємодії із зовнішніми контрагентами –
з державними регулюючими та правоохоронними органами, засобами масової інформації, клієнтами, інве
сторами, акціонерами і т. п. Таким чином, при певних
обставинах план безперервності діяльності повинен передбачати залучення третіх осіб для врегулювання специфічних кризових ситуацій, з якими компанія не може
впоратися самостійно. Це можуть бути як PR-агентства
для забезпечення контрзаходів негативної публічної
інформації, експерти з кризового менеджменту для загальної координації робіт з мінімізації наслідків кризи,
незалежні аудитори, аутсорсингові компанії.
Крім того, на ринку представлений досить широкий спектр програмного забезпечення для автоматизації процесів планування і управління безперервністю
бізнесу. Таке ПЗ здатне спростити процеси підтримки
поточних планів безперервності бізнесу, синхронізувати і підтримувати актуальну інформацію, використову-

1. Аналіз компанії
з точки зору схильності
до ризиків
4. Підтримка плану
безперервності

2. Розробка плану
безперервності
3. Тестування та
впровадження плану

Рис. 1. Життєвий цикл плану безперервності діяльності
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цілому, розроблений автором алгоритм проведення попереднього аналізу компанії з точки зору
схильності до ризику передбачає автоматизовану систему анкетування, аналіз відповідей респондентів
(на основі визначеної критичності обраного параметру
відповіді), визначення основних проблем і факторів
ризику компанії, формування рекомендацій. Отримані

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016
www.business-inform.net

результати пропонується використати як основу для
складання та впровадження ВСР.
Висновки
Підсумовуючи, можна зазначити, що керівникам
підприємств для успішного функціонування бізнесу
необхідно передбачити створення плану забезпечення
безперервності бізнесу, що дозволить мінімізувати ризики і попередити негативні наслідки самої позаштатної
ситуації. Пропонується розширити сферу застосування плану безперервності діяльності щодо компаній ІТбізнесу, поставивши його в основу впровадження системи ефективного кризис-менеджменту на підприємстві,
об’єднавши в ньому як класичні підходи до діагностики
кризи на підприємстві (загрози банкрутства), значною
мірою розширивши аналіз впливу нефінансових чинників на стабільність діяльності компанії, так і технічні загрози, акцентуючи увагу на постійності та циклічності
роботи впроваджених планів. 		
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ючи інтерфейси інших додатків, коригувати управління
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«Персонал»:
– залежність від одного співробітника;
– кон’юнктура ринку праці;
– складнощі з наймом нового персоналу;
– ризики переманювання персоналу клієнтом;
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У

спішні організаційні зміни та організаційний розвиток вважають синонімами, і впевненість у тому,
що для сучасної організації важливо вчасно змінюватися, поділяють багато вчених і практиків. Закордонні
вчені займаються проблемою проведення організаційних
змін так само давно, як була сформована теорія органі-
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зацій як стале поле досліджень. Можна згадати модель
організаційного зростання Ларрі Грейнера [10] або навіть
більш ранню роботу Едіт Пенроуз [15], яка критикує вико* Дослідження виконано у рамках програми Європейського Союзу
Erasmus Mundus BACKIS (2012-2741 / 001-001 – EMA2).
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В

иокремлення революційного та еволюційного
зростання, запропоноване Ларрі Грейнером, зробило свій внесок у розуміння природи організаційних змін. У своїй роботі [10] він називає тривалі періоди зростання, протягом яких не стається значущих
зрушень в організаційних практиках, «еволюцією».
І навпаки, періоди суттєвого хаотичного руху в організаційному житті Л. Грейнер визначає як «революцію».
У дослідженні типів організаційних змін [2] А. С. Царенко наводить результати історичного огляду та стверджує, що схоже розділення вже пропонували П. Воцлавик та його співавтори раніше, у 1974 р., які свого часу
відмітили два типи змін: першого (поступові модифікації) та другого порядку, при цьому зміни другого порядку потребують модифікації самої системи.
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Історичний огляд концепцій
Історія розвитку концепцій організаційних змін
як окремої галузі теорії управління розпочалося після
1950-х років, одночасно з розвитком стратегічного управління, адже стратегія розуміється як «аналіз поточної
ситуації та її зміна, у разі потреби, на основі співвідношення наявних ресурсів і бажаних» (курсив наш – Г. Ш.)
згідно з Пітером Друкером [9]. У своїй книзі П. Друкер
наголошує на тому, що зміни – це норма, і головна відмінність ефективних стратегій – це інноваційність. Одночасно з пошуком цілеспрямованих методів та принципів
стратегічного управління та змін розвивається окремий
напрямок організаційного еволюціонізму, послідовники якого спостерігають всі типи організаційних змін
аби знайти певний алгоритм їх відтворення. З 1972 р.
і впродовж довгих років у галузі організаційних змін домінувала модель Курта Левіна. Трифазна модель К. Левіна «розморожування – зміна – заморожування» була
настільки лаконічною та всеохоплюючою одночасно, що
і у 1999 р. дослідники А. Арменакіс та А. Бедіан [4], аналізуючи мультфазні моделі, які склалися у 1990-ті рр.,
вважають, що вони є різними варіаціями моделі К. Левіна. Ця модель, яка вважалася революційною свого часу,
і досі є популярною та отримує новий розвиток у працях
сучасних дослідників, таких як Бернард Бернс [7].

Н

еобхідно враховувати, що найбільшу цікавість
мають питання щодо причин змін. Дослідники
слушно розділяють їх на внутрішні (ендогенні)
та зовнішні (екзогенні), при цьому продовжуються дебати щодо переваги сил у системі внутрішні – зовнішні
фактори. Якщо дослідники організаційних змін фокусуються на стані та процесах внутрішньоорганізаційного
метаболізму, то практики стратегічного менеджменту
наводять докази про існування революційних та еволюційних змін у зовнішньому середовищі. Наприклад,
Дерек Ф. Абель [3] в ході аналізу зовнішніх змін називає
еволюційними змінами такі, що відбуваються повільно
та є легко прогнозованими. Революційні зміни, на його
думку, – це раптові явища та події, які відбуваються несподівано у зовнішньому середовищі. І, таким чином,
з’являється новий термін – «стратегічні вікна», або
можливості, які відкриваються перед суб’єктами госпо
дарювання в результаті революційних змін на ринку. Цей
термін широко застосовується у стратегічному менеджменті та управлінні інноваціями. Можна стверджувати,
що дослідники і досі дискутують щодо типології змін,
беручи до уваги такі їх характеристики, як швидкість –
повільність, дискретність – безперервність, джерело
походження (внутрішні – зовнішні), дискретність та
кумулятивність, і звісно масштаби змін. Типологія змін
пропонувалась дослідниками неодноразово, але частіше
за все в класифікації змішувалися ознаки, вказані нами
вище, а щодо причин змін дискусія триває.
Аналіз досліджень у галузі змін виявив розбіжність у трактуваннях самих понять «організаційні зміни», які слід, на наш погляд, систематизувати. Наведемо
деякі з визначень, серед яких класичним є ствердження А. Ван де Вена та М. С. Пуля: «Зміни – це тип подій,
які проявляють себе у різниці форми, якості або стану
організаційної одиниці протягом часу і які підтверджуються в ході емпіричного спостереження» [18, p. 512].
При цьому розвиток вони розуміють як процес змін
або як «прогресію у подіях змін, які розвертаються протягом існування організаційної одиниці – від ініціації
чи початку до її кінця або ліквідації» [ibid]. Водночас
У. Барнетт та Г. Керол дають більше коротке визначення
організаційних змін: «це трансформація організації між
двома моментами часу» [5, p. 219]. Як вказує Т. Є. Андрєєва [1], у більшості визначень організаційних змін
змішуються змістовність змін та процес реалізації цих
змін, і рекомендує розділити їх на змістовне визначення,
погоджуючись із дефініцією А. Ван де Вена та М. С. Пуля, а сам процес змін вчена пропонує розглядати як «послідовність подій, яки привели до змістовних змін в організації, які спостерігаються, тобто сукупність причин,
які викликають зміни, підпроцеси прийняття рішень
про зміни, його детальне розроблення та впровадження» [1, с. 35–36]. На наш погляд, таке процесне визначення об’єднує причини та наслідки подій, які відбуваються в організації.
Якщо вчені розглядають зміни в межах однієї дихотомії, наприклад, революційність – еволюційність змін,
то А. Ван де Вен та М. C. Пуль пропонують двовимірну
матрицю за характеристиками «режим змін» – «одиниця змін» (рис. 1). Для того, аби відобразити внутріш-
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ристання біологічних аналогій в теорії фірми. Зростання
організації та її розвиток і досі залишається явищем, яке
привертає увагу дослідників. Логіка змін та можливість
впливати на них у бажаному напрямку – це поле пошуків стратегів, менеджерів та осіб, які приймають рішення.
Так, наприклад, можна прослідкували ефективність організаційних змін на прикладі інноваційних моделей розвитку Генрі Чезброу [8] або концепції динамічних здіб
ностей Девіда Тіса [17] та його послідовників. Сучасні
дослідники намагаються відтворити успішні «рецепти»
в схожих умовах або наблизитися до їх відтворення, тим
не менш, ці спроби в українських реаліях ставлять більше
питань, ніж відповідей.
Метою даної статті є узагальнення поглядів на
організаційні зміни та критичне вивчення сучасних підходів до управління організаційними змінами, а також
прикладів успішних змін на сучасному підприємстві.
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Рис. 1. Процесні теорії організаційного розвитку та змін за А. Ван де Веном та М. Пулем [18, p. 520]
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ні драйвери та процеси змін, ті ж самі А. Ван де Вен та
М. С. Пуль вводять поняття «мотор змін», розробляють
та представляють типологію таких драйверів. І досі їх
концепція є домінуючою в закордонній академічній літературі з питань організаційних змін, тому вважаємо за
доцільне зупинитися на ній детальніше.

У

своїй роботі вчені проробили більше 20 процесних теорій змін та дійшли висновку, що їх можна
типологізувати за чотирма ідеальними типами
(див. рис. 1). Значущість цієї класифікації в тому, що вона
конкретизує трактування різних типів змін відповідно
до ідентифікованих сучасних підходів. Так, наприклад,
підходи з точки зору життєвого циклу включають в себе
девелопменталізм, біогенез, онтогенез, низку підходів зі
стадійного розвитку людини (дитини), теорії життєвого
циклу організації та частину теорій інноваційного розвитку. Цей погляд спирається на іманентну природу змін,
адже суб’єкт, що розвивається, має вбудовану логіку, програму, або навіть код (подібний до ДНК), який регулює
процеси змін та зрушує весь суб’єкт від точки відправлення до наступної точки, або бажаної точки, яка визначена в
сьогоднішньому стані. Таким чином, зміни – це прогресуюча послідовність нарощування характеристик через стадії, при цьому процес є кумулятивним і кон‘юнктивним
водночас в розрізі життєво-циклового підходу.
Згідно з телеологічним підходом зміни відбуваються через волю та наміри цілеспрямованого актора
чи організаційної одиниці. Таким чином, організаційний розвиток – це процес послідовного формування
цілей, впровадження, оцінка та модифікація цілей, який
постійно повторюється. Але, на відміну від життєвоциклових теорій, телеологія не передбачає якось чіткого
правила чи логічного напрямку, більше того, досягнення
цілей не означає перманентної рівноваги, цілі постійно
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переглядаються та конструюються виходячи з отриманого досвіду, знань та помилок. Одним з обмежень, чи
радше вимог для впровадження телеологічного підходу
на рівні організації, є кооперація суб’єктів (організаційних одиниць). І головне припущення телеологічних теорій в тому, що суб’єкти приймають раціональні рішення
або діють в межах норм раціональної поведінки.
Згідно з діалектичними теоріями зміни виникають, коли протиставлені цінності, рушійні сили або події отримують достатньо влади для конфронтації та
встановлення нового статус-кво.
Що стосується еволюційних теорій, то еволюція
як раз в самому широкому сенсі – це кумулятивні зміни
структурних форм популяцій організаційних одиниць серед спільнот, галузей або суспільств, як вказували М. Ханан та Дж. Фріман [11], які були родоначальниками
нової галузі – організаційної екології. У своєму огляді
А. Ван де Вен і М. Пуль роблять висновок, що з точки зору еволюційних підходів зміни – це періодичний
кумулятивний та імовірнісний прогрес від варіації до
селекції (із елімінацією неефективних організаційних
практик чи одиниць) і від селекції до утримання організаційних одиниць [18, p. 518].
Перелічені підходи до розуміння організаційних
змін формують різні так звані генератори, або «мотори»
змін, за виразом вчених. А вже комбінація таких «моторів» визначає ту чи іншу гібридну теорію змін. Так,
наприклад, за такою системою організаційна екологія
М. Ханана та Дж. Фрімена є одномоторною концепцією,
а теорія організаційного розвитку Л. Грейнера оцінюється як дуальна, тобто така, що комбінує два мотори змін,
у цьому випадку – іманентну програму життєвого циклу
та конфлікти – з діалектичного підходу. Вчені роблять
припущення про існування три- та чотиривимірних підходів до організаційних змін. Універсальність класифі-
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Рис. 2. Модель впровадження стратегії за А. Маасом [14]

Дана модель за класифікацією Ван де Вена – Пуля
є телеологічною, оскільки заснована на намірах стратега
та топ-менеджменту впроваджувати зміни задля підвищення результативності компанії та відбувається в циклі. На наш погляд, одним із основних елементів моделі
слід вважати зміну культури та лідерство, і насамперед –
трансформаційне лідерство.

Я

к приклад наведемо історію успіху компанії Star
bucks. Із самого початку заснування у 1971 р.
ця компанія спеціалізувалася на продажу кавамашин, і для цього в їх магазині в м. Сієтл розливали
чудову каву, аби привчати покупців до високоякісного
напою та змінювати смаки на користь добре змеленої та
приготовленої кави. Усе змінилося у 1982 р. із появою
Говарда Шульца, який був постачальником компонент
для кава-машин і вирішив відвідати своїх клієнтів. З його слів, після того, як він скуштував каву у Starbucks, він
«закохався» і вирішив бути частиною цього бізнесу [13].
Говард змінює місце роботи, стає директором з маркетингу в Starbucks і з метою розширення асортименту вирушає до Мілану, збирає найкращі рецепти кави, влаш
товує навчання персоналу і в 1985 р. пропонує бізнесплан з розширення бізнесу та перетворення його на мережу кав’ярень. Але засновники бізнесу відмовляються
від цієї ідеї. Говард вимушений піти, оскільки, відданий
організаційним змінам, він не знаходить підтримки
менеджменту. Він відкриває свій бізнес, дуже схожий
на Starbucks. Наступного ж року керівництво Starbucks
усвідомлює, що більше не може керувати великою компанією та продає бізнес. Говард, який не втрачає надії на
розвиток, знаходить інвесторів, спонсорів, позичальників та викупає бізнес. З цього часу розпочинається
розквіт та експансія Starbucks, і кав’ярні стають такими,
якими їх знають сучасні споживачі.

менеджмент і маркетинг

Практичні аспекти організаційних змін
Однією з найбільших проблем у ході впровадження організаційних змін є опір змінам. Тому останні десятиліття дослідники присвячують роботи з’ясуванню
ролі лідерства в здійсненні успішних організаційних
змін. У процесі розвитку уявлення про організаційні зміни трансформуються й уявлення про роль лідера змін.
Він має бути провісником і мотиватором інновацій в організації. І завдяки роботі Джеймса МакГрегора Бернса
«Трансформаційне лідерство» (1978 р.) з’являється термін «трансформаційне лідерство». Дослідники Б. Басс,
Д. Уолдман, Б. Аволіо та М. Беб [6] пишуть, посилаючись на Д. М. Бернса, що лідерство може бути або транс
акційним, або трансформаційним. Якщо трансакційний
лідер націлений на виконання поставлених цілей і на
відповідність заявленим стандартам, то трансформаційний лідер «намагається піднести потреби послідовників до цілей та задач лідера» [6, p. 74]. Іншими словами, трансформаційний лідер – націлений на зміни
як всередині організації, так і всередині організаційних
одиниць, включаючи окремих послідовників. Трансформаційний лідер – це той, хто надихає на позитивні
зміни, або той, хто робить зміни позитивними. На наш
погляд, це людина, яка керуючись своїм досвідом та інсайтами, проактивно просуває ідею про зміни, впливає
на оточення та сприйняття окремих людей, генерує ідеї
або підтримує їх генерацію та механізми впровадження
організаційних змін, і сприяє успішному розвитку своїх
послідовників, перетворюючи їх на лідерів змін.
Дослідники виявили, що саме цей стиль керівництва приводить до підвищення продуктивності груп
та організацій в цілому. Д. Герольд та його співавтори
вводять поняття «зобов’язання змінам» (change com
mitment), яке «виходить за межі просто позитивного
ставлення до змін, включаючи наміри підтримувати зміни, а також бажання працювати задля їх успішного впровадження» [12, p. 347]. Таке зобов’язання є психологічною відданістю змінам, яке є більшим, ніж демонстрація
підтримки, чи відкритості, чи навіть прийняття змін. Як
стверджують ті ж Д. Герольд та його співавтори, існує
три типи зобов’язань змінам – афективні, нормативні та
безперервні. Як раз афективні зобов’язання пов’язують
із трансформаційним лідерством, оскільки трансформаційні лідери підвищують продуктивність послідовників,
впливають на ідентифікацію послідовників із групою, на
інтерналізацію групових цінностей, як підтверджують
роботи Б. Шаміра, Р. Хауса та М. Артура [16].
Практики з організаційних змін пропонують різні
моделі впровадження – у межах налагодженої системи
стратегічного управління або зміни як окремий проект.
У рамках цього дослідження ми обрали модель А. Ма
аса, яка має назву модель порядку виконання стратегії. У межах цієї моделі змішуються підходи до організаційних змін, поняття про трансформаційне лідерство
та стратегічне управління. А. Маас пропонує послідов-

ність із 9 стадій, яка забезпечить, на його думку, успішну реалізацію стратегії як системи дій з організаційних
змін (рис. 2).

ЕКОНОМІКА

кації А. Ван де Вена та М. Пуля стає в нагоді стратегічним менеджерам та практикам зі змін у ході реалізації
програм організаційного розвитку.
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У цьому прикладі ми бачимо, що відсутність компетентного менеджменту (власники компанії не бачили
перспективності бізнес-мережі) зіграло фатальну роль у
протистоянні лідеру змін – Говарду Шульцу. І сама фігура Говарда як трансформаційного лідера стала тим самим «секретом» фірми та її ключовим фактором успіху.
Його відданість змінам та закоханість у справу змінило
уявлення про індустрію в цілому, вплинула на стандарти
обслуговування, управління людськими ресурсами та
уявлення про успішність організаційних змін.
Постає питання, був би Starbucks тією компанією,
яку ми знаємо сьогодні, без Говарда Шульца? Наскільки
важливою є роль трансформаційного лідера в процесі
організаційних змін – усе це слід досліджувати на прикладі багатьох компаній.
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менеджмент і маркетинг

Висновки
Аналіз та узагальнення досліджень у сфері організаційних змін показало розбіжності у трактуванні поняття «організаційні зміни». Дослідники концентрують
свою увагу на виявленні причин змін, їх рушійних сил,
а також таких характеристиках, як швидкість – повільність, дискретність – безперервність, кумулятивність,
масштаби, джерело їх походження та прогнозованість
наслідків.
Наведена типологія А. Ван де Вена та М. Пуля вирішує частково цю проблему, класифікуючи зміни відповідно до чотирьох ідеальних моделей змін. Ця типологія
дозволяє оцінити життєздатність сучасних моделей
управління організаційними змінами та моделей стратегічного управління. Наведені приклади та практичні
аспекти організаційних змін дозволяють стверджувати,
що роль трансформаційних лідерів є недослідженою та
вимагає додаткової уваги. Крім зазначеної проблеми
ідентифікації ролі трансформаційного лідерства, зали
шаються дискусійними інші питання моделювання організаційних змін: революційність та еволюційність
змін, пропорційність впливу кардинальних і поступових
перетворень на організаційну ефективність, типи життєвого циклу організації, питання існування певного алгоритму змін та типовість розвитку організаційних одиниць. Усі ці питання змальовують напрямки подальших
досліджень у даній галузі.			
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зарубежный опыт, национальная практика, система управления персоналом, профессиональное обучение, повышение квалификации.
Табл.: 3. Библ.: 23.
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Н

а сучасному етапі розвитку світової економіки та
спрямованості України до інтеграційних процесів та розширення кола партнерської взаємодії з
країнами Західної Європи актуальними стають питання
системи та принципів ведення бізнесу, використання однієї з фундаментальних цінностей господарської культури, через яку виявляються відносини людини і суспільства до діяльності – праці та людського капіталу.
Серед Цілей сталого розвитку 2016–2030 рр. визнано «сприяння поступальному, всеохоплюючому та
сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх». Планується «до
2030 року забезпечити повну і продуктивну зайнятість
та гідну працю для всіх жінок і чоловіків і рівну оплату
за працю рівної цінності» [1].
Технічний прогрес та жорстка конкурентна боротьба вимагають реалізації інноваційних програм під
вищення гнучкості й ефективності виробничих процесів, якості продукції та продуктивності праці, приводять
до серйозних змін у системі управління персоналом, що
постійно зазнає впливу різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників. Згідно зі Стратегією сталого розвитку
«Україна – 2020» за вектором розвитку передбачено реформу сфери трудових відносин [2].
Прагнення поєднати сучасні системи менеджменту актуалізує питання вивчення та впровадження соціальної відповідальності бізнесу та свідчить про нагальну
потребу більш глибокого вивчення зарубіжного досвіду
управління персоналом на засадах соціальної відповідальності з метою адаптації кращих його практик для
умов, у яких працюють вітчизняні підприємства.
Дослідження показують, що для українського бізнесу проблематика застосування принципів соціальної
відповідальності у сфері управління персоналом є недостатньо розробленою як у теоретичному, так і в прикладному аспектах.
У Національній стратегії у сфері прав людини визначено, що забезпечення права на працю та соціальний
захист має досягатися у результаті «посилення соціальної відповідальності бізнесу, створення умов для запровадження соціально-корпоративної відповідальності
суб’єктів господарювання» [3].
Таким чином, за останні роки зросла актуальність
пошуку нових форм, методів та організаційно-еко
номічних механізмів управління персоналом підприємств на засадах соціальної відповідальності.
Аналіз показав, що проблемами вдосконалення
управління персоналом на промислових підприємствах
займаються зарубіжні науковці: М. Альберт, Т. Базаров,
П. Вейл, В. Веснін, О. Виханський, Б. Гєнкін, І. Герчикова,
Г. Десслер, П. Кохно, М. Мескон, А. Наумов, З. Рум’янцева,
Я. Старобинський, Ф. Хелоури, С. Шекшня; вітчизняні
вчені: Т. Алексєєва, Л. Балабанова, О. Бойко, М. Виноградський, Н. Дикань, О. Єськов, Г. Жаворонкова, В. Колпаков, О. Крушельницька, М. Мурашко, Г. Осовська,
І. Петрова, М. Семикіна, Г. Щекін та інші.
Публікація містить результати досліджень, проведених при
грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних
досліджень за конкурсним проектом Ф71/21095.
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На основі аналізу наукових публікацій узагальнено основні положення вчених і фахівців:
 проаналізовано зарубіжний досвід щодо формування стратегії розвитку персоналу та розроб
лено заходи для використання цього досвіду на
підприємствах України [4];
 виконано аналіз сучасного світового досвіду
професійного навчання персоналу підприємств
на прикладі провідних економік таких країн, як
США, Японія і Франція [5, с. 58];
 досліджено особливості американської моделі соціальної відповідальності бізнесу, здійснено її порівняльний аналіз з іншими моделями [6, с. 81];
 запропоновано модель використання іноземного досвіду у сфері професійної адаптації [7,
с. 395];
 узагальнено міжнародний досвід розвитку корпоративної соціальної відповідальності та можливості його адаптації до умов України [8, с. 168];
 розглянуто сутність і зміст концепції корпоративної соціальної відповідальності, обґрунтовано її роль у забезпеченні сталого розвитку,
запропоновано практичні рекомендації щодо
формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності [9, с. 107];
 обґрунтовано проблеми становлення та впровадження корпоративної культури на вугільних
підприємствах; запропоновано типовий проект
Положення з корпоративної культури для вугільної шахти; визначено перспективні напрями розвитку системи управління персоналом
вугільних підприємств [10, с. 187–204];
 доведено, що формування, розвиток і підтримка компетенцій персоналу є механізмом, який
дозволяє адаптувати підприємства до сучасних
умов розвитку; визначено компетенції персоналу, які необхідні в умовах VUCA-світу: професійні якості, ставлення до невизначеності,
мислення, поведінкова реакція, комунікативні
якості, здатність до навчання та полікультурні
компетенції [11, с. 88];
 визначено чинники впливу на професійне зро
стання працівників, запропоновано систему
показників і схему аналізу підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу
[12, с. 30, 31];
 досліджено сучасний стан і тенденції професійного розвитку персоналу підприємств у країнах
ЄС у контексті стратегії «Європа – 2020»; розкрито особливості та сучасні моделі фінансування професійного навчання і розвитку персоналу підприємств у країнах ЄС [13, с. 43].
Незважаючи на широке коло наукових розробок
з обраної теми, проблеми розвитку персоналу підприємства на засадах соціальної відповідальності залишаються актуальними і потребують подальших наукових
досліджень. Це й обумовило вибір теми даного дослідження.
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Мета даної статті полягає в узагальненні зарубіжної та національної практики розвитку персоналу та визначенні напрямів удосконалення системи управління
персоналом на вітчизняних підприємствах у контексті
соціальної відповідальності.

сті через оздоровлення та організацію відпочинку працівників, а також формування стратегії внутрішнього
зростання та професійного розвитку. Отже, внутрішня
соціальна відповідальність бізнесу реалізується шляхом
створення умов для підвищення рівня і якості трудового життя персоналу.
Як свідчить зарубіжний досвід, японські компанії
витрачають на перепідготовку персоналу щорічно суми,
які дорівнюють 10–12% фонду заробітної плати. 33%
працівників країн ЄС беруть участь у курсах подальшого
професійного навчання. Для підприємств таке навчання
обходиться в 1,6% загальної вартості праці. 46% працівників Франції навчаються на курсах із подальшого професійного навчання. Для підприємств це становить 2,3%
загальної вартості праці [5, с. 60, 61].
На основі узагальнення міжнародного досвіду
управління трудовою діяльністю персоналу систематизовано її основні елементи: концепція, спрямованість,
загальний принцип управління трудовою діяльністю
персоналу, характер прийняття управлінських рішень,
особливості керівництва трудовою діяльністю персоналу, організаційна культура, оцінка результатів трудової
діяльності персоналу, кар’єра учасників трудової діяльності, підвищення кваліфікації учасників трудової діяльності, розподіл повноважень між учасниками трудової діяльності, оплата за результати трудової діяльності
персоналу, мотиваційний механізм управління трудовою
діяльністю та контроль трудової діяльності персоналу.
У табл. 1 наведено порівняльний аналіз складових системи управління трудовою діяльністю персоналу
на прикладі Японії, США та України.

О

сновними напрямами реалізації соціальної відповідальності є права людини (зокрема у сфері
праці), трудові й добросовісні ділові практики,
навколишнє середовище, участь у житті місцевих громад
та їх розвиток, взаємодія зі споживачами та організаційне
управління. При цьому останнє уможливлює реалізацію
дій організації щодо інших основних напрямів і впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу.
Бізнес має значне коло зацікавлених сторін (стейк
холдерів), з якими формуються відносини соціальної
відповідальності. Серед них пріоритетне місце посідають працівники підприємства – носії його людського
капіталу, який безпосередньо приймає участь у діяльності підприємства, його розвитку, підвищенні ефективності, досягненні тих стратегічних завдань, які визначає бізнес. Соціальна відповідальність бізнесу відносно найманих працівників має реалізуватися через
справедливу та своєчасну оплату праці, безпеку праці,
соціальні виплати та пільги, професійне зростання, захист інтересів працівників, дотримання норм трудового законодавства, створення умов для поєднання
праці з виконанням інших обов’язків (сімейних, передусім пов’язаних з вихованням дітей; громадянських,
релігійних). Наприклад, велика російська компанія ПАТ
«Мечел» впроваджує принципи соціальної відповільно-

Таблиця 1

Японія

США

Україна

1

2

3

менеджмент і маркетинг

Характеристики японської, американської та української моделей управління трудовою діяльністю працівників

Концепція управління трудовою діяльністю персоналу
Об’єктом управління є трудовий колектив, група працівників структурного
підрозділу підприємства

Об’єктом управління є особистість,
працівник із притаманними якостями,
знаннями, здібностями

Об’єктом є трудовий колектив із концентрацією уваги на професійно-квалі
фікаційних якостях

Підвищена увага до підлеглих (акту
альність людського фактора в управ
лінні виробництвом)

Зростання ролі людського фактора, увага до людини як до виконавця

Увага до людини чисто формальна,
використання працівника виключно
як виробничого виконавця

Управління трудовим колективом

Управління за цілями

Управління трудовим потенціалом

Гнучка, нестандартна структура
управління

Суворо формалізована структура
управління

Формалізована структура із децентра
лізацією

Отримання прибутку від застосування
трудових ресурсів

Оптимальне використання трудових
ресурсів

Загальний принцип управління трудовою діяльністю персоналу
«Знизу-догори»

«Зверху-донизу»

Зустрічне управління

Характер прийняття управлінських рішень
Прийняття рішень по принципу консенсусу

Індивідуальний принцип прийняття
рішень

Колегіальний характер прийняття
рішень

Залучення багатьох людей допідготовки
і прийняття рішень

Залучення небагатьох людей до прийняття рішень і «продаж» рішення особам з найвищими цінностями

Залучення небагатьох людей до підго
товки і одноосібне прийняття рішення
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Спрямованість управління трудовою діяльністю персоналу
Удосконалення соціально-трудових
відносин
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Продовження табл. 1
1

2

3

Повільне прийняття рішень і швидка їх
реалізація

Швидке прийняття рішень, повільна
реалізація

Швидке прийняття рішень зі своєчас
ною реалізацією

Оцінка управління за колективним
результатом

Оцінка управління за індивідуальним
результатом

Оцінка управління за індивідуальним чи
бригадним результатом

Особливості керівництва трудовою діяльністю персоналу
Лідер діє як соціальний полегшувач і
член групи

Лідер діє як голова групи, що приймає
рішення

Лідер діє як голова групи, що приймає
рішення

Патерналістський стиль

Директивний стиль (сильний, фірмовий,
визначений)

Директивний стиль

Загальні цінності

Часто різні цінності, індивідуалізм

Особистісні, індивідуальні, суб’єктивні
цілі

Уникнення конфронтації, двозначність
керівництва, наголос на гармонії

Загальна міжособова конфронтація, наголос на ясності

Міжособистісна конкуренція

Висхідні комунікації

Переважно низхідні комунікації

Низхідні комунікації

Підготовка універсальних керівників

Підготовка вузькоспеціалізованих
керівників

Підготовка вузькоспеціалізованих
керівників

Основна якість керівника – уміння
здійснювати координацію дій і конт
роль

Головні якості керівника – професіо
налізм та ініціатива

Головна якість керівника – професіо
налізм

Стосунки з підлеглими особисті
Неформальні

Стосунки з підлеглими формальні

Формальні стосунки з підлеглими
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Організаційна культура в управлінні трудовою діяльністю
Колективна відповідальність і звітність

Індивідуальна відповідальність

Перевага індивідуальної відповідаль
ності

Неясність відповідальності за рішення

Ясність і конкретність відповідальності
за рішення

Чітка відповідальність за рішення

Неформальні організаційні структури

Формальні бюрократичні організаційні
структури

Формальні бюрократичні організаційні
структури

Загальна організаційна культура
та філософія

Брак загальної організаційної культури, ідентифікація більше професії, ніж
компанії

Відсутність загальної організаційної
культури

Оцінка результатів трудової діяльності персоналу
Оцінювання колективного результату

Оцінювання індивідуального результату

Оцінювання колективного результату

Поступове, повільне оцінювання роботи працівників і службове зростання

Швидка оцінка результату та прискорене просування по службі

Оцінка продуктивності робочої групи,
поєднання повільного та швидкого просування

Довічне наймання

Короткочасне наймання на контрактній,
основі

Поєднання довговічного і короткочасного наймання

Кар’єрне зростання повільне, згідно
з врахуванням віку, вислуги років та
лояльності до фірми

Кар’єрне зростання стрімке, зумовлене
особистими результатами

Кар’єрне зростання залежить від інди
відуальних досягнень у групі, авторитету і здібностей

Кар’єра учасників трудової діяльності

Підвищення кваліфікації учасників трудової діяльності
Без відриву від виробництва (на робочому місці)

Відокремлено, за спеціальними програмами підготовки

Без відриву від виробництва у поєд
нанні із програмами підготовки

Тренінг і розвиток персоналу вважається довгостроковою
інвестицією

Тренінг і розвиток персоналу сприймаються із сумнівом (як загроза плинності
кадрів)

Розвиток персоналу вважається
необхідною, однак дорогою інвестицією

Розподіл повноважень між учасниками трудової діяльності
Відсутність чітко визначених посад
і завдань всередині організації
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Функціональна підпорядкованість і чіткі
межі повноважень

Визначення повноважень окремих
робочих груп
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Закінчення табл. 1
1

2

3

Оплата за результати трудової діяльності персоналу
За показниками роботи групи, стажем

За індивідуальними досягненнями
працівника

За показниками роботи групи

Мотиваційний механізм управління трудовою діяльністю
Основа-ментальні цінності

Метод «батога і пряника»

Надання свободи дій

Контроль трудової діяльності персоналу
Колективний контроль

Індивідуальний контроль з боку
керівництва

Індивідуальний та груповий контролі

Широке використання гуртків контролю якості

Обмежене використання гуртків контролю якості

Мінімальне використання гуртків контролю якості

М’яка неформалізована

Чітко формалізована, жорстка процедура контролю

Формальна на рівні організації, неформальна на рівні команди

Джерело: складено за [14, с. 140–141].

кур’єрської діяльності – на 29,9%; у сфері фінансової та
страхової діяльності – на 53,5%; у будівництві – на 51,4%;
в оптовій та роздрібній торгівлі – на 42,3%; у сільському,
лісовому та рибному господарстві – на 55,1% (табл. 3).
Слід відзначити, що в Україні далеко не всі бізнесорганізації повноцінно реалізують принципи соціальної
відповідальності відносно власного персоналу. Про це
свідчить поширеність низької оплати праці, заборгованість із її виплати, недостатня активність у забезпеченні
професійного зростання та поліпшенні умов праці.
Разом з тим аналіз вітчизняної практики свідчить
і про позитивний досвід реалізації системи управління
персоналом на засадах соціальної відповідальності. Так,
ПАТ «ДТЕК» інвестує значні кошти в розвиток і навчання співробітників. У компанії працює корпоративний
університет – Академія ДТЕК. Щорічно приблизно 1,5
тис. співробітників мають можливість проходити навчання за спеціальними програмами. У 2012 р. 73,4 тис.
працівників ДТЕК пройшли навчання та підвищення
кваліфікації, у 2013 р. – 79,6 тис.
На ПАТ «Донбасенерго» реалізується комплекс
таких заходів з управління персоналом: створення моделі компетенцій; побудова комплексної системи роз-

менеджмент і маркетинг

В

умовах розвитку економіки України існують проблеми недостатньо ефективного функціонування
системи професійного навчання персоналу підприємств. Це обумовлено відсутністю цілеспрямованої
державної стратегії і політики у сфері професійної підготовки кадрів з урахуванням галузевої специфіки підприємств для досягнення конкурентоспроможності національної робочої сили; незацікавленістю і фінансовою
неспроможністю роботодавців забезпечувати професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації своїх працівників; низьким рівнем стимулювання
професійного розвитку.
Це підтверджується й аналізом статистичних даних. Так, за даними Державної служби статистики Украї
ни, чисельність кадрів, які навчались новим професіям,
скоротилася за 2007–2014 рр. на 50,9%; підвищили кваліфікацію – на 24,9% (табл. 2).
При цьому спостерігається тенденція зменшення
чисельності працівників, які підвищили кваліфікацію, за
видами економічної діяльності. Чисельність працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації, у промисловості знизилася за 2007–2014 рр. на 35,7%; у сфері транспорту, складського господарства, поштової та

Таблиця 2
Динаміка чисельності працівників в Україні, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації
Підвищили кваліфікацію

усього, тис. осіб

у % до облікової кількості
штатних працівників

усього, тис. осіб

у % до облікової кількості
штатних працівників

2007

310,6

2,7

1071,2

9,2

2008

290,1

2,6

1022,7

9,0

2009

209,3

1,9

890,4

8,3

2010

216,5

2,0

943,9

8,6

2011

230,0

2,1

978,4

9,1

2012

218,4

2,0

1016,5

9,5

2013

196,9

1,9

1020,9

9,9

2014

152,5

1,8

804,1

9,4

Джерело: складено за [15, с. 393; 16, с. 387; 17, с. 383; 18, с. 376; 19, с. 375; 20, с. 366; 21, с. 349; 22, с. 359].
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Навчались новим професіям
Рік
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Таблиця 3
Динаміка чисельності працівників в Україні, які підвищили кваліфікацію, за основними видами економічної діяльності,
тис. осіб
Вид економічної діяльності

Рік
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Промисловість

473,6

431,2

351,5

389,9

399,1

402,7

403,3

304,4

Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

117,1

126,5

110,5

107,7

108,8

111,2

99,7

82,1

Фінансова та страхова діяльність

34,6

29,7

23,3

28,5

23,4

2,7

22,9

16,1

Будівництво

25,9

21,6

14,0

14,4

14,1

15,8

17,9

12,6

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів

15,6

13,9

10,6

11,7

13,5

14,6

13,5

9,0

Сільське, лісове та рибне господарство

17,8

16,7

16,2

7,9

9,1

9,7

8,1

8,0

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

Джерело: складено за [15, с. 393; 16, с. 387; 17, с. 383; 18, с. 376; 19, с. 375; 20, с. 366; 21, с. 349; 22, с. 359].

витку персоналу та оцінка успішності її реалізації; підвищення корпоративної культури. Розроблено політику
найму персоналу, яка включає: принципи підбору персоналу, процедурні питання підбору та узгодження кандидатів на заміщення вакантних посад, етапи реалізації
політики в сфері найму, а також заходи з адаптації до
вимог компанії з підбору персоналу.
Підприємство орієнтовано на залучення до штату співробітників, які здатні забезпечити конкурентні
переваги, що необхідні для реалізації обраної стратегії розвитку та досягнення поставлених бізнес-цілей.
Тому головним принципом при прийомі на роботу є
професіоналізм, високий рівень внутрішньої мотивації
та прагнення кандидата до розвитку та самовдосконалення, а відбір претендентів відбувається за принципом
відповідності професійних якостей кандидата вимогам
до посади, а також з урахуванням особистих якостей і
потенціалу кандидата.
У компанії «Київстар» створено систему безперервного навчання та підвищення кваліфікації, заохочення і просування співробітників, залучення колективу до
управління інноваціями та операційними процесами. Щорічно близько 50% співробітників компанії підвищують
кваліфікацію на різних курсах і тренінгах, що організовуються компанією. У 2014 р. Київстар виділив 30 млн грн на
навчання та підвищення кваліфікації співробітників.
ВИСНОВКИ
Таким чином, одним з важливих напрямів підвищення ефективності функціонування підприємств є
управління персоналом. У сучасних умовах господарювання персонал розглядається як основний ресурс визначальний чинник успіху діяльності підприємства.
У результаті дослідження виявлено існуючі проблеми управління персоналом на вітчизняних підприємствах, серед них такі:
 нестача персоналу з відповідною технічною
освітою;
 низький рівень заробітної плати;
 невідповідність займаній посаді з отриманою
раніше освітою;
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 несистематичне професійне навчання, що обумовлено недостатністю фінансування;
 недостатність навчання персоналу з відривом
від виробництва, що пов’язано з неможливістю
підміни великої кількості персоналу, обмеженням за певними видами професій;
 невідповідність умов і безпеки праці діючим
нормативам через недостатнє фінансування;
 відсутність відомчого житла для надання молодим фахівцям і співробітникам підприємства;
 недостатній рівень культурно-соціального побуту;
 неефективно сформована корпоративна культура підприємства.

У

загальнюючи розробки багатьох науковців та результати діючої практики роботи підприємств,
можна назвати такі шляхи вдосконалення управління персоналом:
 забезпечення умов професійного розвитку персоналу;
 удосконалення системи організації нормування
та оплати праці;
 поліпшення умов, охорони та безпеки праці;
 розвиток соціально-трудових відносин та організаційної культури;
 забезпечення соціальної захищеності;
 підвищення ефективності роботи з молоддю.
На думку вчених Національного інституту стратегічних досліджень, «доцільне передбачити додаткові
форми стимулювання соціально відповідальної поведінки бізнесу, заохочення не тільки більш відкритій діяльності, але й їх внеску у продовження навчання робітників. Вважаємо перспективним ухвалення корпораціями
соціальних кодексів, у яких йдеться про основні напрями діяльності за лініями соціальної відповідальності як
всередині корпорації, так і ззовні» [23].
На основі проведеного автором дослідження пропонуються такі напрями розвитку персоналу на засадах
соціальної відповідальності:
 розробка стратегії найму персоналу;
 формування системи підготовки та підвищення
кваліфікації персоналу; проведення кваліфіка-
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 функції оперативного управління якістю (функції з коригувальних та запобіжних дій), пов’язані
з кожним етапом життєвого циклу або із сукупністю деяких із них;
 функції стратегічного управління якістю (зокрема, систематичні функції поліпшення якості), які охоплюють всі етапи життєвого циклу
[14, с. 720].
Зважаючи на важливість контролю як функції
управління, логічно зумовленою є його класифікація за
рівнями управління, наведена, зокрема в роботі [5, с. 14],
в якій виокремлено стратегічний, тактичний і оперативний контроль.
Спорідненим є поділ внутрішнього контролю на
операційний, управлінський і стратегічний, представлений в дослідженні [11]. Операційний контроль, що
здійснюється нижчою управлінською ланкою, призначений для перевірки поточної діяльності підприємства
на основі даних бухгалтерського обліку. Управлінський
контроль опрацьовує інформацію для прийняття коротко- та середньострокових управлінських рішень.
Об’єктом контролю є ефективність діяльності підпри
ємства в цілому, а інформаційна база включає дані
бухгалтерського обліку, інші фактори та нефінансові
показники, серед яких рівень задоволення споживачів,
ефективність бізнес-процесів, задоволеність персоналу.
Стратегічний контроль повністю спирається на управлінський, що дає змогу мінімізувати витрати на його
проведення і максимізувати цінність отриманих даних,
що здатні в будь-який момент часу оцінити виконання
місії і досягнення стратегічних цілей.
Характерні ознаки окремих видів внутрішнього
контролю узагальнено в табл. 1.
Як відзначає К. І. Редченко «сучасний контроль
поступово еволюціонує від «пасивних» форм, коли
основна увага спрямовувалася на виявлення порушень
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иттєво необхідним для підприємства є дотримання та постійне покращення якості продукції, що актуалізує роль внутрішнього конт
ролю як засобу досягнення суб’єктом стратегічних цілей
розвитку. Традиційні методи внутрішньогосподарського контролю в основному базуються на оцінюванні
фінансових показників, у той час як базові принципи
управління якістю обумовлюють необхідність врахування низки факторів організаційного, маркетингового,
кадрового характеру, інформація про які у фінансовій
звітності відсутня.
Дослідженню питань, пов’язаних із сутністю,
призначенням, методикою та перспективами розвитку
стратегічного контролю присвячені праці Воронка Р. М.,
Данилюк І. В. та Михайлишин Н. П., Мачкур Л. А.,
Редченка К. І., Шершньової З. Є. та ін. Проблематика
взаємозв’язку системи збалансованих показників та обліку і контролю знайшла відображення в дослідженнях
Андросюк Л. А., Лаговської О. А., Толкача В. В. та ін. Позитивно оцінюючи вагомі напрацювання вітчизняних і
закордонних науковців у сфері стратегічного контролю
та його інструментарію, варто відзначити недостатню
опрацьованість питання реалізації контрольної функції
в системі стратегічного управління якістю.
Мета статті полягає в обґрунтуванні методики
застосування системи засобів стратегічного контролю
для збалансування управління якістю продукції та розробленні рекомендацій щодо використання для цих цілей інструментарію Balanced Scorecard, враховуючи його
економічну сутність та характерні ознаки реалізації.
Функції менеджменту реалізуються в рамках системи управління якістю на підприємстві за такими сферами:
 функції забезпечення якості, що виконуються в
межах загальних функцій підприємства на кожному етапі життєвого циклу;

Таблиця 1
Порівняльна характеристика видів внутрішньогосподарського контролю
Операційний контроль

Управлінський (тактичний)
контроль

Стратегічний контроль

Мета контролю

Диференційована оцінка
поставлених завдань

Оцінка ефективності
діяльності підприємства

Оцінка ефективності реалізації місії
підприємства та його стратегічних
цілей

Рівень управління

Нижчий

Вищий, середній, нижчий

Вищий

Об’єкти контролю

Терміни виконання наказів,
розпоряджень, окремих
завдань, документів тощо

Якість роботи (окремих
виконавців, груп, підрозділів
тощо)

Додержання встановлених парамет
рів (нормативів, стандартів) – техніч
них, економічних, організаційних
тощо системи, що формується

Інформаційна база

Облікова інформація

Облікова інформація,
нефінансові показники

Облікова інформація, нефінансові
показники, стратегічний план

Глибина керуючого
впливу

Система спостереження
й отримання інформації за
ходом виконуваних робіт
(моніторинг)

Оперативне втручання в
процеси виробництва та
управління

Контроль за результатами вироб
ничої та управлінської діяльності
(еквіфінальний контроль з впливом
на майбутні рішення)

Методичний
інструментарій

Органолептичні, докумен
тальні та розрахунковоаналітичні прийоми

Збалансована система показників (Balanced Scorecard), піраміда
результативності, модель ділової переваги, система показників
відповідальності (ASC) та ін.

Джерело: узагальнено на основі [2; 6; 10–12; 15].
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та недоліків, до «активної» діяльності з виявлення стратегічних перспектив підприємства та сприяння досягненню довгострокових цілей» [12, с. 331].
На ролі контролю у стратегічному управлінні наголошує С. В. Бардаш, формулюючи мету внутрішнього
контролю як «встановлення фактичних параметрів господарської системи, її елементів, у т. ч. умов та результатів її функціонування, а також надання рекомендацій
щодо приведення фактичних параметрів у відповідність
до стратегічних та тактичних орієнтирів діяльності,
встановлених норм та стандартів» [4, с. 7].
Стратегічний контроль включає:
 контроль стратегічних передумов – охоплює
припущення, зроблені у процесі планування;
 контроль реалізації – спрямований на врахування відхилень у процесі втілення стратегії.
Вищезгадані складові відбуваються у межах стратегічного нагляду, що спрямований на виявлення можливих у майбутньому, але не врахованих дотепер у
процесі планування подій, які суттєво вплинуть на діяльність підприємства і зможуть поставити під сумнів
успіх запланованих заходів [7, с. 106].
За Л. А. Мачкур система стратегічного контролю
об’єднує чотири структурні елементи:
 контроль за відхиленнями від стратегічних планів (контроль реалізації стратегії);
 контроль стратегічних передумов (перевірка
припущень стосовно зовнішніх факторів та
власного ресурсного потенціалу);
 завчасне попередження (забезпечення інформації для вироблення рішень з усунення стратегічних відхилень);
 несфокусоване спостереження (стратегічний
моніторинг, безперервне сканування зовнішнього середовища) [10, с. 17].
Таким чином, відмітними ознаками стратегічного
контролю в порівнянні з операційним та управлінським
є: розширений спектр джерел інформації для проведення контролю; використання поряд з внутрішньою
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інформації зовнішнього середовища; орієнтація на майбутнє; оцінювання передумов прийняття управлінських
рішень; нижча точність та рівень формалізації методів
контролю; гнучкість моделей стратегічного контролю та
їх орієнтація на формування стратегічних альтернатив;
креативність суб’єктів контролю; послаблення зв’язку
між операцією та її результатом; тривалий період здійснення контрольних дій та впливу його результатів.
Внутрішньогосподарський контроль забезпечує
досягнення визначеної стратегії шляхом використання
прогнозних і фактичних даних, процесу виявлення відхилень від запланованих показників та надання інформації для прийняття ефективних рішень щодо виявлених відхилень [6, с. 97].
На етапі формулювання стратегічних цілей і до моменту їх реалізації здійснюється попередній контроль,
метою якого є попередження відхилень від стратегії,
оцінка обґрунтованості та доцільності окремих заходів
ще до початку їх впровадження. У подальшому має місце
наступний контроль, об’єктом якого є результати діяльності підприємства, досягнуті після реалізації управлінських рішень. Висновки та пропозиції суб’єктів наступного контролю є базою для подальшого формулювання
стратегічних цілей. Схематично механізм стратегічного
контролю, запропонований у дослідженні [2], зображено
на рис. 1.

О

сновним компонентом моделі є підсумковий
контроль, ефективність якого значною мірою
залежить від оперативного реагування на відхилення, виявлені в процесі попереднього контролю.
Об’єктом підсумкового контролю є результати реалізації
стратегії, які можуть бути незадовільними, базуючись на
хибному формулюванні стратегічних цілей [2, с. 15–16].
Однією з визначальних ознак стратегічного конт
ролю є розширення його інформаційної бази шляхом
включення нефінансових показників. Це пов’язано з недоліками фінансово орієнтованих систем показників:
запізнілий характер фінансових показників, зумовлений

Невизначеність
середовища

Попередній
контроль
Реалізація
стратегії

Формулювання
стратегії

Підсумковий
контроль
модифікація стратегічних цілей або механізму реалізації стратегії
за результатами контролю
залежність форм і методів попереднього контролю від сформульованих
стратегічних цілей та запланованого механізму їх реалізації
Рис. 1. Механізм стратегічного контролю
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Збалансована система показників має два напрями застосування [1]:
1) у цілях управлінського контролю, де використання цієї системи допомагає спостерігати і контролювати
виконання запланованих заходів (часто з врахуванням
найкращих досягнень у певній сфері лідерами ринку).
Збалансована система показників є комплексною, проте
сфокусована на оцінюванні результативності діяльності;
2) у цілях стратегічного контролю, коли збалансована система показників дає змогу спостерігати за діяльністю підприємства та її ефективністю з точки зору
відповідності обраній стратегії. При цьому змінюється
роль збалансованої системи показників – з відслідко-
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П

ринципи лідерства та постійного вдосконалення обумовлюють стратегічну спрямованість
системи управління якістю, а отже, необхідність
реалізації інструментарію стратегічного контролю, націленого на досягнення довгострокових цілей.
Дотримання принципів управління якістю обумовлює врахування інтересів різних груп зацікавлених сторін:
споживачів, персоналу, постачальників. Тому об’єктом
контролю як функції менеджменту якості не можуть бути
лише фінансові показники діяльності підприємства.
Для оцінювання ефективності функціонування
системи управління якістю на підприємстві доцільно

менеджмент і маркетинг

часовим лагом між здійсненням операцій, відображен- застосовувати систему Balanced Scorecard (BSC), що
ням їх в облікових регістрах і занесенням до підсумко- включає блоки взаємопов’язаних показників за чотирвої статистичної звітності, призначеної для кінцевих ма напрямами: «Фінанси/Економіка», «Ринок/Спожиспоживачів; високий ступінь узагальнення (зазвичай, вачі», «Бізнес-процеси», «Інфраструктура/Персонал».
рівень деталізації показників обмежений тим, на якому При цьому фінансові показники є «пізніми» у зв’язку з їх
складається баланс, тобто рівнем підприємства або під- орієнтацією на минулі події, а нефінансові – «ранніми»,
розділу); завдяки фінансово-орієнтованим показникам оскільки підприємство ще має можливість здійснити
менеджери концентрують увагу на короткостроковому певні коригуючі заходи і запобігти погіршенню «пізніх»
прибутку, а не на довгостроковій вигоді. Це стимулює (фінансових) показників.
відмову від довгострокових інвестицій (проведення моУ межах моделі Balanced Scorecard вищезгадані
дернізації устаткування, навчання працівників тощо); блоки пов’язані між собою системою стратегічних при
недостатня інформативність для управління в сучасних чинно-наслідкових зв’язків (рис. 2).
умовах, що зумовлює короткостроковість планування у сфері
якості; непрозорість причин і наІнфраструктура
БізнесРинок /
Фінанси /
слідків [3, с. 69].
2
3
1
/
Персонал
процеси
Споживачі
Економіка
Необхідність урахування показників нефінансового характеРис. 2. Причинно-наслідкові зв’язки моделі Balanced Scorecard [1]
ру випливає з принципів управління якістю:
 орієнтація на споживача – підприємство поПрямий зв’язок у системі реалізується таким чивинне розуміти дійсні та майбутні потреби спо- ном:
живачів, задовольняти їхні вимоги й намагати1) кваліфіковані, мотивовані працівники, викори
стовуючи розвинену інфраструктуру (інформаційні сисся перевершити їхні очікування;
 лідерство – лідери визначають напрями дій і теми, обладнання, технології), забезпечують належну
створюють середовище, у якому люди можуть якість бізнес-процесів;
2) налагоджені бізнес-процеси (низький рівень
бути цілком задіяні для досягнення цілей;
 залучення персоналу – люди є основою органі- браку, швидка обробка і виконання замовлень клієнта,
зації, і повне залучення їх можливостей сприяє якісна сервісна підтримка) забезпечують задоволення
потреб споживачів, досягнення конкурентних переваг і
досягненню цілей;
 процесний підхід – система управління органі- зміцнення ринкових позицій підприємства;
3) високий рівень попиту на продукцію та позизацією будується на основі управління мережею
тивний
імідж підприємства на ринку є запорукою позипроцесів;
тивних
фінансових
показників.
 системний підхід – означає ідентифікацію, роЗворотний
ланцюжок
моделі є таким: причини незуміння та керування системою взаємозалежзадовільних
значень
фінансово-економічних
показників
них процесів за їхніми внесками в досягнення
слід
шукати
у
блоці
«Ринок/Споживачі»;
незадоволевстановлених цілей;
 постійне поліпшення – виступає стратегічною ність клієнтів свідчить про наявність проблем у компоненті «Бізнес-процеси», обумовлених недоліками –
метою діяльності організації;
у блоці «Інфраструктура/Персонал» [13].
 прийняття рішень на основі фактів – ефекЯк слушно зазначає Лаговська О. А., ув’язка різнотивні рішення базуються на логічному аналізі
спрямованих показників за аспектами (фінанси, навчанй раціональній оцінці інформації та первинних
ня та перспективи зростання, внутрішньогосподарські
даних;
процеси, клієнти, соціальна сфера) приводить до того,
 взаємовигідні відносини з постачальниками – що BSC є дієвим обліково-аналітичним інструментом
такі відносини посилюють можливості обох управління діяльністю суб’єкта господарювання в ме
сторін у створенні цінності [8].
жах обраної стратегії розвитку [9, с. 195].
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вування результативності окремих процесів до моніторингу реалізації стратегічних цілей та оцінки рівня виконання заходів, необхідних для їх досягнення.
Одним з найважливіших завдань стратегічного контролю є виявлення та запобігання відхиленням
у сфері управління якістю до моменту їх виникнення.
У зв’язку з цим важливим є об’єктивне оцінювання поточного стану управління якістю. З цією метою необхідно визначити набір індикаторів – показників, критичні

значення яких вказуватимуть на ті чи інші проблеми в
управлінні якістю (табл. 2).
Моніторинг показників-індикаторів за кожним із
блоків дає змогу встановити їх критичні значення, що
сигналізують про недоліки системи управління якістю.
Формування рекомендацій за результатами контролю
та оперативне реагування спрямоване на виявлення
ймовірних відхилень від стратегічних цілей та розроб
лення системи заходів щодо їх врегулювання.
Таблиця 2

Застосування моделі Balanced Scorecard як засобу контролю в системі управління якістю продукції
Стратегічні цілі

Індикатори

Застосування для реалізації
контрольних завдань системою
управління якістю продукції

1

2

3

Фінанси/Економіка

Максимізація прибутку

Чистий прибуток.
Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Економічний ефект від підвищення якості
продукції

Оптимізація витрат

Витрати на якість продукції в розрізі груп.
Частка витрат на якість у загальному обсязі
витрат.
Частка втрат від неналежної якості у загальному обсязі витрат

Підвищення рентабельності
за рахунок високої якості
продукції

Рентабельність продажу продукції.
Співвідношення темпу зростання доходу
і темпу зростання витрат на якість.
Коефіцієнт ефективності додаткових витрат
на підвищення якості продукції

Характеризує ступінь досягнення цілей
управління якістю з точки зору задоволення інтересів власників, інвесторів
та кредиторів суб’єкта господарювання, дає можливість встановити вплив
управлінських заходів у сфері якості
на зміну ринкової вартості підприємства
та прибутковості його діяльності
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Ринок/Споживачі
Формування позитивного
іміджу підприємства та
довіра споживачів до пропонованого продукту

Частка ринку, що належить підприємству.
Рівень виконання умов договорів.
Частка постійних клієнтів.
Плинність активних клієнтів

Максимізація задоволення
потреб споживача

Обсяги та вартість поверненої продукції
неналежної якості. Індекс задоволеності споживача (на основі опитувань).
Витрати на гарантійний ремонт та після
продажне обслуговування

Безпека продукції для споживача

Кількість виставлених претензій покупцями.
Наявність судових позовів через завдання
шкоди життю і здоров’ю споживача.
Штрафні санкції, пов’язані із неналежною
якістю продукції

Характеризує ефективність системи
управління та досягнення стратегічних
цілей з точки зору сприйняття якості
продукції споживачем. Індикатори цієї компоненти належать до «пізніх», а отже, впливу на них в межах поточного операційного
циклу підприємство немає. Результати
контролю можуть бути враховані при
формуванні наступних стратегічних цілей та
системи заходів щодо їх реалізації

Бізнес-процеси

Належна якість вхідних
виробничих ресурсів
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Показник рівня якості вхідних матеріальних
ресурсів.
Кількість претензій, виставлених постачальникам сировини

Контрольні дії спрямовані на оцінювання
результативності виробничо-господарської
діяльності підприємства, що безпосередньо
впливає на ступінь задоволення споживачів
і цінність продукту для них. Однак, на від
міну від індикаторів компоненти «Ринок/
Споживачі», вчасно ідентифікувавши
виявлені недоліки в межах окремих бізнеспроцесів на основі сигнальних показників,
підприємство може вжити заходів щодо їх
усунення ще до передачі продукту покупцю
без шкоди для ділової репутації
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Закінчення табл. 2
1

2

3

Високий рівень якості
продукції

Питома вага браку у собівартості виготовленої
продукції.
Відхилення фактичної собівартості продукції
від планової.
Частка сертифікованої продукції

Мінімізація відходів виробництва

Частка відходів у загальних матеріальних витратах підприємства.
Рівень втрат від невикористання доходів
(визначається як відношення незворотніх
відходів до їх загального обсягу).
Коефіцієнт корисного використання матеріалів

Підвищення кваліфікації
працівників

Частка працівників, що пройшли підвищення
кваліфікації.
Витрати на підвищення кваліфікації персоналу
у сфері якості

Зацікавленість працівників
у підвищенні якості
продукції

Рівень вмотивованості працівників.
Абсолютна сума і питома вага утримань
відшкодування браку з вини працівника.
Бонуси та заохочення за пропозиції щодо
підвищення якості продукції

Постійне поліпшення якості
продукції

Кількість та вартість впроваджених інновацій,
що сприяли підвищенню якості продукції.
Економічний ефект від впровадження
інновацій.
Період окупності інноваційного проекту

Інфраструктура/Персонал

Характеризує дотримання одного з ключових принципів управління якістю –
постійного удосконалення. Реалізація
механізму стратегічного контролю в рамках
компоненти «Інфраструктура/персонал»
є дієвим інструментом поліпшення якості
за рахунок удосконалення організаційних
процесів та ефективного використання кадрового потенціалу
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ЕКОНОМІКА

Висновки
Використання інструментарію стратегічного контролю є підґрунтям для формування інформаційного
забезпечення прийняття управлінських рішень та дієвим засобом коригування процесу реалізації стратегії управління якістю. Використання фінансових і нефінансових показників моделі Balanced Scorecard як
засобу контролю дає можливість оцінити рівень досягнення стратегічних цілей управління якістю та розробити програму заходів щодо усунення недоліків та
мінімізації ризиків, що сприятиме підвищенню ефективності управління якістю. 		
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Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП:
сутність, зміст і порядок формування
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Солодовнік О. О. Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП: сутність, зміст і порядок формування
Мета статті полягає в дослідженні сутності, змісту, особливостей та порядку формування стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін публічно-приватного партнерства (ППП). Відсутність стратегічного бачення проблем і суперечностей, що виникають у партнерській
взаємодії держави та бізнесу, а також зростання загроз в економічній, у т. ч. фінансовій, сфері актуалізують проблему забезпечення стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП. Дослідження наукових публікацій з питань розвитку ППП дозволило констатувати,
що глибинних наукових розробок щодо стратегічного управління ППП та забезпечення фінансово-економічної безпеки його сторін поки що немає.
Розглянуто сутність поняття «стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП» і запропоновано його визначення; встановлено
складові елементи такої стратегії; розроблено організаційний підхід до її формування та реалізації, визначено зміст його етапів та особливо
сті, пов’язані із специфікою здійснення ППП. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є подальший розвиток теоретичних основ і
розробка методології формування стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП.
Ключові слова: безпека, захист, публічно-приватне партнерство, стратегія, фінансово-економічні інтереси.
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П

овільний розвиток публічно-приватного партнерства (ППП) в Україні, обумовлений відсутністю стратегічного бачення проблем і супе
речностей, що виникають у взаємодії держави і бізнесу,
порушує питання застосування форм, методів й інструментів стратегічного управління задля збалансування та
реалізації інтересів партнерів. З огляду на виклики, що
постали упродовж останніх років перед Україною в еко-
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Solodovnik O. O. The Strategy for Protecting the Financial and Economic
interests of Parties to the PPP: Essence, Content and Procedure
for their Formation
The article is aimed at studying essence, contents, characteristics, and procedure for formation of a strategy for protecting the financial and economic
interests of public-private partnership (PPP). Lack of the strategic vision of the
problems and contradictions that arise in partnership of the State and business,
as well as increasing economic threats, including ones in the financial sphere,
all this actualize the problem of strategic protection of the economic interests
of parties to the PPP. A study on scientific publications as to development of PPP
has provided to specify that there is not any fundamental researches on the
strategic management of PPP and on ensuring the financial-economic security
of its parties yet. Essence of the concept of «strategy for protection of the financial and economic interests of parties to the PPP» has been considered and a
definition for it has been suggested; the main elements of such a strategy have
been determined; the organizational approach to its formation and implementation has been developed, contents of its stages and features associated with
the specifics of implementation of the PPP have been defined. Prospects for further researches in this direction will be development of theoretical foundations
and elaboration of a methodology of formation of the strategy for protecting
the financial and economic interests of parties to the PPP.
Keywords: security, protection, public-private partnership, economic and financial interests.
Fig.: 1. Tbl.: 1. Bibl.: 13.
Solodovnik Olesia O. – PhD (Economics), Associate Professor, Professor of the
Department of Finance and Credit, Kharkiv National University of Construction Engineering and Architecture (40 Sumska Str., Kharkіv, 61002, Ukraine)
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номічній, у тому числі фінансовій, сфері відповідна стратегія має забезпечувати, перш за все, захист фінансовоекономічних інтересів сторін ППП від внутрішніх та зовнішніх загроз, що перешкоджають їх реалізації.
Над вирішенням проблем розвитку ППП в Україні
працюють такі відомі вчені, як: Н. Д. Бабяк, І. В. Богдан,
Л. Л. Гриценко, О. М. Головінов, М. І. Диба, О. В. Длугопольський, І. В. Запатріна, Т. В. Момот, О. М. Москален-
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УДК 334.012:351.746.1
Солодовник О. А. Стратегия защиты финансово-экономических
интересов сторон ПЧП: сущность, содержание
и порядок формирования
Целью статьи является исследование сущности, содержания, особенностей и порядка формирования стратегии защиты финансовоэкономических интересов сторон публично-частного партнерства
(ПЧП). Отсутствие стратегического видения проблем и противоречий, которые возникают в партнерском взаимодействии государства
и бизнеса, а также рост угроз в экономической, в т. ч. финансовой,
сфере актуализируют проблему обеспечения стратегической защиты финансово-экономических интересов сторон ПЧП. Исследование
научных публикаций по вопросам развития ПЧП позволило констатировать, что фундаментальных научных разработок по стратегическому управлению ПЧП и обеспечению финансово-экономической безопасности его сторон пока еще нет. Рассмотрена сущность понятия
«стратегия защиты финансово-экономических интересов сторон
ПЧП» и предложено его определение; установлены основные элементы
такой стратегии; разработан организационный подход к ее формированию и реализации, определено содержание его этапов и особенности, связанные со спецификой осуществления ПЧП. Перспективами
последующих исследований в данном направлении являются развитие
теоретических основ и разработка методологии формирования стратегии защиты финансово-экономических интересов сторон ПЧП.
Ключевые слова: безопасность, защита, публично-частное партнерство, финансово-экономические интересы.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 13.
Солодовник Олеся Александровна – кандидат экономических наук,
доцент, профессор кафедры финансов и кредита, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры (ул. Сумская, 40,
Харьков, 61002, Украина)
E-mail: solodovnikoa@gmail.com

373

менеджмент і маркетинг

ЕКОНОМІКА

ко, К. В. Павлюк, В. П. Полуянов, Л. І. Федулова, І. К. Чукаєва та ін. Доробок згаданих вчених став базисом для
імплементації у вітчизняну господарську практику зарубіжного досвіду здійснення ППП, побудови адекватних українським реаліям фінансових й інвестиційних механізмів реалізації ППП і розробки методології
управління ризиками ППП. Водночас глибинних наукових розробок щодо стратегічного управління ППП і забезпечення фінансово-економічної безпеки його сторін
поки що немає.
Оцінюючи стан сучасних досліджень за цією проблематикою, слід констатувати, що українські вчені
мають вагомий науковий доробок як у питаннях забезпечення економічної та фінансової безпеки на макро-,
мезо- і мікрорівні, зокрема: О. І. Барановський, О. Г. Білорус, І. О. Бланк, З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, В. М. Геєць, О. І. Губарєва, М. М. Єрмошенко, М. О. Кизим,
Т. С. Клебанова, Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, В. І. Мунтіян, В. А. Предборський, Л. Г. Шемаєва та ін., так і щодо
впровадження стратегічного планування й управління
економікою та її фінансовою сферою, зокрема: О. І. Амоша, В. П. Вишневський, О. С. Власюк, В. М. Геєць, М. В. Диха, Ю. В. Кіндзерський, О. І. Ковтун, С. Козловський,
А. Кредісов, Б. Літовченко, Я. Б. Олійник, В. Є. Хаустова,
С. М. Шкарлет та ін. Утім, незважаючи на це, питання
стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів
сторін ППП у працях згаданих та інших учених також не
розглядається.
Таким чином, існує об’єктивна необхідність формування теоретико-методологічних основ розробки і
реалізації стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, що зумовлює актуальність даного
дослідження.
Мета статті – дослідження сутності, змісту, особ
ливостей та порядку формування стратегії захисту фі
нансово-економічних інтересів сторін ППП.

К

лючовим поняттям концепції стратегічного управління є поняття «стратегія», яке у ХХ ст. було запозичене економічною теорією і практикою з
військового лексикону. З того часу цей термін набув широкого вжитку, але ознайомлення з теоретичними і методологічними напрацюваннями у сфері стратегічного
управління свідчить про відсутність єдиного загальноприйнятого його визначення. М. М. Єрмошенко і К. С. Горячева, проаналізувавши різні уявлення економістів про
стратегію, дійшли висновку, що «в теорії стратегічного
планування і управління думки щодо сутності категорії
«стратегія» в основному збігаються до такого: стратегія –
це узагальнена модель довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених перспективних цілей (пріоритетів) і способів (рішень) їх досягнення, в якій зіставлено поставлені цілі та можливості їх реалізації» [1, с. 74].
Відповідно, не спостерігається одностайності у
визначенні концепту стратегії й серед фахівців у галузі
безпеки. Так, у Законі України «Про організацію оборонного планування» від 18 листопада 2004 р. № 2198IV стратегія національної безпеки України визначна як
узгоджена за метою, завданнями, умовами і засобами
довгострокова комплексна програма практичних дій
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щодо забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.
На думку Г. П. Ситника, під стратегією національної безпеки розуміють певну систему науково обґрунтованих поглядів на сукупність національних цілей, принципи, підходи, методи та механізми їх досягнення, які
в сукупності є концептуальною основою вдосконалення
загальної моделі стратегічного забезпечення національної безпеки [2, с. 396].
В. І. Мунтіян вважає, що стратегія економічної
безпеки передбачає визначення мети і завдань системи
забезпечення економічної безпеки, напрямів їх вирішення, а також форм і способів застосування відповідних
сил і засобів, можливість їх перегрупування, створення необхідних резервів для нейтралізації та локалізації
можливих загроз [3, с. 412].
О. І. Барановський визначає стратегію фінансової
безпеки як політичний і економічний курс у діяльно
сті фінансових органів державної влади, економічних і
фінансово-банківських структур, спрямований на створення умов і ресурсів фінансової стабілізації й економічного вростання при збереженні та єдності й цілісності
країни, її економічного простору і фінансової системи
[4, с. 308].
І. О. Бланк розглядає стратегію забезпечення фінансової безпеки як один із видів функціональної стратегії підприємства, яка забезпечує захист його фінансових інтересів від різноманітних загроз шляхом формування довгострокових цілей цього захисту, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного
корегування напрямів і форм захисту при зміні факторів і умов фінансового середовища його функціонування [5, с. 188].
І. П. Мойсеєнко й О. М. Марченко пропонують
дефініцію фінансово-економічної безпеки. На їх думку,
стратегія фінансово-економічної безпеки – це розроблення довгострокового плану для забезпечення реалізації мети, завдань та досягнення цілей підприємства,
зокрема забезпечення фінансової та економічної безпеки, а також планування розподілу ресурсів в умовах
постійної нестабільності зовнішнього середовища та
адаптації до нього, для захисту цього підприємства від
впливу загроз, ризиків і досягнення нормального та безпечного його функціонування [6, с. 326].
Відмінності у розумінні сутності стратегії як економічної категорії є першопричиною різноманіття підходів до визначення змісту та складових етапів процесу
формування різноманітних стратегій держави, регіону і
підприємства, зокрема, стратегій економічної та фінансової безпеки.
Для узагальнення існуючих підходів до визначення змісту (складових) стратегії безпеки нами проведено
контент-аналіз, результати якого наведено в табл. 1.
На підставі даних табл. 1 можемо зробити висновок, що фахівці у сфері забезпечення безпеки найбільш
вагомими складовими стратегії вважають такі складові:
характеристика загроз (частота згадувань 0,9); механізм
забезпечення безпеки (захисту) (частота згадувань 0,8);
критерії та параметри безпеки (частота згадувань 0,6);
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Таблиця 1
Складові стратегії національної, економічної, фінансової та фінансової безпеки на різних рівнях ієрархії управління

Критерії та параметри безпеки

+

+

+

+

Механізм забезпечення безпеки (захисту)

+

+

+

+

+

+

Основні засади системи забезпечення
(управління) безпеки

+

+

Характеристика інтересів

+

+

Цілі і завдання загальної стратегії
Ресурсне забезпечення (ресурсні обмеження)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Політика

+

+

Напрями забезпечення безпеки

+

+

9
6

+

8

+

3

+

6

+
+

Фактори, що підривають стійкість

Заходи

+

2

+

+

3
+

2

+

4

+

3
1

Частина місії та стратегії підприємства

+

1

Результати аналізу середовища

+

1

Рівні реалізації стратегії по центрах відпові
дальності

+

1

Об’єкт стратегії

+

1

Стратегічні рішення

+

1

Інструменти

+

1

Інформаційне і правове забезпечення (обмеження)

+

Форми і методи реалізації стратегії

+

1

Організація здійснення запланованих заходів

+

1

Результативність стратегії

+

1

+

2

Інтервал стратегічного планування

+

1

Інтервал поточного планування

+

1

Значення потенційних і реальних загроз

+

1

характеристика інтересів (частота згадувань 0,6). Такі
складові стратегії, як: ресурсне забезпечення (ресурсні
обмеження), політика, заходи, інструменти, інформаційне і правове забезпечення (обмеження), форми і методи
реалізації стратегії, організація здійснення запланованих заходів, можна, на нашу думку, віднести до такої
складової, як механізм забезпечення безпеки (захисту).
Виходячи з мети стратегії захисту фінансово-еко
номічних сторін ППП, яка полягає у захисті фінансовоекономічних інтересів державного/приватного партнера, та враховуючи результати узагальнення підходів до
виокремлення складових стратегій національної, економічної та фінансової безпеки, під стратегією захисту
фінансово-економічних інтересів сторін ППП пропонуємо розуміти узагальнену модель довгострокового
курсу дій у вигляді сукупності визначених фінансовоекономічних інтересів партнерів у здійсненні ППП, ці
лей та механізму забезпечення їх захисту від загроз,
що заважають їх реалізації. Така стратегія: визначає
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фінансово-економічні інтереси партнерів щодо здійснення ППП; містить характеристику загроз фінансовоекономічним інтересам партнерів у здійсненні ППП;
визначає цілі стратегії захисту фінансово-економічних
інтересів партнерів щодо здійснення ППП; установлює
критерії та параметри фінансово-економічної безпеки
партнерів; розкриває механізм забезпечення захисту
фінансово-економічних інтересів партнерів щодо здійснення ППП.
Розгляд існуючих підходів до алгоритмізації процесу формування і реалізації стратегії національної,
економічної та фінансової безпеки [1, с. 68, 208–210;
2, с. 494-508; 5, с. 196; 6, с. 331] крізь призму особливо
стей, принципів і послідовності етапів здійснення ППП,
а також основних положень концепції стратегічного
управління, дає можливість запропонувати авторську
розробку алгоритму формування і реалізації стратегії
захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП
(рис. 1).
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Формування стратегії
1. Визначення фінансово-економічних інтересів державного /
приватного партнера щодо здійснення ППП
2. Ідентифікація загроз фінансово-економічним інтересам
державного / приватного партнера у здійсненні ППП
3. Визначення цілей стратегії

4. Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки державного /
приватного партнера
5. Розробка заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту
індивідуальних та спільних фінансово-економічних інтересів
партнерів
6. Оцінка ризиків реалізації цілей та уточнення стратегії

Реалізація стратегії
7. Розробка організаційно-економічного механізму реалізації
заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту фінансовоекономічних інтересів партнерів
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8. Реалізація заходів, спрямованих на досягнення цілей
захисту фінансово-економічних інтересів партнерів

9. Оцінка стратегії

Рис. 1. Процес формування і реалізації стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП

Н

а першому етапі розробки стратегії захисту фі
нансово-економічних інтересів сторін ППП
проводять стратегічний аналіз внутрішнього і
зовнішнього середовища партнера, який дозволяє визначити його фінансово-економічні інтереси щодо здійснення ППП, а також чинники, що впливають на їх реалізацію. На цьому етапі фінансово-економічні інтереси
класифікуються за взаємністю: індивідуальні та спільні.
Другий етап передбачає аналіз факторів, що негативно впливають на реалізацію фінансово-економічних
інтересів, та ідентифікацію загроз. Проведений аналіз
умов реалізації фінансово-економічних інтересів дозволяє сформулювати цілі діяльності, спрямованої на
їх захист, що є суттю завдання на третьому етапі формування стратегії. Цілі стратегії мають бути не тільки
сформульовані вербально – бажано, щоб вони мали
також кількісну верифікацію за допомогою чітких показників, що уможливить оцінку ступеня їх виконання
й досяжність [13, с. 100]. Цілі мають бути класифіковані:
цілі діяльності щодо захисту індивідуальних фінансовоекономічних інтересів і цілі діяльності, спрямованої на
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захист спільних фінансово-економічних інтересів (такі
цілі мають бути погоджені з партнером).
Четвертий етап формування стратегії полягає в
оцінці фінансово-економічної безпеки партнерів, яка
дозволяє визначитися з можливостями реалізації цілей
стратегії і є основою розробки заходів, спрямованих на
досягнення цілей захисту фінансово-економічних інтересів, що є змістом п’ятого етапу. Заходи щодо захисту
спільних фінансово-економічних інтересів сторін ППП
розробляються на основі принципу комплементарно
сті захисних механізмів партнерів. На заключному етапі
формування стратегії захисту фінансово-економічних
інтересів сторін ППП проводиться оцінка ризику непов
ного виконання стратегії та (за необхідності) уточнюється стратегія.
Реалізація стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП полягає в розробці організа
ційно-економічного механізму реалізації заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту фінансово-еко
номічних інтересів партнерів, реалізації цих заходів та
оцінці обраної стратегії, результати якої враховуються
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П

ідсумовуючи, слід зазначити, що актуальність
і гострота проблеми активізації партнерських
відносин держави і бізнесу в сучасних надскладних економічних умовах, що склалися в Україні, свідчать
про необхідність подальшого розвитку теоретичних
основ і розробки методології формування стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП. 

менеджмент і маркетинг

Висновки
За результатами проведеного дослідження можна
сформулювати такі висновки:
1. Під стратегією захисту фінансово-економічних
інтересів сторін ППП слід розуміти узагальнену модель
довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених фінансово-економічних інтересів партнерів у
здійсненні ППП, цілей та механізму забезпечення їх захисту від загроз, що заважають їх реалізації.
2. Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП має включати: 1) характеристику фінансово-економічних інтересів партнерів щодо
здійснення ППП; 2) характеристику загроз фінансовоекономічним інтересам партнерів у здійсненні ППП;
3) цілі стратегії захисту фінансово-економічних інтересів партнерів щодо здійснення ППП; 4) критерії та
параметри фінансово-економічної безпеки партнерів;
5) механізм забезпечення захисту фінансово-економічних
інтересів партнерів щодо здійснення ППП.

3. Організаційний підхід до формування і реалізації стратегії захисту фінансово-економічних інтересів
сторін ППП передбачає таку послідовність: визначення
фінансово-економічних інтересів державного/приватного партнера щодо здійснення ППП → ідентифікація
загроз фінансово-економічним інтересам державного/
приватного партнера у здійсненні ППП → визначення
цілей стратегії → оцінка рівня фінансово-економічної
безпеки державного/приватного партнера → розробка
заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту індивідуальних та спільних фінансово-економічних інтересів
партнерів → оцінка ризиків реалізації цілей та уточнення стратегії → розробка організаційно-економічного
механізму реалізації заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту фінансово-економічних інтересів партнерів → реалізація заходів, спрямованих на досягнення
цілей захисту фінансово-економічних інтересів партнерів → оцінка стратегії.
Запропонований підхід ґрунтується на таких ос
новних принципах здійснення та забезпечення ППП:
співробітництво партнерів здійснюється на договірних
засадах, рівність ставлення, конкуренція між потенційними учасниками ППП, розподіл зобов’язань та відповідальності між партнерами, справедливий розподіл ризиків та вигід від реалізації партнерства, довгостроковий характер партнерства, узгодження інтересів сторін
партнерства, інституціоналізація ППП.
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під час формування стратегії захисту при реалізації інших проектів ППП.
Специфіка відносин, що виникають під час здійснення ППП, обумовлює низку особливостей формування і реалізації стратегії захисту фінансово-економічних
інтересів сторін ППП, основними серед яких є:
 у партнерській взаємодії державний і приватний
партнери мають власні фінансово-економічних
інтересів щодо здійснення ППП, вільні у визначенні форм і методів досягнення цілей, тому, на
нашу думку, стратегію доцільно розробляти кожному з партнерів окремо, але такі її складові, як
спільні фінансово-економічні інтереси і заходи
щодо їх захисту мають бути узгодженими на третьому етапі здійснення ППП – під час укладання
договору про ППП з переможцем конкурсу;
 згідно зі світовою практикою та українським законодавством пропозиції щодо здійснення ППП
можуть подавати на розгляд уповноваженого
органу влади і державний, і приватний партнери. Оскільки вже на цьому етапі виникає загроза
реалізації фінансово-економічних інтересів ініціатора проекту – відхилення пропозиції, тому
йому необхідно розробляти стратегію захисту
на першому етапі здійснення ППП – під час ініціювання проекту й обґрунтування його доцільності. Іншим сторонам ППП доцільно формувати стратегію захисту фінансово-економічних
інтересів не пізніше другого етапу здійснення
ППП – під час вибору приватного партнера;
 термін стратегії захисту фінансово-економічних
інтересів сторін ППП має бути не меншим
за термін дії договору про ППП, оскільки порушення його (договору) умов може завадити
реалізації фінансово-економічних інтересів
партнерів. Ураховуючи те, що угоди про ППП є
довгостроковими, зазначене положення не суперечить положенням концепції стратегічного
управління.
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Мелушова I. Ю., Прокопова О. В., Твердохліб К. О. Конкурентне середовище підприємств: сутність та види
У статті розкрито сутність дефініції «конкуренте середовище підприємства», механізм та особливості його формування з точки зору вітчизняних авторів. У логічній послідовності розглядаються сутність, характеристика та основні складові конкурентного середовища підприємства.
Виявлено основні класифікаційні ознаки досліджуваної категорії. Проведено порівняльний аналіз концептуальних підходів до змісту поняття
«конкурентне середовище». Подано перелік структурних елементів, чинників, що здійснюють вплив на формування конкурентоспроможності
підприємств та її підвищення. Докладно розглянуті основні групи чинників конкурентного середовища, що впливають на результати господарювання підприємств. Досліджено теоретичні аспекти формування конкурентного середовища та визначено особливості конкуренцій в цілому.
Доведено необхідність проведення економічної діагностики конкурентного середовища підприємства.
Ключові слова: конкурентне середовище, середовище підприємства, конкуренція, класифікації конкурентного середовища.
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О

дним з основних пріоритетних векторів української євроінтеграції є розвиток вітчизняних
підприємств в умовах глобальної економіки.
Досягнення цієї мети, в умовах трансформації віт
чизняної економіки, можливе за рахунок підвищення
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from the viewpoint of the domestic authors. In a logical sequence, the article
considers essence, characterization, and the basic components of the competitive environment of enterprise. A comparative analysis of the conceptual
approaches to the content of the notion of «competitive environment» has
been carried out. The major classification attributes for a characterization
of the studied category have been identified. Structural elements, the factors influencing the formation of competitiveness of enterprises and raising
its level have been specified. The main groups of factors of the competition
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конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
Сучасні підприємства діють у певному середовищі, яке
може суттєво впливати на результати їх господарськофінансової діяльності. Конкурентне середовище підприємства обумовлює взаємодії суб'єктів конкурентної бо-
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В статье раскрыта сущность дефиниции «конкурентная среда предприятия», механизм и особенности её формирования с точки зрения
отечественных авторов. В логической последовательности рассматриваются сущность, характеристика и основные составляющие
конкурентной среды предприятия. Проведен сравнительный анализ
концептуальных подходов к содержанию понятия «конкурентная среда». Выявлены основные классификационные признаки для характеристики исследуемой категории. Перечислены структурные элементы,
факторы, оказывающие влияние на формирование конкурентоспособности предприятий и повышение её уровня. Подробно рассмотрены
основные группы факторов конкурентной среды, влияющие на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Исследованы теоретические аспекты формирования конкурентной среды и определены особенности конкуренций в целом. Доказана необходимость проведения экономической диагностики конкурентной среды предприятия.
Ключевые слова: конкурентная среда, среда предприятия, конкуренция, классификации конкурентной среды.
Табл.: 2. Библ.: 15.
Мелушова Ирина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и коммерческой деятельности, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, Харьков, 61051, Украина)
E-mail: irinamelushova@gmail.com
Прокопова Елена Васильевна – кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов, анализа и страхования, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333,
Харьков, 61051, Украина)
Твердохлеб Екатерина Александровна – аспирантка, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская,
333, Харьков, 61051, Украина)
E-mail: katerina.tverd@gmail.com

менеджмент і маркетинг

Мелушова Iрина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та комерційної діяльності, Харківський державний
університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
E-mail: irinamelushova@gmail.com
Прокопова Олена Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, аналізу і страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Твердохліб Катерина Олександрівна – аспірантка, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків,
61051, Україна)
E-mail: katerina.tverd@gmail.com

379

ротьби, регулює дії із забезпечення власних інтересів та
гнучко реагує навіть на найменші зміни, які відбуваються на ринку. Це спонукає підприємців до дослідження
стану конкурентного середовища, уточнення його видів
та складових, як на галузевому, так й на вітчизняному та
закордонному ринках.
У зв’язку з цим вважаємо доцільним розкрити сутність конкурентного середовища, узагальнити сучасні
підходи до його класифікації та систематизувати його
види з позиції управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі.

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

В

изначення сутності конкурентного середовища
полягає у виокремленні його складових, з яких
визначальним є поняття «середовище». Спрямуванню наших досліджень найбільш сприяє концепція управління, що базується на вивченні відносин, які
можна охарактеризувати за допомогою системи «середовище – підприємство». У рамках даного підходу, сформованих на базі різних теорій управління, підприємство
розглядається як відкрита система, що постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього середовища.
З точки зору визначення поняття конкурентоспроможності підприємства, зовнішнє середовище – це сукупність некерованих динамічних факторів, які прямо чи
непрямо впливають на підприємство ззовні, і які підприємство має враховувати в цілях виживання, успішного
розвитку і підтримки своєї конкурентоспроможності.
Зовнішнє оточення підприємства є не тільки джерелом
можливостей і загроз для будь-якої фірми, але і джерелом нових знань про потреби її складових [1].
Однак функціонування організації далеко не обмежується впливом зовнішнього середовища, а значною
мірою залежить і від внутрішнього середовища. Очевидно, що будь-яке функціонуюче підприємство слід
розглядати не само по собі, а з урахуванням внутрішніх
сил і можливостей, а також сукупності відносин, які
пов’язують його з іншими суб’єктами. Внутрішнє середо
вище слід розглядати як динамічне явище, тобто досліджувати чинники внутрішнього середовища як змінні в
їх розвитку. Внутрішні змінні є ситуаційними факторами усередині підприємства, вони в основному можуть
контролюватися і регулюватися [1].
Як зазначає А. П. Градов, «жодна виробнича система не функціонує у вакуумі, її оточує чи вона знаходиться в сильно диференційованому середовищі. Середовище ніколи не буває стабільним. І кожне підприємство не
тільки повинне знати своє середовище існування і природу його змін, але і вміти реагувати на ці зміни: невдача
в пристосуванні до середовища обернеться в невдалий
бізнес взагалі» [2, с. 32].
Середовище, в якому функціонує підприємство,
охоплює багато галузей національної економіки, що
відрізняються економічними характеристиками, внутрішньою конкуренцією, обсягом капіталовкладень,
ринками збуту, темпами та перспективами розвитку.
У кожній галузі економіки, незважаючи на те, який вона
забезпечує сегмент ринку – внутрішній чи зовнішній,
суть конкуренції єдина. Вона зводиться до процесу взаємодії, взаємозв’язку й боротьби між декількома еконо-
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мічними суб’єктами з одним напрямом інтересів для забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції,
задоволення різноманітних потреб покупців.
Тому, для більш конкретного прояву категорії середовище, застосовується друга складова – «конкурентне», що «…забарвлює статичне визначення середовища
в динамічні барви, надає йому, окрім вже відомих, нові
ознаки для підкреслення такої його ознаки, як існування багатьох економічних суб’єктів з одним напрямом інтересів, що функціонують в умовах обмеженої кількістю
ресурсів або благ, а отже – наявності боротьби за задоволення власних інтересів» [3, с. 11].

Т

аким чином, у широкому сенсі, конкурентне середовище – це простір господарювання суб’єктів
різних галузей ринкової економіки, що базується
на поняттях конкуренції та складових його внутрішнього
та зовнішнього оточення. При цьому відношення конкуренції є вихідними та проникаючими в усі інші зв’язки.
У науковій економічній літературі немає однознач
ного визначення «конкурентне середовище», підходи
науковців до тлумачення сутності цієї категорії суттєво
розрізняються.
Можна виділити три основні напрямки розмежу
вання підходів до визначення поняття конкурентне середовище.
Так, деякі автори пропонують розглядати конкурентне середовище як історично конкретну соціальноекономічну структуру суспільного господарства, яка
забезпечує товарно-грошовий обмін, згідно із законами
товарного виробництва. Повноцінне конкурентне середовище створює передумови для раціонального розміщення ресурсів, оптимального їх використання, для
розвитку ділової активності.
У межах другого напрямку підходи до визначення
поняття «конкурентне середовище» пов’язується із сукупністю умов і факторів, що визначають і впливають на
розвиток конкуренції в окремих галузях.
Разом з тим, думки вчених за цим напрямком різняться за переліком умов і чинників, які є змістом конкурентного середовища та спрямуванням їх впливу (на
розвиток підприємництва, на конкурентну взаємодію,
на розвиток конкуренції або змагання за отримання
прибутку).
Одна група економістів [4–6] характеризують конкурентне середовище як сукупність всього комплексу
умов і чинників, які впливають на конкурентні відносини суб’єктів господарювання, не акцентуючи увагу на їх
взаємозв’язку.
Інші науковці [7; 8] під конкурентним середовищем розуміють тільки сукупність зовнішніх чинників,
або неконтрольованих сил стосовно конкретного підприємства, тобто ототожнюють його із зовнішнім середовищем, що, на нашу думку, є не зовсім коректно.
Своєю чергою, Н. Усик до конкурентного середовища
відносить тільки інституційні умови координації діяльності суб’єктів ринку, тобто чинники впливу, пов’язані з
функціонуванням державних і ринкових інститутів. При
цьому автор пов’язує конкурентне середовище з певною
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географічною територією, розвиненою інфраструктурою
та уніфікованими інструментами бюджетно-податкової,
кредитно-грошової політики тощо [9].
Акценти на тому, що конкурентне середовище забезпечує та впливає на розвиток конкуренції та взаємодію учасників ринку, свідчить про спробу системного
підходу до його визначення деякими вченими [5; 7].
Третя група економістів [1; 10–12] виходить з
комплексного підходу до трактування сутності конкурентного середовища, визначаючи його як систему відносин значної кількості суб’єктів ринку, а також певного
зовнішнього впливу, що характеризується конкретним
комплексом дій та часовим періодом.
Важливим є наголос А. Панчишина на спрямованість конкурентного середовища, як сукупності взає
модій ринкових агентів, на отримання суб’єктами конкурентних переваг. Слід також підкреслити виділення
групою вчених такої характеристики конкурентного
середовища, як часовий період [10].

Н

а наш погляд, такий підхід до трактування конкурентного середовища найбільш відповідає
сучасним умовам, найповніше відображає сутність проблеми його функціонування. Це пояснюється
тим, що в даній концепції конкурентне середовище розглядається з позиції не лише кількості суб'єктів ринку,
взаємодія яких викликає суперництво, а із зв’язком, насамперед, із системою відносин між ними, що визначає
нові способи реалізації їх економічних інтересів. Але,
слід зазначити, що кожна дія всіх без виключення підприємств можлива тільки в тому випадку, якщо середо
вище допускає її здійснення.
У деяких дослідженнях проблем конкурентоспро
можності [13] також простежується думка щодо комплексності конкурентного середовища з точки зору
суб’єктів господарювання та їх взаємодії під впливом
сукупності чинників.
Підходи до трактування поняття «конкурентне середовище» наведено в табл. 1.
Таблиця 1

Порівняльний аналіз концептуальних підходів до змісту поняття «конкурентне середовище»
Автор(-и)

Надане визначення поняття

1

2

Конкурентне середовище як історично конкретна соціально-економічна структура суспільного господарства
Щербакова Т. А.

Бажане співвідношення конкурентних і монопольно-регулюючих сил

Прикін Б. В.,
Василенко В. А.,
Раїцький К. А.

Історично конкретна соціально-економічна структура суспільного господарства, яка забезпечує
товарно-грошовий обмін, згідно із законами товарного виробництва

Усик Н. В.

Інституційні умови координації діяльності суб'єктів ринків

Лагутін В. Д.

Сукупність організаційно-правових, інституційних, фінансово-економічних та інших умов і факторів, що
визначають та впливають на розвиток підприємництва, змагальності в економіці в цілому і в окремих її
секторах за найбільш вигідні умови діяльності й отримання прибутку

Лазебна І. В.

Сукупність умов і чинників, які визначають і впливають на розвиток конкуренції саме в цьому секторі
економіки

Ленгинович С. Г.

Сукупність умов в яких діють суб’єкти господарювання, що пропонують або купують специфічну або
близьку за складом продукцію, сировину для її виробництва, та їх стосунків у певний період часу

Білоусько Т. Ю.

Сукупність умов, в яких діють господарські суб’єкти та їх відношення, які склалися у відповідний період
часу з приводу суперництва за задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб

Колесніков Г. О.

Сукупність неконтрольованих суб’єктів і сил, що діють за межами підприємства

Григорова З. В.,
Мудрієвська Ю. О.

Сукупність зовнішніх стосовно підприємства факторів, які впливають на конкурентну взаємодію
підприємств відповідної галузі

менеджмент і маркетинг

Конкурентне середовище як сукупність умов і факторів

Готра В. В.

Взаємозв’язана сукупність суб’єктів господарської та інших видів діяльності, що діють в умовах
обмеженості ресурсів для задоволення власних потреб на ринку послуг

Панчишин А. І.

Сукупність конкурентних взаємодій ринкових агентів, спрямованих на отримання конкурентних переваг, координованих у межах встановлених інституційних обмежень

Андросова Т. В.,
Власова Н. О.,
Михайлова Н. В.,
Круглова О. А.

Система відносин значної кількості суб’єктів ринку, а також певного зовнішнього впливу, які характеризуються певним комплексом дій та часовим періодом

Галушка З. І.,
Комарницький І. Ф.

Складна економічна категорія, яка характеризує взаємодію окремих суб’єктів господарювання, держави, інститутів колективного захисту, факторів зовнішнього і внутрішнього впливу на умови економічної
діяльності, що визначають відповідний рівень економічного суперництва та вагомість впливу окремих
економічних агентів на загальну ринкову ситуацію
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Закінчення табл. 1
1
Клименко С. М.,
Омеляненко Т. В.,
Барабась Д. О.,
Дуброва О. С.,
Вакуленко А. В.

2
Результат і умови взаємодії великої кількості суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень
економічного суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів на загальну ринкову
ситуацію

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

Наведені в табл. 1 визначення не є суперечливими,
ґрунтуються на положеннях існуючих економічних тео
рій та характеризують різні аспекти та напрямки конкретних досліджень щодо сутності даного поняття.
Характерно, що майже всі науковці, за винятком
вищезгаданих [1], характеризуючи конкурентне середо
вище, не враховують часову компоненту. На нашу думку, конкурентне середовище може змінюватися в різні
періоди часу, під впливом конкретних учасників конкурентної боротьби, а також сукупності неконтрольованих сил, що діють за межами підприємства. Тобто
рухливість, динамічність є важливою характеристикою
конкурентного середовища. Ще однією, не менш значущою, характеристикою конкурентного середовища є
взаємопов’язаність умов і чинників, яка визначає рівень
сили, з якою змінення одного чинника впливає на інші.
Вважаємо також за необхідне відмітити такий
аспект конкурентного середовища, як його складність,
що можна пояснити значною кількістю чинників, на яку
підприємства вимушені реагувати, а також рівнем варіа
тивності та спрямованістю дії кожного з них. Так, одні
компоненти конкурентного середовища надають підприємствам можливості для розвитку, інші створюють
серйозні перешкоди його діяльності.

Н

аведені характеристики дозволяють більш повно
розкрити зміст поняття «конкурентне середо
вище». Тому, спираючись на існуючі теоретичні концепції та ураховуючи зазначені характеристики,
пропонуємо розглядати конкурентне середовище як
складну динамічну систему взаємопов’язаних елементів,
умов і чинників, що визначають механізм конкуренції,
характер взаємодії з приводу конкурентних відносин та
рівень економічного суперництва суб’єктів господарювання за отримання певних переваг.
Конкурентне середовище не є єдиною однорідною
системою для всіх галузей, підприємств, суб’єктів господарювання, які різняться за видами та масштабами
діяльності, функціональним призначенням, місцем розташування, розгалуженістю економічних зв’язків, межа
ми ринків збуту. Сукупність та взаємозв’язок чинників,
що обумовлюють конкурентні відносини різноманітних
суб’єктів, також різняться за їх набором, силою та напрямом впливу, рівнем варіативності тощо. За цих умов
систематизація конкурентного середовища за різними
ознаками дозволить підприємствам – учасникам конкурентних відносин більш виважено та дієво досліджувати його та враховувати стан і динаміку конкретного
сегмента під час розробки конкурентної політики.
Результати дослідження питань, які пов’язані з
класифікацією конкурентного середовища, дозволили
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зробити висновок про те, що вони не знайшли широкого висвітлення в економічній літературі й відсутній єдиний підхід до їх вирішення.
У сучасній економічній літературі наводиться універсальна базова класифікація конкурентного середо
вища, що містить такі ознаки [12]:
1. За об’єктом купівлі:
 конкурентне середовище товарів (засобів виробництва та предметів споживання (товарів
тривалого та короткочасного використання));
 конкурентне середовище послуг (ресторанного
господарства; охорони здоров’я; середовище
освіти тощо);
 конкурентне середовище інформації (взаємодія
академічних і науково-технічних об’єднань,
державних установ, навчальних закладів, комерційних організацій, які займаються збором,
обробкою та аналізом інформації та надають її
за необхідності різним установам, підприємствам та організаціям);
 конкурентне середовище науково-технічних
розробок;
 конкурентне середовище капіталів (грошей та
цінних паперів);
 конкурентне середовище трудових ресурсів.
2. За територіальною ознакою:
 світове конкурентне середовище (охоплює всіх
виробників конкретної продукції);
 міжнародне конкурентне середовище (яке включає виробників декількох країн);
 національне конкурентне середовище (охоплює
вітчизняних виробників продукції);
 міжрегіональне конкурентне середовище (формується на межі регіонів та характеризується
особливостями функціонування підприємств у
граничному ринковому просторі регіонів);
 регіональне конкурентне середовище;
 міжрайонне конкурентне середовище (формується на межі районів та характеризується особливостями взаємодії підприємств даних районів);
 районне конкурентне середовище;
 місцеве (локальне) конкурентне середовище
(включає підприємства, які здійснюють діяльність в конкретно обумовленому місці);
 конкурентне середовище підприємства.
3. За моделями конкуренції на ринку:
 конкурентне середовище досконалої конкуренції;
 конкурентне середовище чистої монополії (ви
ди: конкурентне середовище закритої моно
полії, конкурентне середовище природної мо
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начний інтерес для наших досліджень має запропонована система видів конкурентного середо
вища за такими ознаками: природа конкурентних
відношень, що виникають (ділове та ринкове); співвідношення між попитом і пропозицією (продавця та покупця); галузева ознака (галузеве та міжгалузеве); характер конкурентних відношень (явного та прихованого
суперництва); ступінь втручання держави в процес формування конкурентного середовища (регульоване та нерегульоване) тощо [15].
Дослідивши класифікаційні ознаки конкурентного
середовища, що розглядаються різними вченими, вивчивши можливість і доцільність їх застосування для аналізу
конкурентного середовища підприємств, ми систематизували їх класифікацію, уточнивши назви деяких класифікаційних ознак і доповнивши їх перелік (табл. 2).
Унаслідок того, що характерною особливістю категорії конкурентного середовища є рухливість та динамічність, вважаємо за необхідне ввести ознаку класифікації
конкурентного середовища «за динамікою ринкових
змін». Під динамікою ринкових змін у цьому аспекті розуміються зміни в параметрах конкурентного середовища, що обумовлюється впливом факторів зовнішнього
оточення. Для кожного окремого підприємства важливо
чітко уявляти, що сприяє розвитку галузі, у якому напрямку та якими темпами він здійснюється, як будуть
змінюватися ринкові умови та з якою інтенсивністю.
Тому в розрізі даної класифікаційної ознаки виділено такі види конкурентного середовища:
1) активне – конкурентне середовище з високим
рівнем рухливості та динамізму, суб’єкти господарювання активно застосовують різні заходи конкурентної боротьби, їх взаємодія носить явно виражений характер;
2) пасивне, за якого простежується деяка незначна
динаміка у параметрах зовнішнього оточення. Суб’єкти
господарювання на ньому майже не ведуть конкурентної
боротьби, пристосовуючись до дій лідерів.
Згідно з підходами деяких вчених конкурентне
середовище є ворожим по відношенню до підприємства
[15] та формується переважно діючими конкурентами
на конкретному ринку, у той час як конкурентний тиск
на нього здатні чинити й інші ринкові суб’єкти (держава, покупці, постачальники). Відповідно до цього серед
граней (складових) конкурентного середовища існує загроза з боку нових конкурентів (поява нових гравців на
ринку); покупців (втрата існуючих, постійних покупців);
постачальників (залежність від постачальників, неста-
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днак, ми вважаємо, що суб’єкти торговельної діяльності, покупці, ринкова та інституційна інфраструктура є суб’єктами певного ринку, який
виділено як елементи конкурентного середовища.
Характер взаємодії учасників ринку, інтенсивність
конкуренції відображають певний стан і розвиток конкурентних відносин і, на нашу думку, не є елементами
конкурентного середовища.
Віднесення до елементів конкурентного середовища конкурентної стратегії, маркетингової політики та їх
ефективності є, на наш погляд, дещо некоректним, бо
визначення напрямів поведінки на ринку є прерогативою діяльності суб’єктів господарювання.
Ураховуючи основні положення теорії ринкових
відносин, вважаємо за доцільне уточнити назви деяких
з наведених класифікаційних ознак.
Виходячи з того, що ринок є сукупністю економічних відносин у сфері обміну не тільки з приводу купівлі, але й купівлі-продажу товарів і послуг, пропонуємо
першу з наведених ознак трактувати як «за об’єктом
купівлі-продажу».
Другу ознаку пропонуємо визначати як «за територією та рівнем ринкових відносин», оскільки в наведеній системі вказується на розмежування середовища не
тільки за територіальним принципом, а й за особливостями функціонування та взаємодії підприємств. У зв’язку

з тим, що основною властивістю ринкової економіки є
розповсюдження її на всі сфери, галузі, підприємства,
вважаємо за доцільне доповнити виділені групи середовища за цією ознакою такою: «конкурентне середовище
підприємства».
Наведена класифікація характеризує конкурентне
середовище переважно з точки зору його елементів без
урахування прояву їх системи. Тому для детального вивчення конкурентних відносин та урахування підприємствами результатів досліджень у своїй діяльності необхідний, на нашу думку, більш диференційований підхід
до систематизації конкурентного середовища.

ЕКОНОМІКА

нополії, конкурентне середовище білетареальної монополії та конкурентне середовище відкритої монополії);
 конкурентне середовище олігополії (види: конкурентне середовище, в якому між олігополіями відсутня угода; конкурентне середовище,
в якому існує взаємозв’язок між олігополіями,
який виражається в певній угоді між ними);
 конкурентне середовище монополістичної конкуренції.
Наведені визначення та базова класифікація дозволяють виявити основні елементи конкурентного
середовища, а саме: ринок певного товару, його товарні
та географічні границі, саме товар, конкуренція, а також
конкурентоспроможність як мету та результат взаємодії підприємств.
До думки про включення конкурентоспроможності до складу елементів конкурентного середовища
схиляється і В. Марцин, пропонуючи виділяти декілька
її рівнів: конкурентоспроможність товару, підприємства, галузі та економіки держави [14].
До складу елементів конкурентного середовища товарного обігу І. Лазебна включає: кількість та якість реальних і потенційних суб’єктів торговельної діяльності;
кількість покупців, їх потреби та поведінка, особливості
менталітету; характер взаємодії учасників ринкового процесу та інтенсивність конкуренції; цілі та ефективність
конкурентної стратегії, маркетингової політики; стан і
особливості інституційної та ринкової інфраструктури,
наявність та якість юридичних норм, що регламентують
ринкову поведінку суб’єктів господарювання; розвиненість соціальних інститутів контролю тощо [5].
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Таблиця 2
Класифікація конкурентного середовища

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

Ознака класифікації

Види конкурентного
середовища

За об’єктом купівлі-продажу

Товарів;
послуг;
інформації;
науково-технічних розробок;
капіталів;
трудових ресурсів

За територіальною ознакою та рівнем економічних
відносин

Світове;
міжнародне;
національне;
міжрегіональне;
регіональне;
міжрайонне;
районне;
місцеве;
підприємства

За моделями конкуренції
на ринку

Досконалої конкуренції;
чистої монополії;
олігополії;
монополістичної конкурен
ції

За природою конкурентних
відношень, що виникають

Ділове;
ринкове

За співвідношенням між
попитом і пропозицією

Продавця;
покупця

За галузевою ознакою

Галузеве;
міжгалузеве

За характером конкурентних відношень

Явного та прихованого
суперництва

За ступенем втручання
держави

Регульоване;
нерегульоване

За динамікою ринкових змін

Активне;
пасивне

За ступенем впливу на стан
і можливості забезпечення
конкурентоспроможності
підприємств

Абсолютно сприятливе;
малосприятливе;
несприятливе

більність поставок); держави (недосконалість системи
державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій); загроза появи нових товарів чи послуг,
включаючи замінники. Наведені групи чинників можна
розглядати з позиції низького, середнього та високого
рівня їх загрози.
Тому виділено такі види конкурентного середовища за ознакою «ступінь впливу на стан і можливості
забезпечення конкурентоспроможності» окремих підприємств, а саме: абсолютно сприятливе конкурентне
середовище; малосприятливе; несприятливе.
Доцільність такої ознаки можна пояснити також
тим, що сукупність чинників є змістом конкурентного
середовища.
Характерно, що конкурентне середовище може
мати за класифікаційними ознаками одночасно декілька
назв, що свідчить про складність цієї категорії.
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Наведена класифікація не є вичерпною, може використовуватися під час дослідження конкурентного
середовища, аналізу та розробки заходів із забезпечення
конкурентоспроможності, доповнюватися та уточнюватися відповідно до цілей дослідження.
Висновки
Таким чином, дослідження теоретичних основ
конкурентного середовища показало, що воно є комплексною категорією, ґрунтується на системі відносин
між окремими суб’єктами ринку та має набір ключових
елементів та відмінних характеристик у визначений
момент часу. Конкурентне середовище базується на поняттях конкуренції та складових його внутрішнього та
зовнішнього оточення.
Оскільки середовище, в якому функціонує підприємство, охоплює багато галузей народного господарства,
що відрізняються як економічними характеристиками,
так і темпами й перспективами розвитку, у кожній галузі
формується власне конкурентне середовище. З огляду на
зазначене в роботі наведено класифікацію конкурентного середовища за різними ознаками, що необхідна, з
одного боку, для визначення чинників, що впливають на
нього, а з іншого – для визначення елементів, на які можна впливати. Запропонована система класифікаційних
ознак дозволяє розробляти певні підходи до формування управлінських рішень щодо успішного функціонування суб’єктів господарювання в ньому.
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Забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом
машинобудівних підприємств: організаційно-економічний аспект
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УДК 365.02.05.001
Прохорова В. В., Яценко Б. І. Забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних
підприємств: організаційно-економічний аспект
У статті зазначено, що без детального опрацювання моделі забезпечення розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств і визначення джерел коштів будь-який, навіть найпривабливіший спосіб фінансування інвестиційних проектів підприємства, може виявитися неефективним. Визначено, що реалізація етапів з розробки стратегії забезпечення розвитку інноваційного управління
конкурентним статусом машинобудівних підприємств, а також її доопрацювання та коригування, отримання інформації про сьогодення і побудова прогнозів щодо майбутнього здійснюються за допомогою спеціальних методів загальної стратегії, тобто способів досягнення її цілей і
завдань. За допомогою запропонованої моделі можна сформувати загальну стратегію, яка дозволить досягти поставлених цілей, домогтися
переваги перед конкурентами, підвищити ринкову вартість підприємства. Зроблено висновок, що згідно з методикою формування загальної
стратегії підприємств на інноваційне управління мають вплив макросередовище, мікросередовище та безпосереднє оточення.
Ключові слова: інноваційне управління, конкурентний статус, модель розвитку, фактори впливу, стратегія.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 8.
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Прохорова В. В., Яценко Б. И. Обеспечение инновационного
управления конкурентным статусом машиностроительных
предприятий: организационно-экономический аспект
В статье указано, что без детальной проработки модели обеспечения развития инновационного управления конкурентным статусом машиностроительных предприятий и определения источников
средств любой, даже самый привлекательный способ финансирования инвестиционных проектов предприятия, может оказаться неэффективным. Определено, что реализация этапов по разработке
стратегии обеспечения развития инновационного управления конкурентным статусом машиностроительных предприятий, а также
ее доработки и корректировки, получения информации о настоящем
и построение прогнозов относительно будущего осуществляются
с помощью специальных методов общей стратегии, то есть способов достижения ее целей и задач. С помощью предложенной модели
можно сформировать общую стратегию, которая позволит достичь
поставленных целей, добиться преимущества перед конкурентами,
повысить рыночную стоимость предприятия. Сделан вывод, что в соответствии с методикой формирования общей стратегии предприятий на инновационное управление влияют макросреда, микросреда и
непосредственное окружение.
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З

абезпечення розвитку інноваційного управління
конкурентним статусом машинобудівних підприємств можна здійснювати через систему формування фінансових політик, розробку програм, розрахунок ресурсного забезпечення програм. Розробка та впро-
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вадження заходів фінансової політики дозволяє вибрати
з усього різноманіття механізмів і методів досягнення
поставлених цілей найбільш оптимальні, більш чітко визначити єдину концепцію розвитку машинобудівних підприємств в довгостроковій і короткостроковій перспек-
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G  n F1  F2 ... Fn ,

(1)

де

n – кількість факторів; F – фактори впливу.
Загальну матрицю оцінки пріоритетно-результа
тивних факторів впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств представлено на табл. 2.
За допомогою загальної матриці оцінки пріори
тетно-результативних факторів впливу на рівень розвит
ку інноваційного управління конкурентним статусом
можна визначити показники, які негативно впливають
на стабільність машинобудівних підприємств. При
цьому на вищезазначені фактори впливають певні моніторингові дані, які дозволяють краще контролювати
ситуацію не тільки тих підприємств, у яких дебіторська
заборгованість є проблемою, але й процвітаючих підприємств. Основним завданням при аналізі сукупної дебіторської заборгованості є чітке визначення моменту, коли
споживачі сповільнюють оплату платежів або навпаки
– прискорюють. Коли відбувається уповільнення платежів, тобто зі збільшенням дебіторської заборгованості,
у підприємства збільшується вартість її вмісту. Отже, на
основі виробленої моделі забезпечення розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств керівники приймають рішення щодо
стратегії кредитної політики підприємства, яка, своєю
чергою, складається з чотирьох змінних [5; 8]:
1) періоду кредитування (часу, що надається покупцеві для оплати продукції);
2) стандартів кредитоспроможності, які базуються на показниках мінімальної міри фінансової стабільності, необхідної клієнту для одержання кредиту, і суми
кредиту, що надається конкретному клієнту;
3) політики стягнення кредиту піприємства (політики інкасації), яка визначається ступенем наполегливості під час стягнення поступових платежів;
4) пільг, які надаються за більш швидкі платежі,
з урахуванням їх розмірів та термінів.
Визначення оптимального періоду кредитування є
важливим моментом у здійсненні інноваційного управ-
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П

ри формуванні пріоритетно-результативних
факторів впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств опікуються підтримкою оптимальної структури капіталу, але не враховують терміни
реалізації проектів, а також вартість грошей у часі, що
при істотних розходженнях у схемах фінансування не
дає змоги вибрати найбільш оптимальний варіант інноваційного управління. Залежно від пріоритетів цільової
структури капіталу вибір оптимального співвідношення
джерел фінансування потребує одночасного врахування
багатьох чинників, що в межах однієї методики виконати
в повному обсязі є неможливим [3; 4]. Разом з тим, без
детального опрацювання моделі забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств (рис. 1) і визначення джерел коштів
будь-який, навіть найбільш привабливий спосіб фінансування інвестиційних проектів підприємства може виявитися неефективним. У сьогоднішній період розвитку
економіки України є величезний розрив між потребами
в інноваційних ресурсах і можливостями їх реалізації
для розвитку машинобудівних підприємств [1; 5]. У цих
умовах виникає проблема дослідження абсолютно всіх
потенційних джерел інноваційно-конкурентних ресурсів, визначення умов їх активізації та розробки методів
акумулювання для забезпечення планів інноваційного
розвитку машинобудівних підприємств, оскільки підприємства можуть отримати кредит з дотриманням
стандартних принципів його видачі, а саме: зворотність,
строковість, забезпеченість, цільове використання,
платність. Джерелом погашення позики можуть бути
як власні кошти машинобудівних підприємств, які у них
були в наявності при отриманні кредиту, так і запланований у майбутньому періоді прибуток від реалізації
продукції. У протилежному випадку кредит несе в собі
небезпеку неплатоспроможності підприємств.

Р

озглянувши модель забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств, можна сказати, що для її
ефективного впровадження потрібно визначити результативність реалізації визначеного напрямку розвитку. Саме тому потрібно виділити пріоритетно-ре
зультативні фактори впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств. Потім визначається, яким чином
ключові з них відрізняються один від іншого за впливом
на результативність. Визначення таких факторів успіху
можна провести із застосуванням методу експертних
оцінок. Метод експертних оцінок – це метод організації роботи зі спеціалістами-експертами та аналізу думок
експертів [5]. Скориставшись думками п’ятьох експертів, було оцінено ключові фактори впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств (табл. 1).
Загальний показник (G) розраховується як середня геометрична:

ЕКОНОМІКА

тиві. Розробка моделі забезпечення розвитку передбачає
створення планового документа, що включає комплекс
заходів, пов’язаних з ресурсами, виконавцями і строками
планованих робіт і містить вихідні дані для формування
пріоритетно-результативних факторів впливу на рівень
розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств.
Багато науковців торкаються питань щодо забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом підприємств, серед них: Ю. Безугла [1], А. Войчак [2],
О. Воронкова [3], Ю. Герасименко [4], О. Гудзинський [5],
Н. Кузьминчук [6], О. Мелень [7], В.Холод [8] та інші.
У багатьох наукових роботах розкрито питання
щодо забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом підприємств. Але на сьогодні є недостатньо повно висвітленими питання щодо формування організаційно-економічного аспекту інноваційного
управління конкурентним статусом машинобудівних
підприємств.
Мета статті – удосконалити інноваційне управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств з точки зору організаційно-економічного аспекту.
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Цілі інноваційного управління конкурентним статусом підприємства
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Рис. 1. Модель забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств

Потенціал
розвитку

Результативність
реалізації

Рівень
залежності

Інноваційнофінансовий

Розвитку потенціалу

менеджмент і маркетинг

МЕХАНІЗМИ

ЕКОНОМІКА

Інноваційна
перспектива
розвитку
Підвищення
конкурентного
статусу

Інноваційного
управління
Конкурентного
статусу
Стратегічних
змін
Економічного
розвитку

388

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2016

www.business-inform.net

Таблиця 1
Приорітетно-результативні фактори впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом
машинобудівних підприємств
Фактор

Експерт 1

Експерт 2

Експерт 3

Експерт 4

Експерт 5

Усього

1. Технологічний фактор впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом (TENF)
1.1. Якість виконуваних нау
ково-дослідницьких робіт

20

21

30

25

21

23,4

1.2. Наявність необхідного
та унікального устаткування

22

20

15

16

15

17,6

1.3. Масштаб виробництва

15

13

20

30

27

21

1.4. Якість технологічних роз
робок

20

25

27

17

13

20,4

1.5. Швидкість запровадження розробок

23

21

8

12

24

17,6

2. Виробничий фактор впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом (VRNF)
2.1. Нижчі витрати (у порів
нянні з конкурентами)

30

28

31

33

25

29,4

2.2. Якість (відповідність
очікуванням)

20

18

15

12

19

16,8

2.3. Розміщення підприємства

8

6

7

8

7

7,2

2.4. Доступ до кваліфікованої
робочої сили

30

33

30

28

28

29,8

2.5. Завантаженість потужностей

12

15

17

19

21

16,8

3. Маркетинговий фактор впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом (MRKF)
3.1. Дотримання термінів
реалізації продукції

18

5

6

7

2

3.2. Витрати на реалізацію

22

19

21

18

25

21

3.3. Супровід клієнта

25

30

33

27

33

29,6

3.4. Гарантії для покупця

20

22

20

31

20

22,6

3.5. Сервісне обслуговування

15

24

20

17

20

19,2

менеджмент і маркетинг

7,6

4. Професійний фактор впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом (PRFF)
4.1. Контроль якості

15

13

8

12

14

12,4

4.2. Індивідуальний підхід
до замовника

30

25

20

24

28

25,4

4.3. Надійність при виконанні
службових обов’язків

20

18

22

19

20

19,8

4.4. Швидкість вирішення
проблем при їх виникненні

10

12

15

9

13

11,8

4.5. Передбачення побажань
клієнтів

25

32

35

36

25

30,6

5.1. Рівень інформаційних
систем

8

7

9

12

10

9,2

5.2. Здатність реагувати
на ринкову стратегію, яка
змінилась

36

38

30

34

32

34

5.3. Досвід ноу-хау у сфері
менеджменту

7

8

3

5

9

6,4

5.4. Ефективність структури
управління

25

40

36

28

32

32,2

5.5. Імідж

24

7

22

21

17

18,2
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Таблиця 2
Загальна матриця оцінки приорітетно-результативних факторів впливу на рівень розвитку інноваційного управління
конкурентним статусом машинобудівних підприємств
Фактор впливу

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

Фактор впливу

G

K

1

2

К

F

К

F

К

4

5

F

К

F

К

F

TENF

5,96

0,3

23,4

7,02

17,6

5,28

21

6,3

20,4

6,12

17,6

5,28

VRNF

5,34

0,3

29,4

8,82

16,8

5,04

7,2

2,16

16,8

5,04

29,8

8,94

MRKF

1,83

0,1

7,6

0,76

21

2,1

29,6

2,96

22,6

2,26

19,2

1,92

PRFF

3,73

0,2

12,4

2,48

25,4

5,08

19,8

3,96

11,8

2,36

30,6

6,12

ORGF

1,81

0,1

9,2

0,92

34

0,34

6,4

0,64

32,2

3,22

18,2

1,82

ління конкурентним статусом. Подовження кредитного
періоду стимулює продаж, але існують витрати, які часто перешкоджають ухваленню рішення про збільшення
дебіторської заборгованості. При виборі оптимального
кредитного періоду вибирають той період, при якому
граничний прибуток за збільшеними обсягами продажів
дорівнює витратам на зберігання більшої суми для розрахунків з дебіторами. Останній елемент визначення політики кредитування, тобто надання знижки за своєчасну
або навіть більш ранню оплату рахунків, аналізується в
плані співвідношення витрат і вигод при річних видах
знижок. Застосування дисконту привабливо у двох аспектах: залучення нових клієнтів, які розглядають такі
знижки як зниження ціни товарів або послуг; зниження
термінів заборгованості, оскільки деякі більш платоспроможні клієнти будуть проводити оплату достроково.
Оптимальним розміром знижки вважається така,
при якій процентні витрати і прибутки повністю компенсуються. Оптимальна кредитна політика та, відповідно, оптимальний рівень рахунків до отримання залежить від конкретних операційних умов підприємства
[7]. Більшість машинобудівних підприємств вважає за
краще продавати товари не в кредит, а за фактом. Однак
конкуренція диктує свої умови: товари відвантажуються, оборотні фонди зменшуються, зростає дебіторська
заборгованість. Контроль за даною ситуації дозволяє
продавцеві зменшити не тільки саму дебіторську заборгованість, а й витрати на її утримання (продавцю необхідно відшкодовувати тимчасово відсутні оборотні фонди) [4; 6]. Основною складовою контролю є прийняття
рішення про надання кредиту своєму покупцеві. Для
визначення якості кредиту (ймовірності невиконання
зобов’язань) проводиться неупереджений аналіз п’яти
критеріїв: характеристики позичальника; кредитоспроможності (надійності); капіталу; забезпечення кредиту;
умов його надання. Характеристика позичальника співвідноситься з вірогідністю того, що клієнт постарається
виконати свої зобов’язання [4]. Цей фактор досить знач
ний, оскільки кредитна операція означає оплату боргів.
Досвідчені експерти з вивчення кредитоспроможності
часто наполягають на тому, що моральний чинник –
найбільш важливе питання в наданні кредиту [2; 5].
Стратегічна діагностика пріоритетно-результатив
них факторів впливу на рівень розвитку інноваційного
управління конкурентним статусом машинобудівних
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3

підприємств дозволяє прийняти обґрунтовані стратегічні рішення. Для діагностики може бути використана система методів, що включає аналіз фінансово-економічного
стану. Оцінка факторів впливу на підприємства та ситуації на ринку дозволяє визначити конкретні стратегічні
цілі й завдання. Реалізація етапів з розробки стратегії
забезпечення розвитку інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств, а також її доопрацювання та коригування, отримання інформації про сьогодення і побудова прогнозів щодо
майбутнього здійснюються за допомогою спеціальних
методів загальної стратегії, тобто способів досягнення
її цілей і завдань.
Висновки
За допомогою запропонованої моделі забезпечен
ня розвитку інноваційного управління конкурентним
статусом машинобудівних підприємств можна сформувати загальну стратегію, яка дозволить досягти поставлених цілей, домогтися переваги перед конкурентами,
підвищити ринкову вартість підприємства. Згідно з методикою формування загальної стратегії підприємств
на нього мають вплив макросередовище, мікросередовище та безпосереднє оточення. Проаналізувавши пріо
ритетно-результативні фактори впливу на рівень розвитку інноваційного управління конкурентним статусом
машинобудівних підприємств, необхідно сформувати
варіанти можливих фінансово-ресурсних, конкурентних,
інноваційно-фінансових та інших стратегій. Після цього
обрати відповідну стратегію, розроблену з урахуванням
фінансово-економічних та конкурентних можливостей
підприємств. У ході реалізації стратегія повинна коригуватися і бути гнучкою залежно від ситуації з метою отримання найбільш позитивного результату. Обов’язково
повинні контролюватися всі етапи реалізації стратегії,
особливо в умовах кризи та постійної нестачі конкурентних ресурсів. Запропоновані пріоритетно-результативні
фактори дозволяють коригувати стратегію згідно зі змінами зовнішнього та внутрішнього середовища, знизити
ризик втрати конкурентного статусу машинобудівних
підприємств. Ступінь ефективності реалізації загальної
стратегії залежить від правильності її розробки, повноти
обліку і оцінки факторів, що впливають на машинобудівні підприємства.				
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Бурцева О. Є., Пефтієва Ю. Є. Планування та прогнозування як основа прийняття управлінських рішень:
зміст, класифікації та порівняння
У статті розкрито та обґрунтовано необхідність систематизації та визначення етапів процесу прийняття управлінських рішень. Акцентовано увагу на спільному використанні планування і прогнозування, при якому прогнозування використовується як інформаційна база для прийняття
ефективних управлінських рішень. Результатом дослідження є систематизація класифікації видів планування та прогнозування. В основу цих
класифікацій закладено принципи раціоналізації, системності та розподілу за певними критеріями в конкретні групи. Представлені класифікації
є розвитком існуючих класифікацій, що відрізняються розширенням елементів і ознак. Це спрямовано на застосування відповідних методів, прийомів і способів обробки інформації та дозволяє підвищити ефективність прийнятих управлінських рішень.
Ключові слова: класифікації, планування, прогнозування, стратегічний менеджмент.
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П

ланування та прогнозування як найбільш ефективні інструменти менеджменту зараз активно
використовуються на всіх рівнях управління:
країни, регіонів, галузей, підприємств і організацій.
Аналіз світового досвіду дозволяє зробити висновок
про необхідність ефективного поєднання ринкових
методів і методів централізованого державного регулювання. На сучасному етапі у світовій практиці виділяють кілька моделей державного регулювання економіки: європейська (Франція, Німеччина, Швеція та ін.);
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азіатська (Японія, Південна Корея) та американська модель (США, Канада).
Усе це говорить про актуальність питань планування та прогнозування. Однак у більшості наукових
праць, присвячених цій темі, питання прогнозування
та планування розглядаються окремо. Для підвищення
системності та ефективності планування і прогнозування в сучасних умовах потрібний розвиток існуючих
класифікацій видів планування, прогнозів і методів прогнозування. На сьогодні ряд організаційно-економічних
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Н

ауково обґрунтована класифікація дозволяє чітко визначити місце кожного елемента в загальній системі. При складанні класифікації велику
роль відіграє критерій класифікації елементів. Класифікація створює можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів і способів обробки
інформації. Під класифікацією видів планування, як і під
будь-який іншою класифікацією, слід розуміти розподіл
елементів класифікації на конкретні групи за певними
критеріями (підставами, ознаками).
У роботі запропонована класифікація планування
за трьома критеріями:
 характеристикою зовнішнього середовища;
 характеристикою об’єкта планування;
 характеристикою показників і специфікою планування.
Класифікацію видів планування представлено в
табл. 1.
Прогнозування використовується на різних рівнях управління: на макро-, мезо- і мікро. Формування
прогнозів соціально-економічного розвитку територій,
галузей, підприємств служить основою для аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень. Прогнозування застосовується в процесі визначення цілей і завдань,
особливо довгострокових, дозволяє визначити реальність і сприятливість досягнення поставлених цілей.
Прогнозування можна визначити як елемент
стратегічного планування або як його попередній етап.
Якщо планування використовується як інформаційне
поле для аналізу і складання можливих сценаріїв зміни
зовнішнього середовища в майбутньому, то прогнозування можна виділити в окремий необхідний етап, який
передує формування стратегії господарюючого суб’єкта.
Адже споживачами прогнозу можуть бути різні господарюючі суб’єкти, і результати одного і того ж прогнозу будуть використовуватися кожним з них по-різному.
Якщо планування розглядати в розрізі складання можливих сценаріїв зміни станів самого господарюючого
суб’єкта в майбутньому при певних припущеннях (гіпотезах), то прогнозування стає необхідним елементом
формування стратегії (плану).
Існують різні визначення прогнозування: спеціальні наукові дослідження конкретних перспектив розвитку будь-якого явища; у вузькому значенні – розробка
прогнозу [3].
В економічному словнику прогнозування представлено як метод планування, який у передбаченні
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С

формовані ще на початку XX століття наукова
школа у сфері менеджменту (Ф. Тейлор, Г. Гант,
Х. Емерсон) і класична школа управління (М. Вебер, А. Файоль, Ч. Бернард) виділяли планування як одну
з основних функцій управління. При цьому планування
передбачало короткостроковий характер і зазвичай уявлялося у вигляді загальних річних бюджетів або бюджетів за різними виробничо-господарськими функціями:
НДДКР, виробництво, капітальне будівництво, маркетинг. На підприємство дивилися як на закриту систему, і
тому характерною особливістю планування цього періоду є невеликий набір розглянутих показників, пріоритетними з яких були прибуток і структура витрат.
У 50-х роках XX століття було сформовано теорію
та практику довгострокового планування на рівні підприємств. У довгостроковому плануванні використовувалися методи екстраполяції, тобто перенесення на
майбутнє тенденцій розвитку підприємства в минулому. Основний плановий показник – обсяг продажів –
визначався на основі екстраполяції. Головне завдання менеджерів полягало в забезпеченні підприємства
необхідними ресурсами для досягнення запланованих
показників зростання. При визначенні ефективності використання ресурсів на підприємствах широко викори
стовували розрахунки окупності капітальних вкладень.
Довгострокове планування широко застосовувалося і в радянській економіці, з тією лише різницею,
що нормативи для підприємства з випуску продукції
задавалися «зверху» централізовано. Такі методи були

результативними при досить стабільною ринковому середовищі.
У 60-ті роки XX століття зросла конкуренція, і економічні кризи змусили переглянути методи планування,
внаслідок чого планування стало цільовим, тобто план
став представляти набір альтернатив, вибір яких залежав від зовнішнього оточення, а ресурси розглядалися
як засіб досягнення цілей. Так з’явилося стратегічне
планування, яке враховувало як внутрішні можливості
організації, так і зовнішню конкуренцію [8]. Загальновизнаними основоположниками стратегічного планування вважаються І. Ансофф, А. Д. Чандлер, К. Ендрюс.

ЕКОНОМІКА

проблем у сфері планування і прогнозування недостатньо досліджений. Найбільш актуальним з них є механізм
спільного використання планування і прогнозування.
Серед основних робіт у сфері планування, прогнозування та управління можна назвати праці таких зарубіжних авторів, як Ф. Тейлор (Frederick Winslow Taylor),
Г. Гант (Henry Laurence Gantt), Х. Емерсон (Harrington
Emerson), М. Вебер (Max Weber), А. Файоль (Henri
Fayol), Ч. Бернард (Chester Irving Barnard), І. Ансофф
(Igor Ansoff), А. Д. Чандлер (Alfred Dupont Chandler),
К. Ендрюс (Kenneth Andrews) та ін.
Значний внесок в адаптацію теорії стратегічного
планування і прогнозування до сучасних умов вітчизняної економіки зробили: О. І. Амоша, В. М. Геєць, Г. К. Губерна, О. С. Поважний, О. М. Теліженко, О. І. Черняк,
З. С. Шершньова та ін.
Однак у більшості робіт недостатньо дослідженими залишаються питання спільного комплексного прогнозування і планування, з урахуванням неконтрольованих зовнішніх умов. У ряді робіт з прогнозування недостатньо уваги приділяється проблемам економічної
інтерпретації отриманих результатів та питань викори
стання прогнозів при стратегічному плануванні. У роботі робиться акцент на тому, що прогнозування можливо
використовувати як інформаційну базу для прийняття
управлінських рішень.
Мета статті – аргументоване обґрунтування необхідності спільного застосування планування і прогнозування при прийнятті управлінських рішень, розвиток
класифікацій видів планування та прогнозування.
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Таблиця 1
Зведені дані щодо класифікації видів планування
Критерій
класифікації

За характеристикою
зовнішнього
середовища

Елемент класифікації

Планування в різні епохи

Епоха масового виробництва.
Епоха масового збуту.
Постіндустріальна епоха.
Епоха інформаційних і комп’ютерних технологій

Планування при різних типах
економіки

Планова економіка (директивне централізоване планування).
Ринкова економіка.
Економіка перехідного періоду.
Змішана економіка

Планування при різних типах
ринку

Монополія.
Монопсонія.
Олігополія.
Монополістична конкуренція.
Чиста конкуренція

Ієрархія, масштаб планування

Країна, регіон, галузь (планування по галузях економіки:
промисловість, сільське господарство, будівництво і т. ін.; планування по галузях промисловості: електроенергетика, паливна промисловість, машинобудування і металообробка та ін.)

Планування по окремих
підприємствах і організаціях

Планування на підприємствах і організаціях різних організа
ційно-правових форм: державні, комерційні, громадські та ін.;
планування на підприємствах залежно від їх розміру;
планування по службах, відділах і підрозділах на підприємствах
і в організаціях: планово-економічний відділ, виробничий,
фінансова служба, відділ маркетингу та ін.;
планування функцій і діяльності за рівнями та видами персоналу: керівники, робітники, фахівці, інші службовці;
планування для груп зацікавлених осіб: партнерів, кредиторів,
акціонерів, менеджерів, інвесторів, адміністрації, податкових
органів;
планування по окремих напрямах: бізнес-планування, планування фінансів, планування кредитної політики, планування
маркетингу та інше;
планування за напрямками модернізації: новий продукт, нова
технологія, новий ринок;
планування за масштабами модернізації: модернізація, рекон
струкція, нове будівництво, реструктуризація (реорганізація),
нове підприємство

Планування за характеристикою
показників

Кількісні, якісні, зовнішні, внутрішні

За видом планування

Поточне, оперативне, стратегічне

За типом планування

Реактивне, інактивне, преактівне, інтерактивне

За етапами життєвого циклу

Виникнення, розвиток, старіння, занепад

За тривалістю планування

Довгострокове, середньострокове, короткострокове

За ступенем достовірності
(точності)

Детерміноване, ймовірнісне, в умовах повної невизначеності

За основними підходами
до стратегічного планування

Аналіз господарського і продуктового портфелів;
ситуаційний аналіз (SPACE-, SWOT-аналіз);
аналіз впливу обраної стратегії на рівень прибутковості та
можливості генерувати готівку (PIMS – the Profit Impact of Market
Strategy);
безліч моделей портфельного аналізу

За моделями портфельного
аналізу стратегічного планування

Модель BCG (Boston Consulting Group);
концепція General Electric / McKinsey & Co;
концепція конкуренції Shell / DPM;
концепція ADL / LC та ін.
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За характеристикою
об’єкта планування

За характеристикою
показників
і специфікою
планування

Деталізація елементів

Джерело: складено за [3; 5; 6; 9].
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им нижчий ступінь керованості об’єктом, тим
вище потреба в складанні прогнозу, чим вище
ступінь керованості об’єктом, тим в більшій
мірі використовуються вже елементи планування, а не
прогнозування. Прогнозування і планування є двома
взаємопов’язаними елементами. Планування передбачає, що процес управління піддається регулюванню і завжди є важелі управління (керовані фактори), а також
необхідні ресурси для виконання плану.
Планування – це стадія процесу управління, на
якій визначаються цілі діяльності, необхідні для цього
кошти, а також розробляються методи, найбільш ефективні в конкретних умовах [9].
Органічною складовою частиною планування є
складання прогнозів, які показують, які можливі на-

прямки майбутнього розвитку організації, що розглядаються в тісній взаємодії з навколишнім її середовищем.
Основні відмінності і схожість планування і прогнозування представлені в табл. 2.
Взаємозв’язок прогнозованих і планованих показників, а також перехід від прогнозних до планових показників є необхідною елементів у процесі управління.
Воно може стати елементом плану, якщо мова йде про
використання методів прогнозування при розрахунку
планових показників.

П

рогнозування стає самостійним і незалежним
етапом, якщо його результати служать основою
для прийняття управлінських рішень, які реалізуються і виконуються у вигляді планових директивних
рішень. Необхідність у прогнозуванні виникає при збільшенні кількості некерованих чинників, а також при наявності безлічі факторів, вплив яких на процес невідомо.
Дамо кілька визначень поняття «прогнозування».
Прогнозування – це передбачення ситуації в майбутньому з урахуванням прийнятих припущень, на
основі використання різних методів і наявної інформаційної бази про об’єкт прогнозування, його оточення і
зв’язки [3].
Прогнозування – це комплекс якісних та кількісних
показників, що визначають можливий стан соціальноекономічної системи в майбутньому. Майбутнє завжди
містить елемент невизначеності, тому при реалізації
стратегій компанії важливо правильно оцінити види і
ступінь ризиків, з якими буде пов’язана реалізація прийнятих рішень. Прогнозування дозволяє моделювати
майбутні ситуації, виявляти ризики, порівнювати й оцінювати ефективність стратегій [10].
Прогнозування необхідно, тому що внаслідок невизначеності майбутнього невідомий ефект багатьох
рішень, прийнятих сьогодні. Точне передбачення майбутнього підвищує ефективність процесу прийняття
рішення.

менеджмент і маркетинг

майбутнього спирається на накопичений досвід і поточні припущення щодо майбутнього [1].
Прогнозування (forecasting) – процес розробки
прогнозів по приводу майбутніх загальноекономічних і
ринкових умов як основа для прийняття рішень державою і фірмами [6].
Набір об’єктів прогнозування може становити десятки, сотні позицій і залежить від суб’єкта прогнозування, від його цілей і завдань.
Об’єктами прогнозування можуть виступати [3]:
 комплексні об’єкти: діяльність конкурентів;
розвиток технологій; розвиток ринку; витрати і
доходи компанії; життєвий цикл технології, попиту, галузі; бізнес-план компанії;
 приватні об’єкти: попит на продукцію; зміна
цін на акції компанії; зміна цін на різні види
сировини, продукції; життєвий цикл продукції;
зміна курсу валюти і т. ін.
Об’єкти прогнозування можуть поділятися на: соціальні; економічні; технічні; екологічні; природні і т. ін.
За ступенем керованості об’єкти прогнозування
поділяються на: керовані та некеровані.

Таблиця 2
Порівняння планування і прогнозування
Планування

Прогнозування

Послідовність

Планування зазвичай будується
на результатах прогнозу

Прогнозування передує складання плану або
є його елементом

Зв’язок з процесом управління

Результат прийнятого управлінського
рішення

База для прийняття управлінського рішення

Адресність

Завжди є відповідальний за виконання того чи іншого етапу (елемента)
плану. Директивний характер, тобто
затверджується «зверху» для реалізації
структурними підрозділами

Відсутність адресності, тобто результати
прогнозу можуть бути використані різними
суб’єктами для своїх цілей. Суб’єктивнооб’єктивний характер, тобто результати
прогнозу можуть бути враховані або проігно
ровані при прийнятті управлінських рішень

Характеристика процесу

Високий ступінь детермінованості
та керованості процесу

Високий ступінь невизначеності та некеро
ваності процесу, імовірнісний характер

Характеристика факторів процесу

Керовані або частково керовані фактори. В основному внутрішні параметри
та змінні фактори системи

Некеровані або частково керовані фактори.
В основному зовнішні фактори системи

Джерело: складено за [2–4; 7; 10].
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Точність прогнозу визначається можливим ступенем відхилення тих чи інших прогнозних від фактичних
значень. Причини відхилень: недостатня інформаційна
база; невірно або неповністю виявлені зв’язки об’єкта
прогнозування із зовнішнім і внутрішнім оточенням;
застосовано не ті методи для складання прогнозу; фактори внутрішнього або зовнішнього оточення об’єкта
прогнозування вийшли за межі припущень та накладаються на точність результатів прогнозу; застосування
використаних методів прогнозування позбавило змоги
отримати прогнозну модель, яка задається ступенем
точності; неможливість складання точного прогнозу
через наявність безлічі факторів і високого ступеня невизначеності зовнішнього або/і внутрішнього оточення
об’єкта прогнозування; змодельовано безліч різних прогнозних ситуацій при різних варіантах обмежень (припущень), що не дозволяє прийняти ефективне управлінське рішення через «розмитість» отриманого прогнозу.

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

П

рогнозування є необхідним елементом діяльно
сті будь-якої компанії. Результати прогнозу подій використовуються для складання планів,
для оперативного управління і контролю, для оцінки
результатів управлінських рішень. Питаннями прогнозування в компаніях можуть займатися маркетингові та
збутові відділи, відділи (фінансового, кадрового, виробничого, ремонтного) планування, відділи стратегічного
розвитку та прогнозування тощо. Серед співробітників
відділу питаннями прогнозування можуть займатися
розробники планів досліджень, статистики, соціологи,
психологи, фахівці з математичного моделювання, плановики і проектувальники.
Результати прогнозу потрібні для прийняття ефективних управлінських рішень на різних рівнях ієрархії.
Тому виникає задача багаторівневого прогнозування.
Горизонт прогнозування залежить від рівня прогнозування, чим вище рівень управління господарюючого
суб’єкта, тим більше горизонт прогнозування, чим нижчий рівень управління, тим менше горизонт. У підсумку
на середніх і низових рівнях управління значна частина
рішень приймається на основі планових стратегій і оперативних рішень, а потреба в прогнозуванні зводиться
до мінімуму.
Ефективність використання результатів прогнозування залежить від системності підходу до вирішення
даного завдання. Необхідно визначиться з комплексом
прогнозування. Наприклад, комплекс прогнозування
може складатися з: об’єктів; суб’єктів; банку даних про
об’єкти прогнозування; методів прогнозування; вимог
до точності прогнозування; систематизації результатів
прогнозування; побудови прогнозних моделей; формування набору стратегічних рішень; побудови моделей
розвитку компанії на основі стратегічних рішень; прийняття стратегічних рішень.
Для чіткості інтерпретації результатів прогнозу
визначають і оперують такими поняттями, як: об’єкт і
суб’єкт прогнозування; методи, методика і методологія
прогнозування; прийоми і моделі прогнозування; варіанти та етапи прогнозування; фон прогнозування.
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Щоб підвищити точність прогнозування, необхідно чітко сформулювати мету і завдання прогнозу,
а також виявити функції прогнозування. У загальному
випадку основною метою прогнозування можна назвати формування комплексу можливих альтернативних
сценаріїв розвитку господарюючого суб’єкта та обґрунтування найбільш ймовірного стану соціально-еко
номічної системи в майбутньому з урахуванням термінів, зроблених припущень і обмежень, а також з урахуванням забезпечення необхідними внутрішніми ресурсами для досягнення результатів прогнозу.

Н

айбільш типові завдання, які необхідно вирішити в процесі прогнозування на рівні будь-якого
господарюючого суб’єкта [3]: 1) визначення
значень показників соціально-економічної системи
в майбутньому; 2) передбачення можливого варіанта
розподілу ресурсів по-різних напрямках; 3) виявлення нижніх і верхніх меж, а також найбільш ймовірних
значень прогнозних показників; 4) виявлення важелів
для зміни показників господарюючого суб’єкта в майбутньому з урахуванням тенденцій, що склалися, і залежностей; 5) класифікація факторів, що визначають
розвиток соціально-економічної системи; 6) вибір методів прогнозування і періоду попередження прогнозів;
7) моделювання різних ситуацій і сценаріїв розвитку
об’єкта в майбутньому з урахуванням різних припущень
і обмежень; 8) виявлення проблем майбутнього, формування системи розпізнавання «слабких сигналів» кризи;
9) прогноз стану та розвитку зовнішнього середовища, визначення положення господарюючого суб’єкта в
ній; 10) визначення кількості ресурсів, необхідних для
реалізації обраної стратегії розвитку господарюючого
суб’єкта; 11) забезпечення необхідної бази для прийняття управлінських рішень; 12) визначення здійсненності
та доцільності обраних стратегій.
До функцій прогнозування можна віднести [10]:
1) визначення залежності та зв’язку між факторами і показниками; 2) визначення тенденції зміни чинників і показників; 3) визначення точності прогнозної моделі та
результатів прогнозування.
Результати прогнозування можуть використовуватися для аналізу та прийняття рішень, що мають різну
спрямованість. Основу будь-якої системи прогнозування складає статистична інформаційна база про об’єкт
прогнозування. За наявності повної та достовірної інформаційної бази можна говорити про можливість формування прогнозних моделей досліджуваного об’єкта.
Висновки
Таким чином, хоча на сьогодні багато авторів дотримуються позиції, що прогнозування є елементом
стратегічного планування, у роботі акцентовано увагу
на спільному використанні планування і прогнозування,
тобто прогнозування використовується як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. При комплексному стратегічному плануванні та прогнозуванні
необхідним є розгляд економічних аспектів процесу
адаптації до змін у цілях, стратегіях, принципах управ-
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ління, зовнішнього середовища тощо. Процес адаптації
здійснюється поетапно з урахуванням багаторівневого
планування і прогнозування, з урахуванням різного ступеня визначеності у сфері прогнозування і прийняття
управлінських рішень.			
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Єрмак С. О., Плотницька В. В. Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України
Метою статті є аналіз стану та тенденцій розвитку галузі кондитерських виробів України, виявлення проблем і пошук їх рішень у контексті
інноваційного розвитку. Розглянуто рейтинг ТОП-100 найбільших світових виробників кондитерської продукції та проведено порівняльний аналіз
за 2014 – 2015 рр. Досліджено структуру та нинішній стан ринку кондитерських виробів України. Виявлено основні проблеми кондитерської галузі
України, обумовлені складною політичною ситуацією в країні та економічними труднощами, які умовно було поділено на чотири групи: фінансові
проблеми; зниження купівельної спроможності населення; проблеми, пов’язані з внутрішньою політикою держави; проблеми, пов’язані з ринками
збуту. Шляхами вирішення позначених проблем можна вважати модернізацію виробництва, використання інноваційних технологій встановлення найсучасніших виробничих ліній, підвищення технологічності та наукоємності виробництва за умов вдосконалення законодавчої бази України,
орієнтації на європейський ринок і оптимізації доставки продукції в обхід Росії.
Ключові слова: кондитерський ринок України, інноваційний аспект, рейтинг виробників кондитерської продукції, проблеми розвитку.
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 10.
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Украины, обусловленные сложной политической ситуацией в стране
и экономическими трудностями, которые условно были разделены на
четыре группы: финансовые проблемы; снижение покупательной способности населения; проблемы, связанные с внутренней политикой
государства; проблемы, связанные с рынками сбыта. Путями решения
обозначенных проблем можно считать модернизацию производства,
использование инновационных технологий, установка современных
производственных линий, повышение технологичности и наукоемкости производства при условии совершенствования законодательной
базы Украины, ориентации на европейский рынок и оптимизации доставки продукции в обход России.
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Т

рансформаційні процеси в економіці України
висувають вимоги до перебудови її структури з
орієнтацією на інноваційний напрямок розвитку.
Галузь кондитерських виробів займає важливе місце у
структурі харчової промисловості країни і є досить розвиненою, самодостатньою та успішно діючою, що, своєю
чергою, супроводжується постійним посиленням кон-
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The study is aimed at analyzing the status and trends of Ukrainian confectionery industry sector, identifying problems and searching for solutions in
the context of innovation development. The rating of TOP-100 of the world's
largest producers of confectionery products has been considered, a comparative analysis for the 2014-2015 timeframe has been carried out. Both
structure and the present status of the confectionery market of Ukraine have
been examined. The main problems of Ukrainian confectionery industry
sector have been identified as dependent on the complicated political situation in the country and the economic difficulties, which conditionally were
divided into four groups: financial problems; decline in the purchasing power
of population; problems related to the internal policy of the State; problems
associated with markets. As ways to solve the outlined problems can be considered modernization of production, use of innovative technologies, installation of modern production lines, improving the technological effectiveness
and knowledge-intensity of production subject to improvement of legislative
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delivery optimization bypassing Russia.
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куренції в ній. Тому невід’ємною передумовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі, які мають динамічно вирішувати питання
оцінки стратегії своєї поведінки не тільки у перспективі,
але й сьогодні, є активна інноваційна діяльність.
Дослідженнями ринка кондитерських виробів
України та активізації діяльності підприємств кондитер-
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Р

инок кондитерських виробів в Україні динамічно
розвивається, оскільки, з одного боку, передові компанії витісняють менш потужних гравців,
а, з іншого, – постійно з’являються нові гравці, які створюють конкурентне середовище. Кондитерські вироби включають близько 2000 найменувань, з яких понад
90 % ринку солодощів належить вітчизняній продукції.
В Україні їх виготовляють понад 800 підприємств, які
розміщені достатньо рівномірно та відповідають густоті населення [2]. На українському ринку кондитерських
виробів якість продукції тримається на високому рівні,
який задає корпорація Roshen. Лідери українського ринку постійно потрапляють в ТОП-100 кондитерських компаній світу. Критерій відбору для рейтингу – річна чиста
виручка від реалізації. Втрата ринків збуту в Криму, а також на території проведення АТО, закриття російського
ринку та перешкоди транзиту по території Росії суттєво
вплинули на стан галузі [4]. Roshen зменшила обсяги продажу і втратила позиції у світовому рейтингу (табл. 1).

П

ерше місце ТОП-100 2015 р. займає лідер торішнього рейтингу американська компанія
Mars, продажі якої зросли до 18480 млн дол.
США, кількість працівників становить 35 тис. осіб, кількість фабрик – 70 одиниць. Друге місце залишилося за
Mondelez International (в Україні вона володіє Тростянецькою кондитерською фабрикою і підприємством
«Чіпси Люкс» і реалізує продукцію під брендами «Корона», Milka, «Ведмедик Барні»), продажі якої декілька
знизилися, у порівнянні з 2014 р., – до 14350 млн дол.
США, на 171 фабриці компанії працюють 100 тис. осіб.
Компанія Ferrero, яка зайняла у 2015 р. третє місце рейтингу, показник продажу – 10911 млн дол. США, кількість фабрик – 20 одиниць, персонал – майже 25 тис.
осіб, посунула на четверте місце швейцарську корпорацію Nestle. У 2014 р. чистий дохід Nestle склав 10466
млн дол. США, кількість персоналу перевищила 330 тис.
осіб, кількість фабрик – 447 одиниць. На п’яте місце
опустилася японська компанія Meiji з чистими продажами 9818 млн дол., кількістю працівників – близько 11
тис. осіб, фабрик – 7. Американська корпорація Hershey
другий рік поспіль займає в рейтингу шосте місце – чиста виручка від реалізації складає 7485 млн дол. США, налічується 16 фабрик, 15,2 тис. працівників. На сьомому
місці – шоколатьє Lindt&Sprüngli AG – обсяги продажу
4022 млн дол. США. Восьме місце в аргентинської фірми Arcor – 3500 млн дол. США. Perfetti Van Melle SPA на
дев'ятому місці – 3297 млн дол. Десяте місце у німецької
компанії Haribo GmbH&Co. – 3180 млн дол. Українська
кондитерська корпорація Roshen перемістилася з 20-го
місця, зайнятого у 2014 р., на 22-е з чистою виручкою від
реалізації 800 млн дол. США (рис. 1).
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ської галузі присвячено роботи А. П. Тарасевича, К. А. Демяненка [4], О. О. Мозгової, С. М. Заболотного, А. О. Заїнчковського та М. П. Сичевського [9] та ін. Проте в
умовах швидко мінливого зовнішнього середовища,
у тому числі політико-економічної ситуації в країні та
світі, розвитку науково-технічного прогресу, зміни потреб споживачів, їх купівельної спроможності і т. ін.
з’являються нові проблеми розвитку кондитерської галузі, які потребують детального вивчення і вирішення.
Метою статті є аналіз стану та тенденцій розвитк у
галузі кондитерських виробів України, виявлення проблем та пошук їх рішень у контексті інноваційного розвитку.

Таблиця 1
Рейтинг в ТОП-100 крупніших світових виробників кондитерської продукції у 2014–2015 рр.

Чиста виручка
від реалізації,
млн дол.

17640

70

35000

1

18480

70

35000

2

14862

171

110000

2

14350

171

100000

Nestle SA, Швейцарія

3

11760

468

330000

4

10466

447

447

Meiji Holdings Co. Ltd, Японія

4

11742

29

14819

5

9818

7

10943

Ferrero Group, Італія

5

10900

18

21913

3

10911

20

24800

Hershey Foods Corp, США

6

7043

10

14000

6

7485

16

15200

Arcor, Аргентина

7

3700

39

20000

8

3500

39

20000

Perfetti Van Melle SPA, Нідерланди

8

3297

31

19000

9

3297

31

19000

Haribo Gmb H&Co. K. G., Німеччина

9

3180

13

6000

10

3180

15

6000

Chocoladenfabriken Lindt&Sprüngli
AG, Швейцарія

10

3149

8

8100

7

4022

12

12000

Roshen Confectionery Corp., Україна

20

1021

6

10000

22

800

6

10000
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Джерело: складено за [1].
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Рис. 1. Обсяги реалізації крупніших світових виробників кондитерської продукції у 2014–2015 рр., тис. дол. США
Джерело: складено за [1].
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5
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Джерело: складено за [1].
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Рис. 2. Структура ринку кондитерських виробів України
Джерело: складено за [6].

Лідером на ринку кондитерської продукції є Кондитерська корпорація «Roshen». Вона існує з 1996 р.
Продукція «Roshen» продається не тільки в Україні, а і в
США, Канаді, ОАЕ, Китаї, Японії, Алжирі, Ізраїлі, країнах ЄС та СНД [3].У світовому рейтингу міцно закріпилися Roshen, Kонті та АВК (табл. 2).
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27%

Українські кондитерські компанії в ТОП-100
кондитерських компаній світу за підсумками 2015 р.
Чиста виручка
від реалізації,
млн дол. США
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5
6%

10 11
8 9 1%
7
2%
6
2% 2%
5% 3%

Таблиця 2

Компанія

На кондитерському ринку України діють такі виробники: Кондитерська корпорація «Roshen», «Конті»,
«АВК», Корпорація «Бісквіт-Шоколад», Житомирська
кондитерська фабрика «Житомирські Ласощі», Компанія
«Nestle», ПАТ «Монделіс Україна» (до 2014 р. називалася
«Крафт Фудз Україна»), ПАТ «Полтавкондитер», ПрАТ
«КФ «Лагода», ПрАТ «Одесакондитер» та ін. (рис. 2).

Компанія «Конті» входить у трійку лідерів українського ринку кондитерських виробів. У 2015 р. вона
ввійшла до рейтингу ТОП-100 кондитерських компаній
світу і посіла 38 місце. У загальному обсязі виробництва
кондитерських виробів в Україні її частка становить 14%.
Щомісяця на фабриках групи виробляється 17 тис. т
продукції – близько 11 тис. т в Україні і 6 тис. т у Росії. Щорічно компанія експортує майже 30% виробленої
продукції. Однією з візитних карток компанії є шоколадна цукерка «Джек».
Компанія «АВК» на ринку України є лідером у
категорії шоколадних цукерок. Експортує продукцію
у більше, ніж 20 країн світу, серед яких Німеччина, Великобританія, Латвія та Ізраїль. У світовому рейтингу
кондитерів у 2015 р. компанія посіла 59 місце. До складу
АВК входять три кондитерські фабрики, розташовані в
Донецьку, Дніпропетровську і Луганську [3].
Результати опитування переваг споживачів на
внутрішньому ринку дещо відрізняються від уявлення
про ринкову частку, але в цілому тенденція зберігається – найбільш популярними є продукти ТМ «Roshen» –
37%, «Конті» – 21%, «АВК» – 14%, «Світоч» («Nestle») –
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К

ондитерські вироби в цілому є доволі популярними в Україні. Так, за рівнем споживання 7,4 кг
на душу населення в рік Україна є 8-ю у світі за
цим показником [8]. На сьогоднішній день український
ринок кондитерських виробів нічим не відрізняється
від європейського – асортимент налічує майже 1000 найменувань, і 90% його належить вітчизняній продукції.
Підприємства постійно інвестують у розвиток галузі
близько 200 млн дол. США щорічно. На провідних кондитерських фабриках проведено повну модернізацію
виробництв, установлено найсучасніші виробничі лінії.
Значно підвищено технологічність та наукоємність виробництва. Проте рівень споживання кондитерських
виробів в Україні значно нижчий, ніж у країнах ЄС, що
зумовлюється низьким рівнем доходу порівняно з європейськими країнами [5].
З минулого року на вітчизняному кондитерському
ринку спостерігається тенденція до зменшення обсягів реалізації продукції. У 2015 р. компанії не втрачали
прибутків тільки за рахунок підвищення цін, шоколадні
вироби подорожчали на третину. Якщо до кризи 2014 р.
преміум-сегмент складав 21–25% прибутку, і компанії
навіть відмовлялися від випуску дешевших марок на
користь дорогих, то зараз ситуація змінилася. Нижча
вартість зефіру, желе, мармеладу, вафельних цукерок,
цукатів та ірисок зіграла на користь. Споживач шукає баланс якості та ціни та зупиняється на виборі саме таких
недорогих солодощів. Знизити собівартість виробництва дуже складно, оскільки основну сировину для шоколадних цукерок складають какао-боби, а вони ростуть
в Африці, у країнах з погано розвиненими технологіями.
Засуха чи затяжний сезон дощів автоматично спричиняє
подорожчання сировини, що, своєю чергою, призводить
до підвищення цін. Деякі компанії жертвують якістю при
спробі здешевити продукт, але і попит на такий товар
буде меншим як тільки споживач помітить зміни на гірше, а довіру споживача повернути буде складно [4].
Економічні труднощі і війна викликали низку істотних перестановок у групі найбільших гравців українського ринку борошняних кондитерських виробів. Так,
у кінці липня 2014 р. стало відомо, що виробничі потужності компанії «Конті» завантажені усього лише на
40 %. «Бісквіт-Шоколад» оприлюднив інформацію про
падіння випуску ним кондитерських виробів на 4 % за
підсумками першого півріччя 2014 р. У лютому 2014 р.
компанія «Roshen» була змушена зупинити свою фабрику в Маріуполі, а у квітні 2015 р. було прийнято рішення
про її остаточну ліквідацію і переміщення виробничих
потужностей у Вінницьку область. Найбільше від глибокої економічної кризи і воєнних дій постраждала
компанія «АВК». Ще у липні 2014 р. вона була змушена
зупинити свою фабрику в Луганську. У січні 2015 р. була

зупинена Донецька фабрика «АВК». У результаті, за підсумками січня – березня 2015 р. компанія «АВК» навіть
не потрапила в ТОП-20 провідних гравців українського
ринку борошняних кондитерських виробів [5].
Крім того, станом на березень 2015 р. курс гривні
знизився на 47,0% порівняно з курсом, зафіксованим на
грудень 2014 р., – 22,98 грн за 1 дол. США проти 15,63
грн за 1 дол. США (курс на міжбанку). Девальвація за
підсумками 2015 р. склала більше 50%, тому порівняно
з березнем 2015 р. її сумарний рівень склав 130%. Негативний вплив на розвиток вітчизняного кондитерського ринку мало і подальше падіння купівельної спроможності населення. Так, за даними Державної служби
статистики, за період січень – березень 2015 р. реальна
заробітна плата в Україні скоротилася на 20,1% порівняно з відповідним періодом 2014 р. На фоні загального
збідніння населення відбулося чергове підвищення цін
на реалізовану продукцію на ринку.
Ще однією проблемою на шляху розвитку українського ринку кондитерських виробів є втрата великого
ринку збуту у вигляді Росії. Так, за словами президента
асоціації виробників кондитерських виробів «Укркондпром» Олександра Балдинюка: «Традиційним закордонним ринком збуту вітчизняних солодощів була Росія.
Туди надходило близько 45% щорічного українського експорту кондитерських виробів. Після російської заборони
на ввезення української кондитерської продукції у вересні 2014 року наш експорт туди впав на 67% у порівнянні з 2013» [7]. Проблеми подібного характеру виникли і
з Білоруссю, обмеження доступу українських товарів на
ринок Білорусі завдали збитків у розмірі 40 млн грн.
Крім того, 9 квітня 2016 р. митниця Росії повідомила про заборону транзиту українських кондитерських виробів територією РФ, що, своєю чергою, може
призвести до втрат у розмірі 200 млн дол. США та 150
тис. т продукції на рік, на даний момент це складає орієнтовно 64% від усього експорту кондитерської продукції України.

Т

аким чином, проблеми розвитку кондитерської
галузі, існуючі на сьогоднішній день, можна поділити на чотири групи: фінансові проблеми; зниження купівельної спроможності населення; проблеми,
пов’язані з внутрішньою політикою держави; проблеми,
пов’язані з ринками збуту (рис. 3).
Відомо, що великі кондитерські компанії, особливо транснаціональні, не можуть успішно розвиватися
без експортної діяльності. Українська кондитерська промисловість вже довела свою конкурентоспроможність
на внутрішньому і зовнішньому ринках: продукція цієї
галузі відповідає європейським показникам якості [6].
У даних умовах вітчизняні виробники намагалися
знайти нові зовнішні ринки збуту, зокрема Казахстан,
Азейбарджан, Грузію, а також Латвію, Польщу, Германію, Естонію, і працювати на внутрішнього споживача із
застосуванням інноваційних підходів (наприклад, корпорація «Бісквіт-Шоколад» ввела 18 нових асортиментних позицій, а її продажі зросли на 30 % [10].
Головною перевагою українських виробників на
зовнішньому ринку найчастіше є ціна на вироби. Крім
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12%. При цьому, український споживач вибирає кондитерські вироби за трьома ознаками: смакові якості –
31%, репутація виробника – 30%, ціна – 26%. Найбільшу
лояльність споживачі проявляють до торгових марок
«Рошен» і «Корона» («Монделіс Україна»). Слід зазначити, що переважну більшість споживачів спонукає до
покупки реклама в ЗМІ – 57% опитаних [9].
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Рис. 3. Проблеми розвитку кондитерської галузі України

того, серед переваг українських виробників можна виділити якість продукції, увагу до оновлення асортименту,
вивчення попиту на зовнішніх ринках та вдосконалення
дизайну продукції.
Враховуючи той факт, що світова політика з кожним днем змінюється, українські компанії повинні розкриватися, ставати більш прозорими і зрозумілими для
іноземного бізнесу. Щоб конкурувати на європейських
ринках, треба активно вивчати ринок кондитерських
виробів Європи, удосконалювати та розробляти оригінальну продукцію, впроваджувати інноваційне обладнання та поряд із цим шукати шляхи оптимізації доставки в обхід Росії.
Висновки
Ринок кондитерських виробів в Україні є ринком,
який стрімко розвивається, причому поряд із витисненням великими компаніями менш потужних постійно
з’являються нові підприємства, які створюють конкурентне середовище. Це свідчить про достатньо високу
конкурентоспроможність вітчизняної кондитерської
галузі та її спроможність збільшити експортні поставки
на європейський ринок і витримати конкурентний тиск
з боку імпорту на внутрішньому ринку.
Проте політична ситуація в країні, економічні
труднощі викликають ряд проблем у кондитерській галузі, які умовно можна поділити на чотири групи: фінансові проблеми; зниження купівельної спроможності населення; проблеми, пов’язані з внутрішньою політикою
держави; проблеми, пов’язані з ринками збуту. Тому
слід проводити модернізацію виробництва, викори
стовувати інноваційні технології, як це було зроблено на
провідних вітчизняних кондитерських фабриках, встановлювати найсучасніші виробничі лінії, підвищувати
технологічність та наукоємність виробництва за умов
вдосконалення законодавчої бази України.
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Bearing in mind the necessity to quantify the marketing activities of the
restaurant business enterprises, a scientific-methodical approach has been
developed, which is based on use of the proposed scoring system for evaluating parameters of the performance data of these enterprises. The practical
use of the developed methodical approach has provided to determine that
for the most of the studied restaurant business enterprises of city of Kharkov
their marketing activity is of average level, and only for 28% of the economic
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fairly high. According to the results of a correlation analysis, the dependency
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the commodity and communication policy and significant impact is caused by
the organizational factors, marketing and communication policy, as well as
staff and level of service.
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Жегус Е. В., Михайлова М. В., Афанасьева О. Ф. Оценка
маркетинговой деятельности предприятий ресторанного бизнеса
Учитывая необходимость количественной оценки маркетинговой
деятельности предприятий ресторанного бизнеса, разработан на
учно-методический подход, который основан на использовании предложенной системы балльной оценки параметров деятельности
данных предприятий. Практическое использование разработанного
методического подхода позволило определить, что у большинства
из исследуемых предприятий ресторанного бизнеса г. Харькова маркетинговая деятельность находилась на среднем уровне, и только у
28% экономических субъектов ресторанного бизнеса (среди которых
преобладают рестораны) она была достаточно высокой. По результатам корреляционного анализа доказана зависимость результатов деятельности предприятия ресторанного бизнеса от уровня
его маркетинговой деятельности, при этом прямое сильное влияние
оказывает товарная и коммуникационная политика и значительное
влияние – организационные факторы, сбытовая и коммуникационная
политика, а также персонал и уровень обслуживания.
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Жегус О. В., Михайлова М. В., Афанасьєва О. П. Оцінка маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства
Ураховуючи необхідність кількісної оцінки маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства, розроблено науково-методичний
підхід, який ґрунтується на використанні запропонованої системи бальної оцінки параметрів діяльності цих підприємств. Практичне використання розробленого методичного підходу дозволило виявити, що в більшості з досліджуваних підприємств ресторанного господарства м. Харкова маркетингова діяльність знаходиться на середньому рівні, і лише у 28% економічних суб’єктів ресторанного бізнесу (серед яких переважають
ресторани) вона була достатньо високою. За результатами кореляційного аналізу доведено залежність результатів діяльності підприємства
ресторанного господарства від рівня його маркетингової діяльності, при цьому прямий сильний вплив чинить товарна й комунікаційна політика
та значний вплив – організаційні чинники, збутова й комунікаційна політика, а також персонал й рівень обслуговування.
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сучасних складних умовах господарювання, що
обумовлені кризовими проявами в економічному, політичному та соціальному просторі закладів ресторанного господарства, усе складніше утримувати споживачів, досягнуті обсяги продажу, бути конкурентоспроможними, прибутковими та стабільними.
Для вирішення цих завдань необхідною є активізація
маркетингової діяльності. Як справедливо відзначає
Т. Шталь, маркетинг допомагає адаптувати діяльність
підприємств до неоднозначності та нестабільності соціальних процесів і в цілому до невизначеності економічного середовища [8]. Процес маркетингової діяльності
передбачає ухвалення маркетингових рішень, що потребує належного інформаційного забезпечення, у тому
числі важливою є інформація щодо її результатів. Це
зумовлює необхідність всебічного і комплексного оцінювання маркетингової діяльності, виявлення проблем
для визначення шляхів їх вирішення.
У наукових публікаціях приділяється увага розгляду проблемних питань діяльності закладів ресторанного господарства, зокрема маркетингової. Серед науковців, що опікуються даним напрямом дослідження,
слід відзначити О. Афанасьєва, Т. Парцирна, О. Ткачук,
В. Трайно О. Хоменко, В. Шарко, Т. Шталь, М. Шульц,
М. Явнікова [5–9] та ін. Проте недостатньо уваги приділено розвитку методичного інструментарію оцінювання маркетингової діяльності закладів ресторанного
господарства, яке необхідне для здійснення її аналізу та
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
У сучасних умовах маркетингова діяльність розглядається як діяльність, що пов’язана з виявленням і
вивченням потреб споживачів і пошуком оптимальних
інструментів їх задоволення за допомогою обміну з метою отримання прибутку. Отже, саме від обраних маркетингових засобів впливу на споживачів залежать обсяги
продажу, кількість клієнтів, частота відвідувань, обсяг
купівель, а від них – фінансові та економічні результати.
Маркетингова діяльність являє собою певну модель ринкової поведінки підприємства і передбачає визначення цільової орієнтації, створення організаційноекономічного механізму, формування та реалізацію
комплексу маркетингу і здійснюється на кожному етапі
відтворення ринкового процесу з метою забезпечення
ефективної діяльності підприємства [3]. Комплексною
характеристикою цієї поведінки, яка відображає наявність та рівень використання маркетингових інструментів, частоту та кількість проведених маркетингових заходів, є активність маркетингової діяльності, саме вона
потребує оцінювання для визначення результатів.
Для оцінки активності маркетингової діяльності
закладів ресторанного господарства запропоновано
методичний підхід (рис. 1) та оцінено маркетингову діяльність підприємств у м. Харкові. Використання даного підходу дозволить сформувати інформаційне забезпечення для прийняття обґрунтованих маркетингових
рішень під час маркетингового планування.
В основу представленого методичного підходу
покладено традиційний процес маркетингових досліджень, який складається з таких етапів: визначення проблеми та цілей дослідження; розробка плану досліджен-
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ня; реалізація плану дослідження; інтерпретація даних
та підготовка їх для прийняття маркетингових рішень.
Кожен з наведених етапів включає низку послідовних процедур. Методом дослідження обрано казуальне,
яке являє собою аналітичне дослідження, що здійснюється з метою перевірки гіпотези, виявлення причиннонаслідкових зв’язків між факторами та подіями. При
цьому ретельно вивчається інформація, використовуються різноманітні інструменти та методи досліджень.
Для одержання необхідної інформації обрано методи
аналізу документів та спостереження. У межах методичного підходу рекомендовано систему параметрів оцінки
маркетингової діяльності, яка складається з чотирьох
блоків і включає організаційні чинники, комплекс маркетингу, персонал та обслуговування (рис. 2). Серед
складових комплексу маркетингу з урахуванням специфіки ресторанних послуг, оцінюватимуться параметри
товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики,
політики емоцій, персоналу – модель «5P+Е» [1; 4].

П

араметри оцінки визначені за кожним блоком
відповідно до національного стандарту України
«Заклади ресторанного господарства. Класифікація» ДСТУ 4281:2004 [2]. Відповідно до комплексу
маркетингу «4Р», до параметрів, що мають оцінюватися, віднесені: Product: вид кухні; асортимент страв; частота оновлення меню; якість страв; оформлення страв;
фірмові страви; Price: рівень цін; цінові знижки; відповідність ціна/якість; Place (стимулювання збуту): дисконтні картки; програми лояльності; акції; методи збуту; Promotions: наявність сайту; PR-заходи; наявність
інформації у ЗМІ; рекламна активність.
Процес аналізу активності маркетингової діяльності передбачає здійснення таких етапів:
Етап 1. Підготовка картки спостереження з обраними параметрами, в якій будуть відзначатися відповідні оцінки.
Етап 2. Збір необхідної інформації для проведення оцінки.
Етап 3. Бальна оцінка параметрів, яку необхідно
здійснювати за 5-бальною шкалою, відповідно до якої
5 балів – відповідає найвищому рівню параметру; 1 бал –
найнижчому рівню .
Етап 4. Визначення сум балів за кожною групою
параметрів та в цілому. Розрахунок суми балів за кожною групою параметрів необхідно здійснювати таким
чином:

		

n

Бі  і1 Біz ,

(1)

де Бі – кількість балів за певною групою параметрів
i-го підприємства,
n – кількість одиничних параметрів.
Визначення рівня маркетингової активності підприємства необхідно здійснювати за такою формулою:
m

МАі   J 1 Бі ,

(2)
де МА – маркетингова активність і-того підприємства;
Бі – кількість балів i-того підприємства за j-тою групою параметрів;
m – кількість груп параметрів.
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Рис. 1. Структурно-логічна схема оцінювання маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства
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Інтерпретація даних та підготовка їх для прийняття
маркетингових рішень

ІІІ етап
Реалізація плану
дослідження

ІІ етап
Розробка плану
дослідження

І етап
Визначення
проблеми та цілей
дослідження

Обґрунтування потреби в проведенні дослідження

Методичний підхід до оцінки
активності маркетингової діяльності
закладу ресторанного господарства
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НАПРЯМИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ЧИННИКИ

Місцерозташування;
зручність під’їзних шляхів;
оснащеність залу устаткуванням, меблями,
посудом, столовим приладдям, білизною;
наявність приміщень для споживачів (гардероб,
вбиральня);
наявність інших зручних місць (парковки
чи стоянки, дитячого майданчика)

КОМПЛЕКС
МАРКЕТИНГУ

Product: вид кухні; асортимент страв; частота
оновлення меню; якість страв; оформлення
страв; фірмові страви
Price: рівень цін; цінові знижки; відповідність
ціна/якість
Place (стимулювання збуту): дисконтні картки;
програми лояльності; акції; методи збуту
Promotions: наявність сайту; PR-заходи; наявність
інформації у ЗМІ; рекламна активність

ПЕРСОНАЛ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кваліфікація;
зовнішній вигляд;
культура спілкування;
знання іноземної мови;
забезпеченність персоналом
Комфортність залу;
якість та швидкість обслуговування;
індивідуальність обслуговування;
уважність персоналу
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Рис. 2. Напрями оцінки маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства

Етап 5. Для прийняття маркетингового рішення
щодо досліджених параметрів необхідно розрахувати
середній бал за кожною групою:

де

О

ik1 О

,
k
О – середня оцінка за групою параметрів;
і =1, …., k – кількість параметрів у групі;
О – бальна оцінка k-го параметра.

		

(3)

Етап 6. Рівень маркетингової активності встановлюється за одержаними значеннями, на підставі розроб
леної системи граничних значень.
Етап 7. Узагальнення даних та підготовка їх для
прийняття маркетингових рішень під час маркетингового планування.
Із використанням представленого методичного
підходу здійснено оцінку активності маркетингової діяльності 32 закладів ресторанного господарства м. Харкова. За результатами оцінки визначено групи закладів
ресторанного господарства м. Харкова за рівнем маркетингової активності:
 перша група (від 15 до 62 балів) – це заклади
з низьким рівнем маркетингової активності, до
неї увійшли 12% закладів ресторанного господарства, що досліджувалися;
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 друга група (63–110) – це заклади із середнім
рівнем маркетингової активності. Кількість закладів становить 60% досліджуваної сукупності;
 третя група (111 і більше балів) – це заклади
з високим рівнем маркетингової активності.
Кількість закладів становить 28% досліджуваної сукупності.

В

ідповідно до даних табл. 1 у більшості закладів
ресторанного господарства, частка яких склала
60%, спостерігається середній рівень маркетингової активності, у цій групі переважають заклади типу
кафе. Слід зауважити, що до цієї групи увійшли також
ресторани. Низький рівень маркетингової активності
виявлено в 4 закладах (за типом це кафе), або 12% досліджуваної сукупності. У третій групі, з високим рівнем
маркетингової активності, кількість 19 закладів ресторанного господарства, 28% досліджуваної сукупності,
з них 10 – це заклади ресторанного господарства типу
ресторан і 9 – кафе.
У перебігу дослідження з використанням методу
кореляційного аналізу встановлено, що на результати
діяльності закладів ресторанного господарства значно
впливають організаційні чинники, збутова, цінова політика, ефективність роботи персоналу та сильно впливають товарна й комунікаційна політики, що підтверджує
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Групи підприємств ресторанного господарства за типами
та рівнем маркетингової активності
Рівень маркетингової активності
Низький

%

%

Кількість
закладів

Середній
Кількість
закладів

Високий
Кількість
закладів

Загальна
кількість
підприємств

%

Ресторани

17
(53%)

6

19

10

31

–

–

Кафе

15
(47%)

3

9

9

29

4

12

Разом

32
(100%)

9

28

19

60

4

12

Таблиця 2
Щільність зв’язку між доходом від реалізації та
чинниками маркетингової активності
Коефіцієнт
кореляції

Напрям і щільність
зв’язку

Організаційні
чинники

0,672287

Прямий значний

Товарна політика

0,716276

Прямий сильний

Цінова політика

0,604

Прямий значний

Збутова політика

0,545088

Прямий значний

Комунікаційна
політика

0,711877

Прямий сильний

Персонал

0,68915

Прямий значний

Рівень обслуговування

0,583028

Прямий значний

Група чинників

За усіма групами досліджуваних чинників спостерігається прямий значний, а в окремих випадках і
сильний зв’язок (між доходом і товарною, комунікаційною політикою). Таким чином, за умов покращення організаційних аспектів діяльності закладів ресторанного
господарства, оптимізації товарної політики, пошуку
ефективних методів збуту продукції та послуг закладів,
активізації комунікаційної політики, підвищення рівня
сервісу та продуманої кадрової політики збільшаться
обсяги реалізації, частота відвідувань, зросте середня
вартість чеку.
Установлено, що між доходом від реалізації та ціновою політикою, у процесі аналізу якої оцінювався не
тільки рівень цін, а й практика надання цінових знижок,
співвідношення ціна/якість, у закладах ресторанного
господарства зв’язок прямий значний. Це свідчить про
те, що незначне зниження ціни на послуги підприємств
ресторанного господарства може позитивно вплинути
на зростання доходу закладу завдяки зростанню попиту
та відвідуваності підприємства. У контексті цінової полі-
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Висновки
У перебігу дослідження з використанням методу
кореляційного аналізу встановлено, що на результати діяльності підприємств ресторанного господарства
значно впливають організаційні чинники, збутова, цінова політика, ефективність роботи персоналу та сильно
впливають товарна й комунікаційна політика, що підтверджує необхідність активізації маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства та її
планування для забезпечення їх стабільного розвитку.
Результати проведеного аналізу доводять необхідність
активізації маркетингової діяльності в закладах ресторанного господарства та обґрунтованого прийняття
маркетингових рішень. 			
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Таблиця 1

тики для приваблення клієнтів доцільним є використання цінових знижок, часової диференціації цін, пропонування страв за спеціальною ціною (страва тижня тощо).
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для забезпечення їх стабільного розвитку. Результати
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Статтю присвячено розвитку маркетингового підходу до процесу формування асортиментної політики роздрібних торговельних підприємств
та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо її реалізації на ринку текстильних товарів. Асортиментна політика роздрібних торговельних підприємствах розглянута як сукупність процесів, принципів, ресурсів і цілей управління асортиментом. Виокремлено чинники, які здійснюють суттєвий вплив на можливості підприємства у сфері управління асортиментом (конкретні умови функціонування та завдання, які висуваються з точки зору різних цільових пріоритетів). Розглянуто особливості формування купівельного попиту на текстильні товари. Удосконалено
алгоритм формування асортименту текстильних товарів. Запропоновано моделі асортименту текстильних товарів залежно від підходів до
ціноутворення, із урахуванням життєвих циклів товарів і теорії перетікання, використання яких дозволить підвищити обґрунтованість і ефективність прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: асортиментна політика, асортиментна модель, асортимент текстильних товарів, маркетинговий підхід.
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Статья посвящена развитию маркетингового подхода к процессу
формирования ассортиментной политики розничных торговых предприятий и обоснованию практических рекомендаций по ее реализации
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факторы, существенно влияющие на возможности предприятия в
области управления ассортиментом (конкретные условия функционирования и задачи, которые выдвигаются с точки зрения различных
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спроса как основного фактора, влияющего на формирование ассортимента текстильных товаров. Усовершенствован алгоритм формирования ассортимента текстильных товаров. Предложены модели
ассортимента текстильных товаров в зависимости от подходов
к ценообразованию, с учетом жизненных циклов товаров и теории
перетекания, использование которых позволит повысить обоснованность и эффективность принятия управленческих решений.
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Shymko O. V. The Formation of the Assortment Policy of a Commercial
Enterprise: Marketing Approach
The article is concerned with development of a marketing approach to the
process of formation of the assortment policy of retail trade enterprises and
substantiation of practical recommendations for its placing on the market for
textile goods. The assortment policy of retail trade enterprises has been considered as a totality of processes, principles, resources, and purposes of the
assortment management. The factors that significantly impact the capabilities of enterprise in the field of assortment management (specific modalities
of functioning and tasks that emerge from the viewpoint of different task
priorities) have been allocated. Features of consumer demand as the main
factor impacting the formation of assortment of textile goods have been considered. The algorithm for the formation of assortment of textile goods has
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ємства», по мірі розвитку теорії маркетингу різні вчені
трактують його по-різному, звертаючи основну увагу
на структуру асортиментної збалансованості попиту та
пропозиції на ринку з урахуванням максимального задоволення вимог споживачів.
Так, Пшеслінський Д. розглядає асортиментну
політику як систему спрямування діяльності підприємства на створення і підтримку доцільної широти і глибини асортименту в певному якісно-ціновому діапазоні
товарів, що забезпечує задоволення попиту цільового
сегмента споживачів і конкурентоспроможність підприємства [7].
На думку Бозуленко О., сутність асортиментної політики полягає у виявленні конкретних засобів
управління ринком у частині забезпечення структурноасортиментної збалансованості попиту та пропозиції з
урахуванням цільових орієнтирів і установок [2].
З позицій стратегічного підходу розглядає асортиментну політику Мазепа Т., як засіб забезпечення реалізації стратегічних цілей і курс дій з управління торговим
асортиментом, що передбачає уточнення та конкретизацію стратегічної мети й поточних завдань, розробку та
обґрунтування засобів, методів і форм діяльності з їх
досягнення, визначення реального ресурсного забезпечення реалізації плану [4, с. 5].
Узагальнюючи дослідження літературних джерел,
асортиментну політику торговельного підприємства
доцільно розглядати як комплекс взаємопов’язаних
управлінських рішень з реалізації маркетингових і комерційних операцій, спрямованих на формування оптимального товарного асортименту з метою задоволення
попиту цільових сегментів споживачів, оптимального
використання ресурсного потенціалу і зміцнення ринкових позицій підприємства.

А

сортиментна політика встановлює зв’язок між
вимогами ринку, з одного боку, та намірами і
можливостями підприємства – з іншого, що, на
думку Ткаченко О. [8], викликає необхідність розгляду
трьох принципових підходів до формування асортиментної політики:
1) формування асортиментної політики на основі
споживчих переваг (з метою збільшення споживчої цінності пропонованого асортименту);
2) формування асортиментної політики на основі
очікуваних конкурентних переваг (з метою зміцнення
конкурентних позицій за рахунок посилення конкурентоспроможності пропонованого асортименту);
3) формування асортиментної політики на основі
кращого розподілу обмежених ресурсів.
Ми погоджуємося з думкою Малюк С. [5], що
асортиментна політика для кожного підприємства є
унікальною, однак базується на загальних принципах
комплексного підходу і переслідує довгострокові стратегічні цілі, зокрема:
 відповідність структурі попиту споживачів
(забезпечення відповідності між структурою
асортименту і структурою попиту);
 забезпечення необхідної широти, глибини, сталості, оновлюваності асортименту;
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а шляху реформування економіки України та
створення соціально орієнтованої ринкової моделі господарювання важлива роль відводиться
розвитку внутрішньої торгівлі.
В умовах сучасного ринку торговельні підприємства зіштовхуються зі значними труднощами та змінами
як зовнішнього, так і внутрішнього походження, зокрема, трансформуються цінності та орієнтири цільової аудиторії, прискорюється глобалізація ринків, включаючи
посилення міжнародної конкуренції, додаються економічні, політичні та соціальні проблеми. Основною умовою підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств стає чітка орієнтація на зміни з метою
надання цільовій аудиторії вищої споживчої цінності.
Такі процеси потребують зміни філософії торговельного
бізнесу, переходу торговельних підприємств до активної ринкової поведінки, важливим інструментом якої є
розробка ефективної асортиментної політики на засадах
маркетингу.
Дослідженню теоретичних і практичних аспектів
формування асортиментної політики підприємств присвячено значну кількість праць зарубіжних науковців,
зокрема: Г. Багієва, Б. Бермана, Є. Голубкова, Е. Діхтля,
П. Завялова, В. Зотова, Ж.-Ж. Ламбена, Д. Леманна,
Л. Дашкова, Ф. Котлера, І. Муромкіної, О. Памбухчиянц,
Ф. Панкратова та ін.
Істотний внесок у вивчення даної проблеми зробили українські вчені, зокрема, В. Апопій, Л. Балабанова,
І. Бланк, Н. Криковцева, А. Мазаракі, Т. Мазепа, Н. Норіцина, Н. Ткаченко, Н. Трішкіна, Д. Пшеслінський та ін.
У науковій літературі найбільш досліджені питання формування асортименту продовольчих мереж.
Водночас відчувається відсутність системних рекомендацій, які б дозволили підприємцям, ґрунтуючись на засадах маркетингового підходу, сформувати ефективну
асортименту політику на торговельних підприємствах
різних типів з урахуванням пріоритетів їх розвитку та
реальних умов функціонування споживчого ринку [9].
Метою даної статті є розвиток маркетингового
підходу до процесу формування асортиментної політики торговельних підприємств та обґрунтування практичних рекомендацій щодо його реалізації на ринку текстильних товарів.
Високий рівень конкуренції на споживчому ринку
України, динамічні зміни ринкових умов функціонування торговельних підприємств підвищують роль їх асортиментної політики як дієвого засобу забезпечення високого рівня торговельного обслуговування споживачів
та конкурентоспроможності.
На думку Молнар О. [6], відсутність асортиментної політики веде до нестійкої структури асортименту
через вплив випадкових або змінних факторів, втрати
контролю над конкурентоспроможністю і комерційною
ефективністю товарів. Поточні рішення, які приймаються керівником у таких випадках, нерідко базуються виключно на інтуїції, а не на тверезому розрахунку з урахуванням довгострокових інтересів.
Огляд сучасних літературних джерел показав, що
поки що не існує однозначно чіткого визначення поняття «асортиментна політика торговельного підпри-
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 комплексність задоволення попиту споживачів
у межах цільових сегментів споживачів (забезпечення високої якості торговельного обслуговування, умов для скорочення часу на пошук
товарів та здійснення покупки);
 адекватність вимогам ринку, цілям і потенціалу
підприємства;
 забезпечення умов рентабельної діяльності
(урахування витратності та прибутковості реалізації окремих груп товарів, швидкості реалізації тощо).
Мазепа Т. [4, с. 5] доповнює даний перелік принципом координації, що сприятиме узгодженню та підпорядкованості дій з розробки та реалізації асортиментної
політики досягненню головної мети підприємства.

менеджмент і маркетинг

П

роцес формування асортиментної політики являє собою систему взаємопов’язаних етапів, які
відображено на рис. 1.
Основним елементом асортиментної політики є
обґрунтування оптимізаційної моделі асортименту [3].
Процес обґрунтування асортиментної моделі
включає кілька етапів:
1 – визначення кількісного складу асортиментних
груп;
2 – визначення складу кожної асортиментної групи по підгрупах;
3 – визначення кількості різновидів у підгрупах,
необхідних для задоволення попиту всіх груп потенційних покупців.
Однак не існує єдиної моделі асортименту товарів,
яка могла б бути застосована до різних типів споживачів
при організації продажу продовольчих і непродовольчих товарів через специфічні галузеві особливості розвитку споживчого ринку за окремими складовими, тому
при реалізації комерційної функції щодо формування
асортименту товарів постає питання адаптації відомих

моделей до різних типів торговельних підприємств та
спеціалізації по групах товарів [2; 7].

Н

езадовільна ситуація на внутрішньому споживчому ринку, складність видової й особливо внутрішньовидової структури асортименту різних
за призначенням, способами виробництва, волокнистим складом, будовою та обробкою текстильних полотен вимагають цілеспрямованого підходу до формування асортиментної політики торговельних підприємств,
що реалізують текстильні товари.
Ми погоджуємося з думкою Мазепи Т. [4, с. 4], що
основою поглибленого розуміння процесу формування
асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі є виокремлення та ідентифікація чинників, які здійснюють суттєвий вплив на можливості підприємства у
сфері управління асортиментом.
Насамперед необхідно враховувати конкретні умови функціонування торговельного підприємства: рівень
товарної спеціалізації магазину, розмір торгової площі,
технічної оснащеності, умови товаропостачання, стан
товарної пропозиції на споживчому ринку, масштаби діяльності, позицію на ринку і завдання, які висуваються:
 зайняття лідируючого становища на ринку за
рахунок оптимального як по широті, так і по
глибині асортименту;
 створення особливого іміджу магазину на місцевому ринку;
 урахування особливостей різних сегментів покупців;
 необхідність виконання фінансової моделі;
 зміцнення ринкових позицій та оптимальне використання ресурсного потенціалу.
З метою визначення передумов формування споживчої цінності асортименту текстильних товарів розглянемо найбільш суттєві класифікаційні ознаками, за
якими на певному рівні можна розпізнати текстильні

1. Сегментація ринку та вибір цільових ринкових сегментів

2. Аналіз їх вимог і купівельних переваг щодо асортименту, якості
товарів, методу продажу, торговельних послуг

3. Урахування загальних і специфічних факторів впливу на формування
асортименту товарів, незадоволеного попиту
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4. Обґрунтування моделі асортименту
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5. Визначення оптимального співвідношення різновидів товарів,
що перебувають на різних стадіях життєвих циклів

6. Формування структури асортименту та стратегії реалізації
товарів з урахуванням маркетингових підходів
Рис. 1. Процес формування асортиментної політики торговельного підприємства
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учасна асортиментна політика вимагає включення в асортиментну модель товарів, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу, в певному співвідношенні. Такий підхід дозволяє гарантувати
підприємству відносно високі обсяги товарообороту та
стабільне становище на ринку. Для визначення такого
оптимального набору відсутні єдині рекомендації, але,
на нашу думку, важливе співвідношення даних підгруп
у товарообороті та їх питома вага на ринку. Практика
показує, що основна група А товарів (користується стійким попитом), що складає, як правило, 70–85 % в асортименті магазину, забезпечує найбільшу частку обороту та перебуває на стадії зростання та зрілості. Крім
того, в асортиментну модель включають товари групи Б
(тактичні, що стимулюють продаж основної групи),
В (супутні, що стабілізують виручку від продаж),
Г (стратегічні – модні та особливо модні, перебувають
на стадії упровадження на ринок), Д (товари, що перебувають на стадії спаду).
Основна проблема у використанні життєвого цик
лу як планового орієнтира (крім відхилень від традиційної кривої життєвого циклу товару, які часом виникають), полягає в тому, що інколи неможливо встановити,
скільки часу мине з моменту закінчення стадії зростання до початку спаду. При цьому необхідно враховувати,
що одне і те саме текстильне полотно в різних підприємствах роздрібної торгівлі може перебувати на різних
стадіях життєвого циклу (залежно від спеціалізації, розміщення магазину, критеріїв позиціювання).
Асортимент торговельного підприємства повинен бути гармонійним – задовольняти попит покупців
і бути економічно виправданим для підприємства. Тобто, суттєвим фактором формування асортименту є ціна
товару [1].
Роздрібна ціна товару задовольняє, по суті, дві головні вимоги – по-перше, вигідності її для роздрібного
торговельного підприємства, по-друге, прийнятності з
точки зору покупців.
При встановленні цін на текстильні товари необхідно враховувати співвідношення цін на: взаємозамінні
групи товарів, взаємозалежні товари, однорідні товари,
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собливістю купівельного попиту на текстильні товари є те, що він може бути віднесений
до комплексного, тобто одночасно з придбанням текстильних товарів виникає потреба в придбанні
швейних ниток, стрічок, мережива, ґудзиків, пряжок,
блискавок тощо, наданні послуг з розкрою та пошиття
одягу. Тому досить важливим елементом асортименту є
наявність супутніх товарів (додатковий асортимент).
Для текстильних товарів характерна перехресна
еластичність попиту, оскільки значний вплив на нього
спричиняє попит на взаємозамінні групи – швейні та
трикотажні вироби.
Попит на текстильні товари формується безліччю
факторів, серед них – особливості клімату, місцевості,
де живуть покупці, демографічний склад, рівень доходів, соціальний стан, спосіб і стиль життя тощо.
Так, на попит і споживання багатьох текстильних
товарів (особливо платтяного, костюмного, пальтового
призначення) впливає сезон, внаслідок чого відмічається нерівномірність їх споживання протягом року.
Жінки змінюють свій гардероб значно частіше, ніж
чоловіки. Спеціалізовані магазини та відділи текстильних товарів формують свій асортимент майже на 90 % з
текстильних полотен для жінок, в асортименті тканин
для чоловіків переважають костюмні та пальтові вовняні тканини. Необхідно враховувати, що текстильні товари купують не лише тому, що речі, які є у споживачів,
перестали бути корисними чи застаріли функціонально,
а тому що вийшли з моди. Тобто, реалізації багатьох видів текстильних товарів мода сприяє більше, ніж будьякий інший фактор. Тому при розробці асортиментної
політики торговельних підприємств на ринку текстильних товарів необхідно враховувати теорію перетікання,
яка враховує механізм поширення моди. Так, новомодні
новинки сприймаються на першому етапі «лідерами» –
соціально активними та заможними покупцями, потім –

ранніми послідовниками, далі – ранньою більшістю. На
момент, коли хвиля моди досягає пізньої більшості, товар перестає бути модним. Тому магазини, що реалізують текстильні товари за помірними цінами, не можуть
брати на себе ініціативу впровадження на ринок нових,
особливо модних товарів, адже що їх цільовий сегмент
звик наслідувати моді, а не відігравати роль лідерів.
Дослідження споживачів з метою отримання всебічної інформації про їх бажання, смаки, вимоги, переваги, можливості, мотиви вибору товару та торговельного
підприємства, а також закономірностей їх поведінки дозволило виявити такі об’єктивно існуючі профілі споживачів текстильних товарів: «індивідуалісти» («успішні»,
«експериментатори», «консерватори»), «проблемні»,
«практичні», порівняльний аналіз яких дає можливість
встановити зв’язок між споживчими потребами та умовами формування оптимального асортименту торговельного підприємства [10].
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полотна: на рівні підгрупи – призначення за видом одягу (платтяні, костюмні, пальтові); на рівні виду – тип
тканини (атлас, креп, бостон, шевйот тощо); на рівні
різновиду – загальне призначення одягу (для побутового, форменого, спортивного одягу), його статево-вікове
призначення (для чоловічого, жіночого, дитячого одягу), сезонність тканини (зимова, демісезонна, літня), її
волокнистий склад (чисто-, напів-, змішана), вид переплетення (полотняне, саржеве тощо), характер обробки
(вибілені, гладкофарбовані, пістрявоткані, меланжеві,
набивні), відповідність моді (класична, модна) тощо.
Актуальним є виявлення і врахування особливостей купівельного попиту як основного чинника, що
впливає на формування асортименту.
Так, для текстильних товарів характерний нестійкий (альтернативний) попит, значний вплив на який має
мода, зміна естетичних смаків. Він допускає порівняно
широку взаємозамінність текстильних полотен залежно від складу, колористичного оформлення, оздоблення
тощо й остаточно формується після попереднього ознайомлення з товарами в магазині залежно від кількості
представлених різновидів, особливостей представлення, пропозиції продавця.
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що мають різні якісні показники, основні та супутні товари, особливо модні товари.
Залежності від підходів до ціноутворення доцільно створити таку модель асортименту текстильних товарів спеціалізованого магазину «Тканини» (табл. 1).
Запропонована модель передбачає такі принципи
ціноутворення:
 для товарів основного асортименту – орієнтація на витратомісткість реалізованих товарів,
виконання фінансового плану, відповідність загальній стратегії торговельного підприємства;
 для додаткового асортименту – врахування
умов формування цін на основний асортимент,
можливість комплексного задоволення попиту;
 для товарів психологічного асортименту – врахування стану кон’юнктури споживчого ринку,
характеру вимог до цін та сподівань окремих
сегментів споживачів;
 для «стратегічних товарів» – досягнення певного рівня або максимізація прибутку.
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8. Ткаченко О. П., Дериземля В. В. Управління асортиментною політикою торговельних підприємств. Економічна
Таблиця 1

Модель асортименту текстильних товарів
Характеристика попиту

Частка в
асортименті, %

Основний асортимент

Користуються відносно стійким попитом, забезпечують найбільшу частку
обороту

65–70

Додатковий асортимент

Стимулюють продаж товарів основної групи, відносно стійкий попит

5–10

Психологічний асортимент

Спадаючий попит, товари вийшли/виходять з моди (за різновидами,
фактурою, оздобленням)

5

Стратегічний асортимент

Формуючий попит, модні товари, які приваблюють нових покупців
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умовах посилення конкуренції на споживчому
ринку, безперервного розширення та оновлення
асортименту непродовольчих товарів, зростаючих вимог споживачів до асортименту та якості товарів
питання формування асортиментної політики для різних типів магазинів набуває виключно важливого значення і стає реальним інструментом підвищення ефективності його комерційної діяльності.
Маркетинговий підхід дозволяє розробити асортиментну політику, що базується на оцінці реальної
ситуації на ринку і можливостей торговельного підприємства, забезпечує задоволення споживчого попиту,
гнучку політику реагування на потреби ринку, фінансову стійкість підприємства.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку доцільно спрямувати на дослідження механізму та інструментів формування інформаційно-кому
нікаційної підтримки процесу управління асортиментом
з метою забезпечення зворотного зв’язку у процесах
планування, контролю і коригування.
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Мета статті полягає в моніторингу тенденцій й аналізі детермінант розвитку українських ритейлерів, деталізації специфіки їхньої діяльності
та обґрунтуванні перспективних напрямів їхнього розвитку. За результатами моніторингу та діагностики розвитку українських ритейлерів
протягом останніх двох років визначено незначні позитивні зміни у структурі їх мереж, однак, попри це, можна констатувати, що темпи
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а сьогоднішній день, незважаючи на наявність
біфуркацій у трансформаційній економіці та
перманентні зміни в маркетинговому середовищі, можна констатувати високу економічну активність
ритейлерів на території України за результатами впровадження інноваційних методів ведення бізнесу, застосування бенчмаркінгу та реалізації активної маркетингової політики відносно залучення нових ринкових
сегментів до споживання товарів, а також комплексу заходів щодо розширення існуючої цільової аудиторії.
Дослідженню особливостей ритейлерів присвячені праці закордонних вчених та економістів, серед яких
варто відзначити Ассель Г., Балабан Н., Голошубову Н.,
Портер М., Тіроль Ж. Аналізом динаміки розвитку українських ритейлерів, а також вивченням підходів до управління ними займалися вітчизняні науковці, а саме: Власова Н. [4], Колчкова О. [4], Олійников О. [2], Соколова Ю.
[1], Шуміло О. [3]. Однак, з огляду на стрімкі темпи розвитку українського ритейлу та необхідність пошуку інноваційного методичного інструментарію вдосконалення діяльності підприємств, що дозволять підвищити їх результативність, розгляд питань функціонування та розвитку
ритейлерів в Україні досі залишається актуальним.
Мета статті полягає в моніторингу тенденцій й
аналізі детермінант розвитку українських ритейлерів,
деталізації специфіки їх діяльності та обґрунтуванні перспективних напрямів розвитку українських ритейлерів,
що дозволять каталізувати появу нових маркетів на націо
нальному ринку та закріпити позиції поточних лідерів.
Ритейл є одним з констутивних атрибутів націо
нальної економіки країни та виступає індикатором її
стану. Саме тому відстеження особливостей розвитку
ритейлерів в Україні набуває важливої ролі та пріори-
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тетного значення в сучасних умовах з огляду на поточну
економічну ситуацію.
Ключовим чинником ефективного функціонування українського ритейлу є його торговельна мережа. За
результатами аналітичних досліджень [1–3] встановлено, що сукупність українських ритейлерів можна поділити на сім сегментів залежно від їх сфери діяльності та
спеціалізації, а саме: DIY-ритейлери (будівельні, меблеві
та господарські ритейлери), дрогери, аптечні ритейлери,
food-ритейлери, ритейлери у сфері побутової техніки та
електроніки, fashion-ритейлери, ритейлери в інших сферах (табл. 1).
Згідно з твердженням аналітиків [6; 10; 11] сегмент
українського DIY-ритейлу є перспективним, тому що
він поки ненасичений, а попит на товари підприємств
є досить стабільним. Слід відзначити, що формат DIY
широкий, у зв’язку з чим можна виділити дві категорії
магазинів. У першу потрапляють ритейлери, що пропонують будівельні інструменти та професійні товари для
ремонту (hard DIY). Друга категорія (soft DIY) – ритейлери, що спеціалізуються на товарах для інтер’єра та
облаштування будинку. Товарний портфель цих підприємств дозволяє успішно створювати торгові концепції,
в яких представлені обидва напрямки товарів.
В Україні ситуація в сегменті DIY-ритейлерів на
початок 2016 р. порівняно з 2015 р. стабілізувалася. Так,
у топ-5 найбільш дохідних будівельних мереж, які істотно
поліпшили свої фінансові результати, увійшли ТОВ «Епіцентр К», ПрАТ «Нова Лінія», ТОВ «Леруа Мерлен Україна», ТОВ «ТБД «ОЛДІ», ТОВ «ЮСК УКРАЇНА» (рис. 1).
Згідно з рис. 1 можна побачити, що серед DIY-ри
тейлерів найбільший обсяг чистого прибутку за результатами діяльності 2015 р. отримало ТОВ «Епіцентр К»
Таблиця 1

Сегменти ритейлерів на території України [5–7; 10]
№

Сегмент

Найбільші ритейлери

1

DIY-ритейл

ТОВ «Епіцентр К», ПрАТ «Нова Лінія», ТОВ «Леруа Мерлен Україна», ТОВ «ТБД «ОЛДІ», ТОВ
«Практікер Україна», ТОВ «33м2», ТОВ «Будмакс», ТОВ «Ясен-Поділля», ТОВ «ЮСК УКРАЇНА»,
ТОВ «МЕРКС ГРУП», ПрАТ «БРВ Київ», ТОВ «Мебельна компанія України», ПАТ «Прогрес»

2

Дрогери

ТОВ «Суматра Лтд», ТОВ «РУШ», ТОВ «Стиль Д», ТОВ «ДЦ Україна»

Аптечний ритейл

ТОВ «Аптека низьких цін ТМ», ТОВ «Фармастор», ТОВ «Гамма-55», ТОВ «Аптека 24», КП «КП Фармація», ТОВ «Сиріус-95», ТОВ «Аптеки медичної академії», ТОВ «Регіональна аптечна мережа
Руан», ТОВ «ТАС-Фарма», ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «ЛІКФАРМ», ТОВ «Мар
кет-сервіс», ТОВ «Аптекар-Груп», ПП «Наша аптека», ПрАТ «Фоззі-Фарм», ТОВ «Галафарм»,
ТОВ «Волиньфарм», ТОВ «Мед-сервіс», ПП «Конекс», ТОВ «Аптека Гаєвського»

4

Food-ритейл

ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ «Ашан Україна
Гіпермаркет», ТОВ «Фора», ТОВ «ЕКО», ТОВ «Таврія В», ОТВ «Таврія ПЛЮС», ТОВ «НОВУС Україна»,
ТОВ «Омега», ТОВ «Український Ритейл», ТОВ «Альянс Маркет», ТОВ «Фудмаркет», ТОВ «ПАККО
Холдинг», ПІІ «БІЛЛА-Україна», ТОВ «Фуршет», ТОВ «БЮРО ВИН», ТОВ «Край-2»

5

Ритейл у сфері
побутової техніки
та електроніки

ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «Група компаній «Фокстрот», ТОВ «Комфі-Трейд», ТОВ «Цитрус Дискаунт»,
ТОВ «НРП», ТОВ «АЛЛО»

6

Fashion-ритейл

ТОВ «Megasport», ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», ТОВ «Карі-Україна», ТОВ «MTI», ТОВ «Ів Роше
Україна», ТОВ «Розенталь Коллінз Група», ТОВ «Інтермода Трейд», ТОВ «ЗАРА Україна»,
ТОВ «Megasport», ДчП «ЛПП Україна», ДчП «Адідас Груп»

7

Ритейл у інших
сферах

ПП «Торгова фірма «Антошка», ТОВ «БУКВА», ТОВ «ПЛАНЕТТОЙС», ТОВ «Папірус» та ін.
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Рис. 1. Результати діяльності найбільших DIY-ритейлерів на території України на кінець 2015 р.
Джерело: складено за [6].
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А

птечний ритейл в Україні має фрагментований
характер і є одним з найменш консолідованих
у Європі, зокрема, більше половини всіх українських аптечних ритейлерів зосереджені в невеликих
аптечних підприємствах, що мають у складі до 10 таких
точок. Питома вага топ-100 аптечних ритейлерів за кількістю торговельних точок склав станом на кінець 2015
р. приблизно 40%, а за обсягом аптечних продажів –
67%. З огляду на останні тенденції ринку відбувається
поступова консолідація українського аптечного ритейлу. Питома вага невеликих гравців скоротився з 55,2% до
53%, станом на 2016 р. порівняно з 2014 р.
Відповідно до «Аpteka.ua» [8] та синдикативної
бази даних «Axioma» [9], за підсумками 2015 р. аптечний
ритейл України (сукупний обсяг продажів усіх категорій
товарів «аптечного кошика») продемонстрував зростан
ня на 23,7% і склав 50,5 млрд грн (у 2014 р. – 40,81 млрд
грн.). Однак це зростання уявне. У натуральному вираженні український аптечний ритейл зменшився на 12,3%
(обсяги продажів в упаковках скоротилися по всіх категоріях товарів), а в доларовому вираженні обсяг продажів скоротився на 33,5% (рис. 2).
Однак досить істотне падіння купівельної спроможності не зупиняє власників аптечних мереж – за рік
по всій країні було відкрито 685 нових торгових точок,
а загальна кількість аптек станом на 1 січня 2016 р. досягла 19 799. Лідером серед аптечних ритейлерів за отриманим чистим доходом є «Аптека-Магнолія», що займає
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У

результаті моніторингу ринку дрогерів в Україні
було встановлено, що їм доцільно максимально
використовувати увесь спектр маркетингових
інструментів у власній діяльності, спрямованих на залучення нових клієнтів і формування лояльності існуючих.
Це стосується, у першу чергу, вибудовування відносин
з цільовою аудиторією, наприклад, розбудова системи
CRM. Враховуючи той факт, що сьогодні для покупця
ключовим фактором при здійсненні покупки у дрогерів
є прийнятне співвідношення «ціна – якість», рекомендовано збільшувати кількість власних торговельних марок у товарному портфелі підприємства, що дозволить

залучити нову аудиторію за рахунок зменшенні витрат
покупців на придбання товару.
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(1 810 млн грн), хоча його чистий дохід збільшився лише
на 19,06% проти 32,96% ТОВ «ЮСК УКРАЇНА». Слід зауважити, що, незважаючи на зазначене збільшення доходу, діяльність ТОВ «ЮСК УКРАЇНА» на кінець 2015 р.
була збитковою, як і ТОВ «Леруа Мерлен Україна», що
пояснюється негативним впливом девальвації та зро
станням інвестицій у будівництво нових і добудову вже
відкритих торговельних центрів ритейлерів.
На сьогоднішній день, у сегменті «дрогери» працюють чотири ключові мережі України: ТОВ «Суматра
Лтд» («КОСМО»), ТОВ «РУШ» («EVA»), ТОВ «Стиль Д»
(«ProStor»), ТОВ «ДЦ Україна» («Watsons»), що мають
достатню велику кількість магазинів регіональної мережі й тенденцію до збільшення. За даними «GT Partners
Ukraine» [7], зазначені дрогери сумарно відкрили 46 нових магазинів, у тому числі «ProStor» відкрив 16 нових
магазинів, «EVA» – 15, «Watsons» – 13, а «КОСМО» – 2.
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Рис. 2. Результати діяльності найбільших аптечних ритейлерів на території України на кінець 2015 р.
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Джерело: складено за [6].

близько 7,4% ринку. Компанія розвиває на українському
ринку мережі «Аптека низьких цін», «Копійка» і «Благодія», загальна кількість торгових точок яких становить
441. У 2015 р. мережа активно розширювала присутність
у регіонах, відкривши 58 аптек, завдяки чому наростила
свою ринкову частку до 5,5%. До того ж, підприємство
впровадило інноваційний формат організації та ведення бізнесу – автоматизовані аптеки під ТМ «Копійка».
Два інших гравця – ТОВ «Сиріус-95» (ТМ «Бажаємо
здоров’я») і ТОВ «Фармастор» (ТМ «Аптека Доброго
Дня») – займають приблизно однакову частку ринку –
3% і 3,1% відповідно. Обидві мережі у 2015 р. активно
збільшували кількість власних торгових точок [10].

Н

айбільш суттєву роль у забезпеченні зростання
товарообігу українського ритейлу в національній економіці забезпечують food-ритейлери.
За даними [11] встановлено, що на кінець 2015 р. foodритейлери відкрили в Україні 394 магазини, у тому числі
306 нових маркетів. Левова частина ритейлерів здійснила ребрендинг або змінила назву в результаті поглинання іншим підприємством, що також сприяло збільшенню кількості маркетів відповідних food-ритейлерів.
Для виявлення змін у структурі українського ринку food-ритейлерів за останні два роки проаналізовано
кількість їх торговельних маркетів (рис. 3). Установлено,
що у 2015 р. порівняно з 2014 р. спостерігалося збільшення кількості маркетів відомих food-ритейлерів, зокрема 54 нових магазини було відкрито в мережі «АТБ»,
сумарна кількість маркетів якої на кінець 2015 р. стано-

416

вила 786. Як відзначає [6], ритейлер «АТБ» сильно постраждав у 2014 р. – 152 магазина залишилися в зоні
АТО, і відкрито було тільки 69 магазинів. Для аналогії,
раніше мережа стабільно відкривала по 100–150 магазинів на рік. Значні втрати роздрібного управління на сході України у ТОВ «Український Ритейл». Навесні 2015 р.
«Брусничка» призупинила роботу 54 магазинів мережі
на територіях Донецької та Луганської областей, непідконтрольних Україні.
На початок 2016 р. розширено мережі «Сільпо»,
«Фора», «Fozzy», «Le Silpo» до 522 маркетів. Окремо
слід відзначити стрімке збільшення торговельних мереж «Наш Край», «Наш Край-експрес», що є доказом
обґрунтованої та коректної реалізації маркетингової діяльності підприємства.
Українськими ритейлерами – лідерами у сфері побутової техніки та електроніки на початок 2016 р. стали
ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «Група компаній «Фокстрот», ТОВ
«Комфі-Трейд», ТОВ «Цитрус Дискаунт», ТОВ «НРП»,
ТОВ «АЛЛО», хоча загалом на території країни налічується понад 30 таких мереж, які мають у структурі не
менше чотирьох маркетів у різних регіонах. За даними
дослідження [11], український ринок побутової техніки
та електроніки, де функціонують ритейлери у другому
кварталі 2016 р., становив 11 млрд грн, що відображає
зростання на 33,3% проти другого кварталу 2015 р. Кращі показники відзначалися у сферах телекомунікаційного обладнання і великої побутової техніки, що збільшили надходження від продажів до бюджету країни на
51,5% і 42,9% відповідно.
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Рис. 3. Кількість торговельних маркетів ключових українських food-ритейлерів у 2014–2015 рр., од. [5]
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Т

аким чином, здійснивши діагностику діяльності українських ритейлерів, виявлено, що foodритейл не є найактивнішим сегментом порівняно
з минулими роками, що пояснюється економічною ситуацією в країні та воєнними діями на сході України, що
призвели до припинення активного розширення мереж
національних ритейлерів. Темпи експансії ринку DIYритейлерів та ритейлерів у сфері побутової техніки та
електроніки також впали до мінімального рівня.
З огляду на виявлені тенденції у статті обґрунтовано перспективні напрями інтенсивного розвитку українських ритейлерів, реалізація яких дозволить каталізувати
процес появи нових маркетів на території країни та закріпити позиції поточних лідерів на національному ринку:
1. Консолідація дистриб’юторів, що передбачає здійснення контролю цін, посилення умов оплати,
можливості повернення товару, скорочення відстрочки
платежу.
2. Установлення партнерських взаємовідносин.
Підвищення рентабельності діяльності ритейлерів, у т. ч.
збільшення обсягу продажів, оборотності товару, підвищення попиту на товари і розвиток мережі можливий
завдяки забезпеченню оптимальної структури товарного портфеля підприємства, а також системному проведенню маркетингових заходів, спрямованих на кінцевого споживача.
3. Розробка системи якісного аналізу клієнтів. Передбачається, що формування системи якісного аналізу,
базуючись на інформації про клієнтів, дозволить точно

визначити географію і частоту візитів, вартість покупок,
а також дасть можливість робити вибірку для побудови
ефективної комунікації з кінцевим споживачем, сутність
якої зводиться до персонального інформування клієнта.
4. Використання маркетингових інструментів
«business intelligence». Маркетингові зусилля українських
ритейлерів повинні конвертуватися у призначення,
а призначення – у збільшення обсягів продажу. Коректне
проведення комплексної оцінки маркетингових зусиль
(промоції через візити клієнтів), здійснення моніторингу відгуків цільової аудиторії і результату діяльності ритейлерів рекомендовано здійснювати з використанням
маркетингових інструментів «business intelligence».
5. Поєднання інструментів традиційного маркетингу та digital-маркетингу. Використання мультиканального маркетингу з фокусом на цифрові технології є
тим драйвером, який здатний усунути стагнацію українських ритейлерів.
Висновки
За результатами моніторингу та діагностики розвитку українських ритейлерів протягом останніх двох
років визначено незначні позитивні зміни у структурі
їх мереж, однак, незважаючи на це, можна констатувати, що темпи експансії ринку виокремлених семи
сегментів ритейлерів національного ринку, а саме:
DIY-ритейлерів, дрогерів, аптечних та food-ритейлерів,
ритейлерів у сфері побутової техніки та електроніки,
fashion-ритейлерів, а також ритейлерів у інших сферах –
впали до мінімального рівня. При цому слід зауважити,
що food-ритейлери не є більше найактивнішим сегментом порівняно з минулими роками, що пояснюється рядом економічних причин.
Сформульовано перспективні напрями інтенсивного розвитку ритейлерів на території України з метою
збільшення кількості їх маркетів та закріплення позиції
поточних лідерів. Перспективою подальших досліджень
у даному напрямі виступатиме ідентифікація ключових
параметрів забезпечення сталого інноваційного розвит
ку ритейлерів в Україні.			
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Розповсюдженими та популярними fashion-ри
тейлерами в україні на початок 2016 р. виступили ТОВ
«Megasport», ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», ТОВ
«Карі-Україна», ТОВ «MTI», ТОВ «Ів Роше Україна»,
ТОВ «Розенталь Коллінз Група», ТОВ «Інтермода Трейд»,
ТОВ «ЗАРА Україна», ТОВ «Megasport», ДчП «ЛПП
Україна», ДчП «Адідас Груп». Також значна кількість відомих ритейлерів завершили діяльність на ринку Украї
ни у зв’язку зі зниженням купівельної спроможності
споживачів та нестабільною економічною ситуацією.
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УДК 339.138(075.32)
Савицька Н. Л., Полевич К. В. Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram
Метою статті є визначення теоретичних засад і практичного інструментарію підприємницького маркетингу в сучасному ритейлі на платформі соціальної мережі Instagram. Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що основою стратегією і тактикою поведінки на ринку малих підприємств та сучасних стартапів виступає підприємницький маркетинг. Сучасний ринок онлайн-ритейлу склався як
монополістично-конкурентний, що зумовлює діяльність на ньому як великих гравців ринку, так і середніх, і дрібних у трьох секторах: В2В, В2С,
С2С. Практика бізнесу використовує соцмережі для підтримки конкурентних переваг офлайн-торгівлі, як комунікаційний канал для залучення,
утримання та лояльності покупців. Розвиток основних функцій Instagram дозволяє бізнесу застосовувати його медіа-ресурси задля позиціонування на ринку та просування продукції.
Ключові слова: підприємницький маркетинг, онлайн-ритейл, бізнес в Instagram, стартап, соціально-медійний маркетинг.
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менеджмент і маркетинг

О

днією зі знакових тенденцій сучасності є перехід підприємницької діяльності в електронний
простір. Поширення e-commerce зумовлено
об’єктивними причинами економії трансформаційних та трансакційних витрат, таргетованого впливу
на поведінку споживача, що активізувало взаємодії
у секторах В2В, В2С та підсилило роль сектора С2С.
Платформи соціальних медіа-мереж Facebook, ВКонтакте, Instagram стали використовуватися як шопінгсередовища, що притягує управлінські та функціональні ресурси бізнесу.

UDC 339.138(075.32)
Savytska N. L., Polevych K. V. The Entrepreneurial Marketing on the Social
Network Instagram
The article is aimed at defining both theoretical principles and practical tools
for entrepreneurial marketing in the today’s retail making use of the social
network platform Instagram. Results of conducted research provide to constate that the core strategy as well as tactics of the market conduct in case of
small enterprises and current startups is the entrepreneurial marketing. The
contemporary market of online retail was formed as monopolistic-competitive, which results in activities of the major market players, as well as medium
and small actors, in its three sectors: B2B, B2C, S2S. The practice of business
uses social networks to maintain competitive advantages of the offline commerce, as a communication channel for the attraction, retention and loyalty
of customers. Development of the basic functions on Instagram enables businesses to apply its media resources for both the market positioning and the
product promotion.
Keywords: entrepreneurial marketing, eCommerce, online retail, business on
Instagram, startup, social media marketing.
Fig.: 1. Formulae: 1. Bibl.: 17.

Ключовими драйверами розвитку сучасного ритейлу (роздрібна торгівля) стали інноваційні процеси
соціалізації, локалізації та мобільності бізнесу. У звіті
«Світовий сектор роздрібної торгівлі у 2016 році», підготовленому міжнародним об’єднанням «Делойт», зазначено суттєвий вплив цифрових технологій, із ТОР-250
найбільших ритейлерів 173 – мультиканальних, а частка
доходів від електронної комерції 140 компаній становить 7,6% від загального обсягу та має стабільні щорічні
темпи зростання [1]. Задля успішності торговельного
підприємництва в таких умовах потрібно застосовува-
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УДК 339.138(075.32)
Савицкая Н. Л., Полевич Е. В. Предпринимательский маркетинг
в социальной сети Instagram
Целью статьи является определение теоретических основ и практического инструментария предпринимательского маркетинга в современном ритейле на платформе социальной сети Instagram. Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что основной
стратегией и тактикой поведения на рынке малых предприятий и современных стартапов выступает предпринимательский маркетинг.
Современный рынок онлайн-ритейла сложился как монополистическиконкурентный, что обусловливает деятельность на нем как крупных
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ти адекватні інструменти маркетингу на електронних
ринках. Особливої уваги заслуговує поширення індивідуальної підприємницької активності в соціальних мережах, у секторах В2С і С2С.
Витоки теорії підприємницького маркетингу криються у дослідженнях Е. Пенроуз [2], представників американської та європейської шкіл маркетингу Дж. Хіллза, Б. Бьорка і Г. Хултмена [3; 4], М. Мілса і Дж. Дароч
[5]. Подальший розвиток концепція підприємницького
маркетингу здобула у працях Д. Карича [6], Р. Сидорчука
[7], О. Луньової [8], І. Ліпсіца [9], а глобальні перспективи застосування маркетингової філософії у підприємництві висвітлено у дослідженні З. Сетна, Р. Джонс,
П. Херрігана [10].
У зв’язку зі зростанням значущості онлайн-ритейлу
відзначається активізація вітчизняних і зарубіжних досліджень у напрямку теоретичного обґрунтування та
узагальнення досвіду розвитку електронного, цифрового, інтернет-маркетингу. Не знижуючи значення напрацювань у царині дослідження трейд-маркетингу та
інтернет-маркетингу, слід відмітити, що залишаються
недостатньо висвітленими питання узагальнення теорії
та практики підприємницького маркетингу в соціальних мережах.
Метою статті є визначення теоретичних засад і
практичного інструментарію підприємницького маркетингу в сучасному ритейлі на платформі соціальної мережі Instagram.

Т

еорія підприємницького маркетингу розвивалась сходженням від практики бізнесу до теорії
організації малобюджетного маркетингу. Ідеї
Е. Пенроуз [2] середини ХХ століття щодо створення інноваційної комбінації ресурсів фірми для забезпечення
економічної та споживчої цінності набули поширення у
венчурному підприємництві в 1980-ті роки. У цей період Американська асоціація маркетингу за ініціативою
Дж. Хіллза створює робочу групу з маркетингу та підприємництва, результатом діяльності якої стало виділення підприємницького маркетингу в окремий напрям
маркетингової науки [7].
Сутність підприємницького маркетингу полягає
у застосуванні маркетингової тактики адаптації малих
і середніх підприємств до умов зовнішнього середовища через використання внутрішніх інтерспецифічних
ресурсів: підприємницьких здібностей, досвіду і цінно
стей власника бізнесу; проактивних клієнтоорієнтованих стратегій [4]. Підприємницький маркетинг є стратегією і тактикою поведінки на ринку малих підприємств і
сучасних стартапів (венчурного бізнесу) – швидкозростаючих і високотехнологічних фірм, що функціонують в
умовах невизначеності зовнішнього середовища та невивченого попиту.
Узагальнюючи трактування підприємницького
маркетингу, І. Луньова наголошує на концепції створення споживчої цінності на основі інновацій, нестандартних маркетингових рішень, ментальних особливостях і
внутрішній мотивації підприємця до довгострокового
взаємовигідного співробітництва зі споживачами. Тобто маркетинг для підприємця – це творчий поетапний
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процес зіставлення власних досяжних результатів із
можливостями ринку [8].
Відома компанія Starbucks активно застосовує підприємницький маркетинг. У ній працює резервуар маркетингу, що об’єднує в команду фокусованих фахівців,
які добре володіють технологіями вирішення окремих
спеціалізованих маркетингових задач (можуть залучатися фрілансери) та потенційних менеджерів нових маркетингових проектів (інтеграторів). Як product marketing
manager залучаються маркетологи з великим досвідом і
широким колом навичок, які здатні координувати створення нового товару від початку до кінця, усі співробітники визнаються партнерами, оскільки пошук нових
ідей завдання всіх співробітників фірми.

З

а умов поширення трансакцій в електронному
бізнес-середовищі, склався монополістично-кон
курентний ринок онлайн-ритейлу, що уможливлює ефективну діяльність як великих гравців ринку,
так і середніх, і дрібних. Більшість компаній, що ведуть
онлайн-торгівлю, мають мінімальну інфраструктуру,
здебільшого логістичну, і мінімум персоналу. Для українського ритейлу омніканальність продажу поступово
стає звичною практикою, проте вимагає значних інве
стицій для масштабування інтернет-додатків для різних
девайсів та інтеграції інформації з усіх каналів продажів
в єдину CRM-систему.
У 2015 р. компанії витратили $23,68 млрд на рекламу в соціальних мережах, вкладаючи від $500 до $2500,
компанії отримують від $10000 до $30000 за допомогою
діяльності на платформах соціальних медіа. За оцінками Kantar TNS, в Україні у 2016 р. рівень проникнення
Інтернету досягнув 67% міського населення, порівняно із 59% у 2015 р., у середньому активний інтернеткористувач 7,4 години контактує з різними медіа, левова частка часу – 68% – припадає на Інтернет, для виходу
в який у одного користувача в середньому 2 девайса.
У нашій країна найбільш популярним типом доступу до
світової мережі залишаються стаціонарні пристрої, тоді
як світовою тенденцією є мобільноцентричність, у світі
70% часу в онлайн-режимі молодь (16–24 років) проводить з мобільних пристроїв [11].
Ринкова структура вибудувалася завдяки ключовими трендам технологічного розвитку онлайн-ритейлу –
соціальній інтеграції, локалізації та мобільності (так
звана модель SoLoMo). Мобільність в ритейлі пов’язана
з розвитком e-commerce, m-commerce, якій сприяло поширення смартфонів, мобільного еквайрингу (можливості використовувати смартфон як банківський термінал для електронної оплати покупки) та зміною споживчої культури. Технологія NFC, 3D-магазини, віртуальні
примірочні, технології для здійснення покупок на базі
радіочастотних RFID-міток, QR-коди та QR-шопінг набувать все більшого застосування. Локалізація забезпечується розвитком девайсів та мобільних додатків, що
дозволяють визначити геолокацію клієнта за допомогою технології GPS або Foursquare. Соціальна інтеграція
пов’язана із соціально-медійним маркетингом (SMM),
вона основана на технології Phygital, тобто поєднанні
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Р

итейл-бізнес в трансакційному секторі В2C використовує соцмережі для підтримки конкурентних
переваг офлайн-торгівлі, як комунікаційний канал
для залучення покупців на сайт магазину. Приєднуючись до позиції О. Отлекан, зазначимо, що домінюючою моделлю маркетингу-мікс на електронних ринках
В2В і В2С секторів виступає комбінація 2P + 2C + 3S:
Personalisation → персоналізація, Privacy → приватність,
Customer Service → обслуговування клієнтів, Community
→ співтовариство (мережа), Site → сайт, Security → безпека, Sales Promotion → стимулювання продажу [13].
Платформи соцмереж виступають шопінг-плат
формами і використовуються також у прямих продажах. Шопінг-функціонал в соцмедіа (тобто додавання
кнопок «купити» у Facebook або Twitter, платформи
Like2Buy в Instagram) став уже типовим. Instagram – це
безкоштовний додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної мережі, що дозволяє знімати фотографії та відео, застосовувати до них
фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс на інші
соціальні мережі. Розвиток основних функцій Instagram
(від тільки додавання фотографій і коментарі → можливість визначати місце розташування та інші акаунти
на фото → запис відео до 15 секунд → кросс-постінг завдяки інтеграції з іншими соцмережами → покращена
якість фотографій та інші формати → відеострімінг до
30 секунд → особисті повідомлення «Direct» → перехід
на кілька акаунтів з однієї сторінки → відео до хвилини
→ до інтригуючого контенту, що зникає впродовж 24 го-
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дин, якщо не буде переглянутий – Instagram stories) дозволяє бізнесу застосовувати його медіа-ресурси задля
позиціонування на ринку та просування продукції.
На платформі Instagram покупці спілкуються між
собою не лише для обміну досвідом покупок (з цією метою створюються групи, де відбувається обговорення,
здійснюються оцінювання роботи компаній або якість
товарів і послуг), а й для здійснення операцій С2С.
Instagram як комунікаційний канал і канал продажу застосовується для молоді, оскільки глобальна цільова
аудиторія мережі на 67% складається з людей віком від
18–34 років, активними користувачами виступають жінки, які становлять 55 % аудиторії [14]. У цілому чисельність користувачів постійно зростає і у червні 2016 р.
нараховувала 500 млн, щоденно відвідують 300 млн осіб
(рис. 1). В Україні мережа користувачів становить 2,6
млн осіб [11]. Серед переваг Instagram – активність аудиторії, візуалізація контенту, лаконічність та інтеграція
з Facebook, а недоліками є складна аналітика та невидимість без просування.

П

обудова бізнесу в Instagram ґрунтується на філософії підприємницького маркетингу, адаптованої під електронне середовище за моделлю
Б. Лотеборна 4С: Customer needs and wants → потреби
і бажання споживача; Cost to the customer → затрати
споживача; Communication/Community → інформаційний обмін у мережі; Convenience → зручність [15].
У центрі моделі маркетингу – бажання та очікування
споживача, які органічно досліджуються в середовищі
Інтернету. Для цього необхідно створити бізнес-профіль
в Instagram, заповнивши його цікавим контентом, щоб
він почав «жити», допоки розробляється маркетингова
стратегія бізнесу, яка полягає у наступних ітераціях. Початковий етап: І. Сustomer Discovery – дослідження поведінки, потреб і болю (невирішених проблем) клієнта.
1. Визначення цільової аудиторії, невирішених
проблем у клієнта і причини його незадоволеності в альтернативних рішеннях. Передбачає вибір товару/сервісу

вік 12–17
20%

300 млн
юзерів на день

55% 45%
вік 18–24
34%
4,2 млрд
лайків на день
Рис. 1. Статистика та цільові аудиторії Instagram
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95 млн
постів на день

вік 25–34
33%

Джерело: складено за [1; 14].
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цифрових технологій (Digital) і особистої комунікації
зі споживачем (Physical) шляхом створення взаємодії
через фізичний та цифровий світи [12]. Застосування
краудсорсингу дозволяє фірмі відстежувати історію
покупок, щоб персоналізувати власні послуги і спілкуватися з покупцями через зручні комунікаційні канали.
Зростання опору соціуму до нав’язування реклами породжує потребу в персоніфікованому й актуальному для
споживача контенті.
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для продажу, відкриття клієнта (customer discovery) та
маркетинговий аудит профілів конкурентів.
2. Тестування концепції товару/сервісу (фокусгрупи, онлайн-опитування) на предмет зрозумілості,
очевидності достоїнств, рівня потреби, зацікавленості
аудиторії, відповідності ціни та очікуваної цінності, ча
стоти покупки.
3. Створення оффера (УТП – унікальної торговельної пропозиції), що пропонує шляхи вирішення проблем
клієнта (визначити, чим буде цінний товар/сервіс і чим
мотивувати клієнта ддя його придбання).
4. Визначення прогнозованого розміру сегмента
за критерієм його дохідності для бізнесу. Сегмент визначається не тільки соцдемом (вік, дохід) потенційного покупця, але й ціннісною пропозицією, бізнеспроблематикою або специфікою проблемної ситуації.
Необхідно змоделювати економічний ефект, визначити
маркетингову ціль – рівень конверсії, що забезпечує
достатню віддачу від вкладених інвестицій та інші найважливіші показники ефективності (Key Performance
Indicators, KPI).
5. Тестування продукту/сервісу шляхом мінімальної життєздатної партії/версії продукту (MVP). Перевірка гіпотези щодо доцільності просування на ринок
товару/сервісу з позиції відповідності зусиль та результатів. Після перших продажів необхідно проаналізувати
економічний блок (unit-economics) обраної маркетингової стратегії, виявивши відповідність показників ефективності (KPI) їх бажаному рівню.

В

изначається сума покупок; кількість проданих товарів; кількість переходів; кількість завантажень;
рівень обговорювання; кількість фото- та відеооглядів; середня кількість коментарів поста; кількість
скачаних купонів; частота згадки з хештегом; кількість
учасників конкурсу, схвалення, лайки, інші репости,
число нових фоловерів у Instagram; число фоловерів,
що вперше відвідали сторінку за певний проміжок часу
(зазвичай 24 години) та рівень конверсії (у відсотках) як
відношення числа покупців до числа фоловерів (тих, хто
підписаний на сторінку в Instagram) тощо.
Другий етап: ІІ. Channels Developments – розвиток каналів бізнесу, його масштабування.
6. Визначення каналів, що забезпечують потік клієнтів. До них відносять: канал залучення клієнтів (розсилка, перепости), інструмент продажів (контент, презентації продукту), продукт і ціна, яку згоден заплатити
споживач.
Канал залучення відповідає за обсяг трафіку і вартість залучення, інструмент продажів – за конверсію,
продукт/ціна – за дохід, що одержуємо від продажу.
Канали залучення у кожного бізнесу свої, спочатку працюємо з друзями і знайомими, а потім переходимо до
більш складних і масових каналів. При цьому важливо
розуміти, що в різних каналах очікування споживачів,
їхня готовність до використання продукту і мотивація
покупки різна. На даному етапі необхідно визначити
ефективні канали, які дозволяють масштабувати бізнес.
Для реалізації даного завдання в інтернет-мар
кетингу застосовуються маркетинговий аналіз на осно-

422

ві перехресної web-аналітики Google Analytics і Яндекс.
Метрики [16]. Проте в середовищі Instagram слабка аналітика, що компенсується маркетинговими зусиллями
інтерпретації одержаного зворотного зв’язку від споживача. Цільова сторінка допоможе отримати контактну
інформацію про відвідувача і визначити тип привабливого контенту.
7. Створення маркетингової воронки, виходячи з
поведінкових факторів AARRR (A – залучення, A – активація, R – утримання, R – дохід, R – рекомендація), та воронки продажу для оптимізації конверсії. Даний процес
характеризує розвиток відносин з клієнтами (customer
developments). Популярність сторінки в Інстаграм залежить не тільки від того, наскільки цікава інформація, фото, але і від числа людей – фоловерів (Follower –
англ. послідовник), підписаних на отримання новин та
оновлень. Створивши список лідів (потенційних клієнтів), можна розвивати відносини не тільки через соцмережі, а й email-розсилку, проведення конкурсів тощо.
Для збільшення чисельності передплатників викори
стовують два способи: природне просування (пошук
друзів, підписка на тематичні сторінки і контакти з іншими онлайн-магазинами) та накрутка фоловерів.

Г

оворячи про природне просування, переходимо до
inbound marketing – вхідного маркетингу, або маркетингу, що залучає клієнтів. Його зміст полягає у
створенні цікавого контенту з метою нарощення конверсії, яка ініціюється покупцем, тобто після вдалих покупок
і взаємодій покупець перетворюється на адвоката продукту/бренда. Для цього необхідно створити обернений
зв’язок із споживачами, тісніше з ними взаємодіяти, допомагаючи клієнтам вирішувати їхню конкретну проблему.
Особливу роль в поведінці споживачів має персональний
вплив «лідерів суспільної думки» [17], до яких належать
лідери в питаннях придбання споживчих товарів; лідери
в питаннях моди; істеблішмент суспільного життя та кінозірки, спортсмени. Просування продукту завдяки орієнтації на лідерів думки полягає в наслідуванні їх стилю
споживчої поведінки на цільові аудиторії.
8. Аналітика unit-economics каналів.
Визначивши канали і забезпечивши трафік, необхідно відстежувати економічні показники, зокрема прибутковість каналу, для того, щоб коригувати маркетингові зусилля із утримання клієнтів та залучення нових.
Прибуток визначається таким чином:
Profit  FollAcq(CPA  C1  ARPPF ),
де Profit – прибуток;
FollAcq (Follower Acquisition) – кількість залучених
фоловерів;
CPA (Cost Per Acquisition) – вартість залучення
на сторінку одного фоловера, включає лише додаткові
змінні витрати, не враховує фіксовані витрати;
C1 – конверсія продажу (% перетворення числа залучених на сторінку фоловерів у клієнтів, тих хто здійснив покупку);
ARPPF (Average Revenue Per Paying Follower) – cе
редній дохід, що приносить залучений клієнт (фоловер,
що здійснив покупку).
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Для визначення доцільності масштабування каналу
необхідно, щоб справджуваласz нерівність: C1 ∙ ARPPF >
> CPA, де C1 ∙ ARPPF – cередній дохід від залучення на
сторінку фоловерів.
За визначеними показниками ефективності (KPI)
виділяються області маркетингової стратегії в Instagram,
що вимагають корекції, за описаною вище структурнологічною схемою: І. Відкриття споживача та розвиток
відносин з ним (Сustomer Discovery/Developments) та ІІ.
Розвиток каналів бізнесу, його масштабування (Channels
Developments).
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бробуту його мешканців. Людський фактор є вирішальним у побудові стійкого HR-бренда регіону (території,
суб’єкта господарювання тощо) [1].
Тлумачення сутності поняття «HR-бренд», що
зустрічаються в науковій літературі, мають багато
спільного. HR-бренд доцільно розглядати на макро(HR-бренд країни), мезо- (HR-бренд регіону, галузі) та
мікрорівнях (HR-бренд суб’єктів господарювання). Країнам слід просувати свій бренд для покращення економічних відносин, з метою підвищення їх інвестиційної
привабливості, для залучення туристів, для зміцнення
економічної та загальнонаціональної безпеки, для підвищення державного престижу тощо [2, с. 302–304].
Побудова сильного HR-бренда є актуальним завданням
і для будь-якого регіону, що прагне привернути увагу
висококваліфікованих професіоналів і тим самим посі
сти гідне місце на ринку, забезпечивши високий рівень
конкурентоспроможності [3, с. 5–15]. «Споживачами»
бренда регіону переважно є люди, які постійно проживають в регіоні, підприємства, які здійснюють у ньому
свою діяльність, місцеве самоврядування. Бренд регіону повинен відображати образ регіону, його цілісність;
здійснення брендингу територій сприяє розвитку інвестиційної привабливості, зростанню репутаційного капіталу регіону, викликає почуття гордості за свій регіоні
позитивні емоції в його жителів [4, с. 219–226]. Попри
значний досвід застосування регіонального брендингу в
зарубіжних країнах, в Україні лише останнім часом почали цьому приділяти увагу.
Нижче нами наведено найбільш поширені трактування поняття «брендинг регіону» (табл. 1).
Як показують наші дослідження, очевидним є
взаємозв’язок між поняттями HR-бренд країни – HRбренд регіону – HR-бренд підприємств (табл. 2).
Останнім часом брендинг території займає вагоме
місце в політичному та економічному розвитку держави
та її регіонів. Успіх території залежить від економікогеографічного розташування, наявності стратегії розвит-
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рактика регіонального управління в Україні свідчить про брак інноваційних підходів до розробки програм розвитку регіонів; застосовуються
традиційні механізми у плануванні діяльності регіонів,
що врешті-решт гальмує їх прогресивний розвиток.
Сьогодні на регіональних ринках відбуваються значні
трансформації, які зміщують акцент з домінування роботодавців до формування цінності найманих працівників (що особливо показово для молодіжного сегмента
ринку праці). В умовах жорсткої конкуренції за висококваліфікований персонал роботодавці шукають нові
підходи, все частіше застосовуючи маркетингові технології, серед яких показовим є формування іміджу успішного роботодавця на основі HR-брендингу.
Значні надбання в теорії HR-брендингу належать
Ф. Котлеру, С. Анхольту, К. Асплунду. Практику формування успішних HR-брендів пов’язують з ім’ям К. Дін
ні. Сьогодні в Україні HR-брендингом на регіональному рівні займаються Д. Богуш (віце-президент Ліги по
зв’язках із громадськістю, керівник проекту «Форум
політичних стратегій»), О. Соскін (директор Інституту
трансформації суспільства),В. Лаба (директор інституту
«Євросоціум»). Але в працях вказаних науковців і практиків HR-брендинг розглядається як інструмент, а не цілісний механізм, здатний до іманентного регулювання
регіонального розвитку.
Метою нашої статті є викладення авторського
підходу до побудови механізму HR-бренда регіону.
Підґрунтям HR-брендингу справедливо можна
вважати територіальний маркетинг, який сформувався
у 80-х рр. XX ст., коли за здобуття конкурентних переваг
почали змагатися не лише окремі торгові марки, підприємства, але й територіальні одиниці (міста, райони). Доведено, що стійка конкурентна позиція полегшує доступ
до зовнішніх ресурсів, дає змогу залучати більше інвесторів, підвищувати ефективність регіональних суб’єктів
господарювання, що, своєю чергою, сприяє підвищенню
ефективності функціонування регіону та зростанню до-

Таблиця 1
Сутність поняття «брендинг регіону»
Визначення поняття

Ф. Котлер

Сукупність унікальних якостей, вічних загальнолюдських цінностей, що відображають своєрідність,
неповторні оригінальні споживчі характеристики даної території, відомі широкому загалу, одержали
суспільне визнання та користуються стабільним попитом споживачів даної території

С. Анхольт

Сукупність шести елементів: туризм, експортні бренди, політика, бізнес та інвестиції (прибуткова складова), культура і населення (соціальна складова)

Д. Візгалов

Перезавантаження регіону в економічному плані; регіональна ідентичність, системно виражена в яскравих і привабливих ідеях, символах, цінностях, образах, яка знайшла максимально повне відображення
в іміджі регіону

О. Соскін

Стратегія підвищення конкурентоспроможності регіону, спрямована на завоювання зовнішніх ринків,
залучення інвесторів, туристів, нових мешканців та кваліфікованих мігрантів

А. Панкрухін

Результат діяльності багатьох суб’єктів ринку, у тому числі незалежних один від одного, не пов’язаних
спільними інтересами в бізнесі, а іноді й прямо конкуруючих між собою

Є. Тихомирова

Комплексний образ, системне сприйняття та осмислення регіону різними зацікавленими групами
громадськості, що стає важливим елементом когнітивного механізму сприйняття рішень та механізмом
регулювання внутрішніх процесів, які мають місце в рамках регіональної спільноти

Джерело: складено за [5; 6].
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ЕКОНОМІКА

Автор
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Таблиця 2
Характеристика HR-бренда та його елементів на макро- і мезо-рівнях
Показник

Макрорівень (країна)

Мезорівень (регіон)

HR-бренд

Сукупність характеристик (назва, термін, знак,
символ, рисунок, тощо), які складають уявлення
країни про себе, містять ексклюзивні позитивні
характеристики та виділяють її серед інших
держав світу

Сукупність неперехідних цінностей,
що відображають неповторні своєрідні характеристики регіону і спільноти, які отримали
суспільне визнання та популярність

Елементи HR-бренда

Туризм; експорт; державне управління;
інвестиції, імміграція; культура й історичні
надбання країни; люди як капітал

Генерування ідеї регіонального лідерства;
вибір сегмента лідерства; формування лідерського бренда; просування, розвиток і віднов
лення лідерського бренда; кореліювання
з брендами інших регіонів

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

Джерело: складено за [1–7].

ку регіону, самоідентифікації жителів – у цілому це все,
що впливає на розвиток території непрямо і в комплексі
створює синергетичний ефект.
Зокрема, у роботі Ю. Шатави і М. Карпищенка
зазначається, що в основі брендингу території лежить
ідея донесення широкому загалу уявлення про її унікальність. Метою здійснення брендингу території в кінцевому підсумку є поліпшення якості життя населення.
Досягнення мети сприятиме вирішенню таких завдань:
створення привабливого туристичного продукту; формування інвестиційної привабливості території; залучення робочої сили і/або зменшення відтоку населення
в інші регіони; підвищення конкурентоспроможності
продукції місцевих виробників на національному та
міжнародному ринках; додаткове висвітлення в ділових
ЗМІ; створення такого іміджу регіону, який дозволив би
інтенсивно розвивати нові види діяльності, які раніше
не асоціювалися з ним (диверсифікація та/або переорієнтація економіки регіону) [8, с. 324–329].
Правильна оцінка бренда регіону його жителями
сприяє його розвитку і зміцненню. Управління брендом
регіону будується на тих самих принципах, що і загальне
управління маркетингом території [9, с. 98–100].

Р

езультатом багатоетапного процесу брендингу території, на наш погляд, має стати поліпшення рівня
і якості життя жителів регіону за рахунок зміцнення його зовнішньоекономічних відносин, поліпшення
внутрішнього соціально-економічного стану та багатьох
інших систем, які впливають на початкову мету. Таким
чином, запропонований механізм брендингу території
дозволяє створити зрозумілу систему просування регіону з можливістю досягнення чітко продуманих цілей. На
нашу думку, механізм HR-бренда регіону має виглядати
так, як це представлено на рис. 1. Алгоритм його здійснення містить такі етапи: 1) діагностика ситуації (аналіз
чинного стану регіону); 2) формулювання змісту бренда
(визначення мети і задач брендингу, вибір цільової аудиторії, маркетингове позиціонування регіону та вибір
моделі бренда); 3) складення плану з просування бренда;
4) реалізація цього плану; 5) оцінка ефективності сформованого бренда за результатами і за проявами.
Як було зазначено нами, будь-який бренд перед
бачає певну унікальність, наявність конкурентних пере-
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ваг, і HR-бренд регіону не є винятком, саме тому існує
потреба в його постійному дослідженні, оновленні та
просуванні [12, с. 238–242]. Ми вважаємо, що на користь
необхідності побудови і подальшого просування механізму HR-бренда регіону свідчить залучення нових мешканців. Оскільки останнім часом невпинно відбувається
стрімке «старіння» працездатного населення, важливим є забезпечення привабливості регіону на зовнішніх
ринках для цільових груп або окремих кваліфікованих
працівників; забезпечення регіону кваліфікованою робочою силою; формування іміджу регіону як позитивного і привабливого місця для життя і працевлаштування; завоювання зовнішніх ринків; залучення інвесторів;
привабливість регіону для туристів.
Для розуміння послідовності формування бренда
регіону розглянемо запропоновану схему на прикладі
Дніпропетровщини, проведемо SWOT-аналіз (табл. 3).
За результатами представленого SWOT-аналізу
наведемо систематизацію отриманих даних у вигляді
підсумкових експертних результатів (рис. 2, рис. 3).
За результатами даних, експертних досліджень та
графічних зображень, наведених на рис. 2, рис. 3, видно,
що HR-бренд Дніпропетровщини вважати сильним:
у Дніпропетровській області високий рівень економічного розвитку з-поміж усіх областей України, потужні
зовнішньоекономічні зв’язки, сприятлива інфраструктурна підтримка для залучення інвестицій та розгалужена мережа навчальних закладів, яка відповідає потребам
економіки області. Усе це створює сприятливі перед
умови для запровадження досягнень міжнародної практики, інновацій та технологій. Покращити стан економічного розвитку Дніпропетровщини можливо завдяки
відродженню річкового транспорту.
За результатами досліджень було також виявлено, що у Дніпропетровщині знаходиться лише незначна
частка малого та середнього бізнесу в структурі економіки області, бракує інфраструктури його підтримки. Також відповідно до результатів дослідження бачимо, що
територія області належить до категорії забруднених,
а 1/3 – до надзвичайно забруднених, що потребує уваги
з боку відповідних контролюючих органів для запобігання екологічної катастрофи. Отже, на Дніпропетровщині сформовано відповідні передумови, які необхідно
підтримувати та виходити на більш високий рівень конкурентоспроможності.
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ПРИЧИНИ РОЗРОБКИ HR-БРЕНДА РЕГІОНУ:
t стрімке «старіння» працездатного населення;
t забезпечення привабливості регіону на зовнішньому ринку для цільових
груп кваліфікованих працівників;
t забезпечення регіону кваліфікованою робочою силою;
t формування іміджу регіону як однозначно позитивного і привабливого
місця для життя та працевлаштування;
t завоювання зовнішніх ринків;
t залучення інвесторів;
t привабливість регіону для туристів, нових мешканців

Передумови:

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО
HR-БРЕНДА

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО
HR-БРЕНДА

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ:
1. Стратегічне планування.
4. Розробка ідентичності бренда.
2. Проведення досліджень.
5. Розробка креативної стратегії бренда
3. Розробка платформи бренда.
та медіа-стратегії.
6. Просування і моніторинг бренда

Дії/операції:

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ HR-БРЕНДА ТЕРИТОРІЇ
Етап 1. Діагностика
ситуації

Оцінка існуючого бренда регіону
SWOT-аналіз
Визначення цільових аудиторій

Етап 2. Формулювання
змісту бренда

Формулювання місії та цілей бренда регіону
Позиціонування регіону
Вибір моделей брендингу

Етап 4. Реалізація
стратегічного плану

Стратегічний план із просування бренда

менеджмент і маркетинг

Етап 3. Стратегічний
план з просування
бренда

Контроль

Етап 5. Оцінка
ефективності
сформованого бренда
Рис. 1. Механізм формування регіонального HR-бренда

П

росування HR-брендів регіонів в Україні відбувається через регіональних менеджерів (міських
голів, мерів, губернаторів, представників бізнеселіти тощо), саме вони є ключовими фігурами у регіонах.
Відбувається постійне вдосконалення професійних навичок з підбору ефективної команди, з цією метою постійно
проводяться тренінги, дистанційне навчання, тестування.
Залежно від внутрішніх запитів періодично залучаються
зовнішні тренери для ексклюзивних програм, таких як
коучинг для топ-менеджерів, семінари зі стратегічного
планування для регіональних менеджерів [14].
В Україні просування HR-брендів регіонів відбувається через друковані видання (газети, журнали, інформаційні бюлетені); Інтернет (Web-сторінки в соціальних
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мережах: FaceBook, LinkedIn, Xing, Однокласники, Вконтакте, Twitter, Instagram), відео-реклама, промо-ролики
на YouTube); зовнішня реклама на білбордах; телебачення; радіо; через комунікації людей одне з одним.
Поширення брендигу практично на всі сфери життя зумовлює зростання інтересу і до брендингу регіону
як засобу реалізації регіонального маркетингу. Як було
нами доведено, HR-брендинг є ефективним засобом
просування інтересів регіону для вирішення конкретних завдань його розвитку.
Висновки
На етапі економічного спаду, в якому опинилася
країна, ключову роль у зміні кризової ситуації має фор-

ЕКОНОМІКА

Джерело: складено за [7; 10; 11].
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Таблиця 3

ЕКОНОМІКА

менеджмент і маркетинг

SWOT-аналіз HR-бренда Дніпропетровської області
Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Сильна ресурсна складова (питома вага добувної промисловості
складає 41,5% (обсяг реалізації 63,7 млрд грн) (6%).
2. Потужний промисловий потенціал (700 промислових підприємств
20 основних видів економічної діяльності; 20,1% (240,2 млрд грн
усієї реалізованої промислової продукції України) (9%).
3. Сприятливі погодно-кліматичні умови для розвитку сільського господарства (індекс обсягу сільгоспвиробництва 95,5% (7%).
4. Високий рівень економічного розвитку з-поміж усіх областей
України (10%).
5. Розвинена транспортна інфраструктура (2 міжнародні аеропорти;
2 річкові порти; 3 національні автомагістралі; залізничні магістралі
перевищують 3 тис км (6%).
6. Потужні зовнішньоекономічні зв’язки (8%).
7. Значний науковий потенціал, зокрема у машинобудуванні,
ракетобудуванні, металургії та сільському господарстві (8%).
8. Велика місткість споживчого ринку в порівнянні з іншими
регіонами (7%).
9. Достатня кількість трудових ресурсів належної якості для забезпечення потреб роботодавців регіону (60,2% до населення віком 15–70
років) (14%).
10. Розгалужена мережа навчальних закладів, яка відповідає потребам економіки області (52 навчальні заклади I–IV рівня акредитації)
(7%).
11. Високий рівень урбанізації (50%) (5%).
12. Сприятлива інфраструктурна підтримка для залучення інве
стицій (13%)

1. Неінтегрованість території області (довжина зі
Сходу на Захід, розділення Дніпром, віддаленість
периферійних районів від обласного центру, 5,3%
площі України (25%).
2. Значні диспропорції між районами за рівнем
урбанізації та економічного розвитку (25%).
3. Брак робочих місць для жінок у більшості населених
пунктів (25%).
4. Незначна частка малого та середнього бізнесу
в структурі економіки області, брак інфраструктури
його підтримки (усього кількість підприємств
26228; великі підприємства – 61(12,3% до загальної
кількості великих підприємствпо Україні); середні
підприємства – 1346 (8,5% до загальної кількості
середніх підприємств по Україні); малі підприємства
(у т. ч. мікропідприємства) – 24821 (7,7% до загальної
кількості великих підприємств по Україні) (25%)

Можливості

Загрози

1. Відродження річкового транспорту (2 порти, товарооборот 256,3
млн ткм) (10%).
2. Зростання попиту на товари харчування (20%).
3. Комерціалізація освоєння космосу (30%).
4. Запровадження досягнень міжнародної практики, інновацій і
технологій (57 фірм, які виконують наукові та науково-технічні роботи) (40%)

1. Неефективна політика управління відходами
(9,5 млрд т промислових відходів, їх переробка
та утилізація складає 32,5% від загального річного
обсягу) (20%).
2. Відсутність впливу місцевої влади на підприємства,
що забруднюють навколишнє природне середовище (за обсягами відходів Дніпропетровська область
посідає перше місце в Україні 291 тис. т, чи 64,6% усіх
відходів, що утворюються в Україні) (30%).
3. Погіршення стану довкілля внаслідок продовження
політики незбалансованого природокористування
(20%).
4. Територія області належить до категорії дуже
забруднених, а 1/3 – до надзвичайно забруднених
(обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення по Дніпропетровській області 17,2% від
загальнодержавних) (30%)

Джерело: складено авторами на основі даних [13].

мування конкурентних переваг її регіонів. Саме тому
виникає необхідність у створенні стійких HR-брендів
регіонів, основними цілями яких є залучення високо
кваліфікованих фахівців, їх мотивація для досягнення
високих результатів, збільшення репутаційного капіталу регіону та покращення його іміджу в очах цільової
аудиторії, привабливість для інвесторів, туристів та
нових жителів. Проте важливим є постійне вдосконалення HR-бренда регіонів, їх осучаснення та просування в конкурентному середовищі. Тому, на нашу думку,
на сучасному етапі регіонального розвитку розробка і
впровадження механізму стійкого HR-бренда приведе
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до позитивного впливу на економіку та імідж регіону як
конкурентоспроможного регіону-роботодавця.
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УДК 339.138

Архітектоніка маркетингової інформаційної системи в умовах
інформаційно-комунікативного середовища
© 2016 Черненко О. В.

УДК 339.138
Черненко О. В. Архітектоніка маркетингової інформаційної системи в умовах інформаційно-комунікативного середовища
Метою статті є дослідження особливостей маркетингового інформаційного забезпечення підприємства, яке функціонує в інформаційнокомунікативному середовищі. Виділено фактори, під впливом яких інформаційні процеси на підприємстві зазнають значних змін: збільшення
обсягів інформації, розвиток мережевих комунікаційних каналів, збільшення кількості термінальних пристроїв, розвиток хмарних обчислень,
поширення технологій інтелектуального аналізу даних, розвиток ринку маркетингових технологій. Запропоновано архітектоніку маркетингової інформаційної системи, яка є адаптованою до особливостей нового середовища та дозволяє простежити процес утворення, природу
та напрямки руху інформації. Зокрема, в структурі маркетингової інформаційної системи було виділено комунікаційну шину, яка пов’язує між
собою всі інші елементи системи, а також забезпечує її зв’язок із зовнішнім середовищем та виконує функції пошуку, отримання, переміщення
та розподілення даних та інформації. Перспективами подальших досліджень є розроблення організаційно-економічного механізму реформування
маркетингової інформаційної системи промислового підприємства.
Ключові слова: маркетингова інформаційна система, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікативне середовище, комунікаційні канали,
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С

трімкий прогрес у сфері інформаційно-комуні
каційних технологій спричинив виникнення та
розвиток цифрового мережевого комунікативного простору. Це привело до глобальних змін інформаційних процесів у суспільстві, у тому числі в економічних відносинах. У таких умовах значно трансформуються методи та інструменти маркетингу, потребують
вирішення нові завдання забезпечення управління підприємством маркетинговою інформацією.
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The article is aimed at studying the characteristics of marketing information
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Стійке положення підприємства на ринку можливе лише при максимально повному використанні нових
можливостей. Це дозволить:
 знизити вплив неконтрольованих факторів зовнішнього середовища завдяки їх своєчасному
виявленню;
 підвищити точність прогнозування як у сфері
продажів, так і щодо ринкових можливостей та
поведінки клієнтів;
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Черненко О. В. Архитектоника маркетинговой информационной
системы в условиях информационно-коммуникативной среды
Целью статьи является исследование особенностей маркетингового информационного обеспечения предприятия, функционирующего
в информационно-коммуникативной среде. Выделены факторы, под
влиянием которых информационные процессы на предприятии претерпевают значительные изменения: увеличение объемов информации, развитие сетевых коммуникационных каналов, увеличение количества терминальных устройств, развитие облачных вычислений,
распространение технологий интеллектуального анализа данных,
развитие рынка маркетинговых технологий. Предложена архитектоника маркетинговой информационной системы, которая является
адаптированной к особенностям новой среды и позволяет проследить процесс образования, природу и направления движения информации. В частности, в структуре маркетинговой информационной
системы была выделена коммуникационная шина, которая связывает
между собой все остальные элементы системы, а также обеспечивает ее связь с внешней средой и выполняет функции поиска, получения,
перемещения и распределения данных и информации. Перспективами дальнейших исследований является разработка организационноэкономического механизма реформирования маркетинговой информационной системы промышленного предприятия.
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 удосконалити процеси формування та підтримки відповідно поставленим цілям комплексного сприйняття підприємства всіма ринковими
суб’єктами.
Використання нового інформаційного потенціалу
можливе лише при реконструкції та приведенні у відповідність до нових вимог технічного, програмного,
кадрового та методичного забезпечення інформаційних
процесів. Тому концепція маркетингової інформаційної
системи (МІС) підприємства, що призначена для збору,
опрацювання, генерування та розповсюдження маркетингової інформації, потребує ревізії, а структура МІС, –
повної або часткової зміни.
Структуру МІС досліджували багато зарубіжних і вітчизняних учених: Армстронг Г., Аакер Д.,
Дей Дж., Джоббер Д., Котлер Ф., Кумар В., Черчилль Г.,
Балабанова Л. В., Мхітарян С. В. та інші. Особливості забезпечення маркетинговою інформацією управління підприємства розглядали Шелюк Л. О., Крикавський Є. В.,
Дейнега І. О., Дейнега О. В., Патора Р. [1], Федорченко А. В.
[2], Бушуєва Л. І. [3], Оксентюк Б. А., Фроленко О. М. [4],
Пудовкіна О. Є. [5], Тяпухін А. П. [6], Яневич М. М. [7].
Проблематика трансформації маркетингу в інформаційному суспільстві була відображена в роботах Ілляшенка С. М. [8], Окландера М. А., Литовченко І. Л., Ботушан М. І. [9], Зозульова О. В., Полторак К. А. [10] та інших. Однак особливості інформаційно-комунікаційних
процесів, що відбуваються в МІС в умовах інформаційного суспільства, на наш погляд, залишаються недостатньо дослідженими.

Н

айбільш відомою є структура МІС, яка була запропонована Ф. Котлером. МІС розглядається
як сукупність чотирьох основних елементів:
система внутрішньої звітності, система збору поточної
зовнішньої інформації, система маркетингових дослі-

джень та система аналізу, яка, своєю чергою, складається з двох підсистем: статистичного банку та банку моделей [11, с. 115]. Підсистеми МІС активно взаємодіють із
зовнішнім середовищем та між собою. З маркетингового середовища відповідні підсистеми отримують необхідні дані. У МІС дані трансформуються в інформацію,
яка надходить до керуючих по маркетингу. Роль зворотного зв’язку виконують маркетингові рішення, прийняті
керівниками фірми. Такі рішення генерують маркетингові дії, що вносять зміни в маркетингове середовище.
Своєю чергою, це приводить до необхідності збору та
аналізу нової інформації. З деякими незначними модифікаціями саме такі основні елементи МІС розглядали у
подальшому й інші автори [12].
Основи традиційних МІС були закладені в другій
половині ХХ ст., коли швидкість науково-технічного прогресу ще була досить повільною, продукція оновлювалася поступово, технічні можливості роботи з інформацією були обмежені. Підприємства могли дозволити собі
послідовні, дискретні, розтягнуті в часі процеси вивчення ринкового середовища, здійснення маркетингового
впливу, оцінювання результатів та коригування маркетингових дій. За останні десятиріччя в суспільстві відбулися принципові зміни, що в першу чергу стосуються
інформаційних процесів. Інформаційно-комунікативне
суспільство вважається наступною фазою розвитку
інформаційного суспільства [13]. В основі його виникнення лежить еволюція інформаційно-комунікаційних
технологій, мережі Інтернет та мережевих комунікацій.
Особливості інформаційно-комунікативного середовища, в якому сьогодні працює кожне підприємство, обумовлюють нові інформаційні завдання (табл.1). Їх вирішення можливе при розгляді такої структури МІС, яка
дозволить простежити нові інформаційні процеси як у
межах кожного з елементів, так і такі, що забезпечують їх
взаємозв’язок і взаємовплив, тобто архітектоніки МІС.
Таблиця 1

Вплив факторів інформаційно-комунікативного середовища на архітектоніку МІС
Фактор середовища

Особливості інформаційних процесів

Вплив на архітектоніку МІС

1

2

3

Збільшення обсягів інформації,
зростання кількості джерел
інформації

– Ускладнюється процес отримання
поточної зовнішньої інформації;
– зростають вимоги отримувачів
до інформації

– Адаптація системи моніторингу, поєднання
аналізу зовнішнього середовища та
внутрішньої звітності;
– організація системи генерування вихідних
повідомлень

Розвиток мережевих
комунікаційних каналів

– Мінливість, двосторонність, дифундування комунікаційних каналів;
– доступність інформації по функціо
нуванню каналів

– Виокремлення в структурі МІС системи генерування вихідних повідомлень;
– розгляд комунікаційної шини як окремого
елемента МІС, що забезпечує функціонування
комунікаційних каналів, а також переміщення
та розподілення інформації

Збільшення кількості
термінальних пристроїв

– Ускладнюється процес розподілення
інформації за рівнями управління;
– ускладнюється процес отримання
повного цілісного портрета клієнта

– Організація в комунікаційній шині моніто
рингу комунікаційних каналів;
– забезпечення комунікаційною шиною
ергономічності інформації, яка використо
вується в управлінні, та інформації для досягнення маркетингових цілей підприємства
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Закінчення табл. 1
3

Розвиток хмарних обчислень
та ринку дата-центрів

– Стає можливим винесення інформа
ційних процесів (опрацювання, генерування, зберігання, розповсюдження
інформації) на зовнішні сервери

– Зростання складності системи збереження
даних та виконання її основних функцій:
забезпечення захисту інформації, завантаження даних в банк даних та отримання з банку
необхідної інформації;
– підвищення значущості безперебійної роботи
комунікаційної шини

Поширення технологій
інтелектуального аналізу даних
Data Mining

– Можливість опрацювання необмеженого обсягу даних;
– можливість аналізу даних різнорідних
за своєю структурою

– Використання нових технологій аналізу
даних при моніторингу, що дозволить підви
щити його якість;
– адаптація технологій маркетингових дослі
джень для підвищення точності прогнозування

Розвиток ринку маркетингових
технологій

– Збільшення кількості програмних
продуктів;
– значне розширення маркетингових функцій, що можуть бути
автоматизовані

– Ускладнення управління МІС у цілому
та зростання складності взаємодії між елемен
тами МІС при використанні різних програмних
продуктів;
– необхідність постійного моніторингу ринку
маркетингових технологій

О

дним з найважливіших факторів нового середо
вища є збільшення кількості інформації. Нарощуються обсяги банків даних. Зростає кількість
джерел, з яких надходить інформація, які потребують
обстеження. Інформація багаторазово дублюється, тиражується, постійно змінюється. Її поширення складно
підлягає контролю. За прогнозами, побудованими в ході
дослідження компанії IDC, проведеного на замовлення
компанії EMC, у період з 2005 по 2020 рр. кількість інформації у світі зросте в 300 разів, від 130 до 40000 екзабайт, або до 40 трильйонів гігабайт. З 2012 по 2020 рр.
інформація буде подвоюватися кожні два роки. Лише
0,5% всіх даних, які зараз зберігаються, підлягають аналізу; частка тих, що можуть бути корисними при аналізі,
складає 25% (збільшиться до 33% до 2020 р.) [14].
Такі зміни приводять до принципового ускладнення процесу отримання поточної зовнішньої інформації.
Збільшується кількість необхідних ресурсів. Зростає
складність відстеження значущих змін у зовнішньому
середовищі, які потребують вчасної реакції підприємства. Інформаційні процеси стають неможливими без
автоматизації, рівень якої відповідатиме потрібним
масштабам аналітичної діяльності. Стають необхідними
розроблення та постійна подальша адаптація детальних
сценаріїв моніторингу, який включає: збір та аналіз як
зовнішньої, так і внутрішньої інформації; відбір значущих загроз і можливостей; зіставлення з поточним внутрішньофірмовим потенціалом для виявлення симптомів маркетингових управлінських проблем.
Розповсюдження інформації також потребує
трансформації. У сучасних умовах люди, які є отримувачами вихідних повідомлень (представники компанійклієнтів, співробітники інших підприємств, з якими
здійснюється або може бути налагоджена співпраця,
працівники самого підприємства), суттєво перенасичені
інформацією. Вони, по-перше, намагаються не отримувати інформацію, у якій вони не зацікавлені, по-друге,
висувають більш жорсткі умови до терміна очікування,
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часу отримання повідомлень та зручності форми, тобто
ергономічності потрібної їм інформації. Підвищуються
вимоги до якості контенту, посилюється значення формування культури контенту, його планування для максимально ефективного використання. Якісна організація розповсюдження інформації стає однією з важливих
конкурентних переваг на ринку. Тому вважаємо доцільним виокремлення такого елемента МІС, як система
генерування вихідних повідомлень.
Наступною особливістю інформаційно-комуніка
тивного середовища, яка формує нові вимоги до МІС
підприємства, є стрімкий розвиток мережевих комунікаційних каналів, які поступово заміщують традиційні.
Мережа Інтернет збільшується дуже швидко. Кількість
веб-сайтів (унікальних імен хостів) у 2000 р. становила
17 млн, у 2005 р. – більше 60 мнл, у 2010 р. складала вже
200 млн, у 2016 р. – перевищила 1 млрд [15; 16]. Збільшується рівень проникнення мережі серед населення.
У найбільш розвинених країнах Європи, таких як Німеччина, Ісландія, Норвегія та Нідерланди, частка користувачів Інтернету у 2015 р. вже перевищувала 95% [17].
В Україні, за даними досліджень компанії InMind Factum
Group на замовлення Інтернет Асоціації України, у 2016 р.
62% населення віком від 15 років є регулярними інтер
нет-користувачами [18]. Збільшується кількість корпоративних сайтів, порталів, блогів. Розвиваються пошукові системи, поштові сервіси, сервіси колективної взаємодії: системи миттєвого обміну повідомленнями або
«мессенджери» (Skype, Viber, WhatsApp тощо), соціальні
мережі. Серед 25 найбільш популярних сайтів в Україні
у 2016 р. дослідники називають такі соціальні мережі,
як Vkontakte – рівень охоплення становить 65% кори
стувачів, Odnoklassniki – 44%, Facebook – 37% і Twitter –
16%. Рівень охоплення пошукової системи Google є найбільшим серед усіх сайтів в Україні та дорівнює 69% [19].
Поступово, з незначною затримкою в порівнянні з
індивідуальним споживанням, збільшується промислове застосування мережі Інтернет. Використання мере-
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жевих каналів промисловими підприємствами в Європі
(за даними Статистичного бюро Європейського Союзу)
та в Україні (за результатами державного статистичного спостереження) у 2014 р.: частка підприємств, що
має доступ до Інтернет, становить 97% в Європі та 91%
в Україні; веб-сайти мають 75% європейських підприємств (у найбільш розвинутих країнах – до 90%) та 31%
українських підприємств; використовують соціальні мережі в Європі – 36% (у найбільш розвинутих країнах –
до 60%), в Україні – 12%; мають блоги чи мікроблоги підприємства – 13% в Європі, 4% – в Україні [20; 21].
Мережеві комунікаційні канали мають значні відмінності від традиційних. Для них характерними є такі
властивості: мінливість та постійний розвиток, дифундування (змішування, взаємне проникнення); двосторонність (інформація одночасно отримується та поширюється); можливість миттєвої доставки інформації;
наявність детальної статистики з функціонування. Границі комунікативних процесів стають нестабільними,
відокремлення процесів отримання та розповсюдження
інформації неможливим. Змішуються види комунікацій:
вербальна та невербальна, усна та письмова, аудіальна
та візуальна комунікація.
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правління комунікаційними каналами підприємства, серед яких залишаються і традиційні, перетворюється на багаторівневий, складний процес,
що потребує окремої детальної уваги. Систему генерування вихідних повідомлень неможливо розглядати
окремо від системи моніторингу без урахування взаємодії між ними, тому що для отримання та розповсюдження інформації використовуються ті самі канали, часто ці
процеси відбуваються одночасно. Як уже було сказано,
серед вимог отримувачів інформації до якості інформаційного забезпечення важливого значення набуває
зручність отримання повідомлень, у тому числі це стосується вибору форми та каналу комунікацій. Необхідним є налагодження механізму стеження за розвитком
та характеристиками каналів, контроль шляхів та часу
надходження інформації до отримувачів. Більш актуальною стає мінімізація часу реакції на виявленні в результаті отриманої інформації відхилення від планів, симптоми маркетингових управлінських проблем, у зв’язку з
тим, що переваги перед конкурентами в часі отримання
інформації відсутні. Тому пропонуємо в структурі МІС
розглядати такий елемент, як комунікаційна шина, який
забезпечує взаємодію всіх інших підсистем між собою,
а також інформаційний обмін МІС із зовнішнім та внутрішнім середовищем підприємства.
Складність отримання та розповсюдження інфор
мації зростає з розвитком комп’ютерної техніки та засобів зв’язку, поширенням їх використання. Збільшується
кількість термінальних пристроїв (персональних і планшетних комп’ютерів, мобільних телефонів та смартфонів), причому зростає як частка населення, що ними користується, так і кількість пристроїв у кожної людини.
За даними компанії IDC, середня кількість приладів,
з яких може здійснюватися доступ до мережі Інтернет,
в одного регулярного користувача в Україні у 2011 р. дорівнювала 1,3, а у 2016 р. – уже 1,5 од.; частка людей, які
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мають три та більше пристроїв, зросла відповідно з 5%
до 10% [18].
Отримання інформації через різні пристрої здійснюється як співробітниками підприємства (у тому числі особами, які приймають управлінські рішення), так і
особами, які є представниками підприємств-клієнтів,
посередників, постачальників та інших підприємств. Інформація, що використовується в управлінні, повинна
доходити до отримувачів вчасно, мати однаковий формат незалежно від пристрою, за допомогою якого вона
була передана та не дублюватися при повторному зверненні з іншого пристрою. Складність отримання інформації про підприємства-контрагенти та їх представників
зростає зі значним збільшенням потоків розрізнених даних, які надходять з різних джерел, можуть мати різний
формат і складно підлягають обробці, але в результаті
повинні бути основою отримання цілісного повного та
чіткого портрету компанії та її представника.
Розглянуті особливості середовища формують завдання для введеного нами елемента МІС – комунікаційної шини. Розподіл інформації, що отримується для
прийняття управлінських рішень, має бути організований з урахуванням потреб кожного рівня управління.
Інформація повинна мати необхідний рівень агрегації та
бути зручною у використанні незалежно від пристрою,
за допомогою якого вона зчитується. Для зовнішніх
отримувачів потрібне надання множинного вибору максимально комфортних шляхів та форми отримання інформації. Для цього необхідна організація моніторингу
каналів комунікацій, які використовуються отримувачами, аналіз інтенсивності їх застосування та загальної задоволеності рівнем ергономічності (тобто, зручної форми подання та представлення) інформації. Крім цього,
потрібним є стеження за загальним розвитком не тільки
існуючих, але й потенційних каналів для оцінювання доцільності їх використання.

Н

аступною особливістю інформаційно-комуніка
тивного середовища є швидкий розвиток хмарних сервісів. За даними дослідницьких компаній
Gartner і IDC, світовий ринок хмарних обчислень у 2016 р.
оцінюється більше, ніж у $200 млрд, зростання ринку
прогнозується до 25% [22]. Найбільшу частку (86% у 2016
р.) складає модель Software as a Service (SaaS), яка передбачає використання програмного забезпечення, що
надається постачальником, запущеного в хмарній інфраструктурі, доступ до якого забезпечується через мережу Інтернет. Крім цієї, використовуються також такі
моделі: Platform as a Service (PaaS) – модель, при якій
користувач отримує в оренду комп’ютерну платформу
з установленою операційною системою та спеціалізованими засобами для розроблення, розміщення та управління веб-додатками; Infrastructure as a Service (IaaS) –
модель, що забезпечує можливість управління засобами
опрацювання та збереження інформації, а також обчислювальними ресурсами (віртуальними серверами та мережевою інфраструктурою), самостійно встановлювати
операційні системи та прикладні програми; Business
Process as a Service (BPaaS) – модель, що передбачає передачу на аутсорсинг провайдеру бізнес-процесів. Су-
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ункції елементів МІС наведено в табл. 2. Система моніторингу та система маркетингових
досліджень є активними підсистемами, у них
отримується інформація, що використовується в управлінні. Особливості їх функціонування та взаємодії були
більш детально розглянуті в роботі [27]. Система генерування вихідних повідомлень також забезпечує утворення інформації, яка формується та поширюється для
реалізації маркетингових цілей підприємства. Система
зберігання та комунікаційна шина є обслуговуючими
підсистемами, що забезпечують переміщення, розподіл
та збереження інформації.
Для ідентифікації та аналізу інформаційних потоків будемо розглядати архітектоніку МІС, яка дозволяє
простежити процес утворення, природу та напрямки
руху інформації (рис. 1).
Продуктом функціонування МІС є інформація. Залежно від мети її отримання (надання) будемо виділяти
такі види інформації:
1. Одержувана (цільова, результуюча, управлінська) інформація – інформація, що, власне, і є основним
продуктом МІС. Отримується, передається, перетворюється, зберігається, спрямовується до керівників різних
рівнів управління. Призначена для зменшення невизначеності при прийнятті управлінських рішень.
2. Поширювана інформація – інформація, яка формується та поширюється у зовнішньому й внутрішньому
середовищі, використовується для досягнення маркетингових цілей підприємства.
3. Службова керуюча інформація – інформація,
що являє собою керуючий вплив на МІС: визначення та
коригування параметрів інформаційних потоків, ініціювання пошуку та використання комунікаційних каналів,
регулювання використання зовнішніх та внутрішніх ко-
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икористання хмарних технологій відкриває ши
рокі можливості: розширення аналітичних можливостей МІС підприємства; використання потужного, сучасного та постійно поновлюваного програмного забезпечення для автоматизації процесів
збору, опрацювання, генерування та розповсюдження
інформації; організації банку даних за межами компанії. При цьому значно зростає важливість забезпечення
збереження інформації та її захисту, налагодження безперебійної роботи комунікаційної шини. Використання
хмарних сервісів передбачає наявність відповідної підготовки в управлінського персоналу всіх рівнів та забезпечення постійного підвищення кваліфікації.
Стрімке зростання продуктивності обчислювальної техніки, накопичення великих банків даних, нові вимоги до кількості та якості інформації спричинили необхідність формування нових підходів до аналізу даних.
Технології інтелектуального аналізу даних (Data Mining,
Text Mining, Web Mining, Call Mining), технології Big
Data, які бурхливо розвиваються, реалізують можливість опрацювання необмеженого обсягу даних, що можуть бути різнорідними за своєю структурою (метричні, неметричні, представлені в аудіальній чи візуальній
формі тощо), та отримання конкретних і практично корисних результатів. Нові технології поєднують класичні
методи математичної та прикладної статистики, нові
кібернетичні методи та останні досягнення у сфері інформаційних технологій. Це дає можливість об’єднання
формального та неформального, тобто якісного та кількісного аналізу [25]. Застосування нових технологій
аналізу даних дозволить розширити можливості моніторингу та маркетингових досліджень.
Розвиток комунікаційних каналів та розширення аналітичних можливостей природно спричинили
стрімкий розвиток ринку маркетингових технологій. На
конференції MarTech у Сан Франциско в березні 2016 р.
Скотт Брінкер представив панорамний огляд основних
маркетингових рішень. Їх загальна кількість склала
близько 3,5 тис. (В аналогічних дослідженнях поперед
ніх років були отримані такі результати: у 2011 р. – 150,
2012 р. – 350, 2014 р. – 1 тис., 2015 р. – 2 тис. рішень.)
Найбільшими за кількістю рішень є такі категорії: автоматизація продажів та бізнес-процесів, маркетинг в соціальних мережах і моніторинг, медійна програмована
реклама, автоматизація маркетингу та лідогенерація,
контент-маркетинг [26].
Значне збільшення кількості та розширення сфер
використання програмних продуктів з автоматизації
маркетингових процесів збільшують можливості з удосконалення МІС, але, разом з цим, вимагають розв’язання
нових завдань. Одним з них є необхідність постійного

стеження за змінами на ринку маркетингових технологій та оцінювання доцільності їх впровадження, для того,
щоб не допустити відставання від конкурентів. Використання декількох різних програмних продуктів ускладнює
процес їх взаємної інтеграції, а, отже, управління МІС у
цілому та процеси взаємодії між її елементами.
Розглянуті особливості інформаційно-комуніка
тивного середовища є підґрунтям для вдосконалення
архітектоніки МІС. Виділимо такі елементи МІС:
 система моніторингу та система маркетингових
досліджень, які виконують функції пошуку, збору, генерування та перетворення інформації;
 система генерування вихідної інформації, що
відповідальна за формування вихідних повідом
лень згідно з метою розповсюдження та характеристиками отримувачів;
 система зберігання даних, інформації, методів
та моделей, яка виступає базою акумулювання
даних внутрішньої звітності, результатів інформаційного пошуку та здобуття та забезпечує
організацію зручного повторного доступу до
інформації при виникненні нових потреб;
 комунікаційна шина, що відповідає за пошук,
отримання, переміщення, розподілення даних
та інформації.
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купний обсяг ринку хмарних сервісів в Україні (IaaS і
SaaS) у 2015 р., за результатами дослідження IDC, склав
$9 млн, що перевищує дані минулого року на 10% (при
тому, що весь обсяг ринку ІТ-послуг у цілому зменшився
на 44%) [23]. В Україні формується новий ринок комерційних дата-центрів, або центрів обробки даних (ЦОД),
частка українських провайдерів у 2015 р. вперше перебільшила частку зарубіжних і склала 60% [24].
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Таблиця 2
Функції МІС та елементів МІС
Функція МІС

Елемент МІС

Функції елементів МІС

Система моніторингу

– Відстеження поточного стану та можливих змін у маркетинговому середовищі;
– зіставлення з поточним внутрішнім потенціалом;
– виявлення симптомів маркетингових управлінських проблем;
– відбір поточної інформації для збереження в банку даних

Система маркетингових
досліджень

– Визначення потреб в інформації;
– вибір джерел і методів отримання та обробки інформації;
– планування потрібних інформаційних потоків;
– аналіз отриманої інформації;
– формування результатів дослідження;
– відбір інформації для збереження в банку даних;
– визначення потреб в інформації та подальших дослідженнях

3. Зберігання інформації
та забезпечення доступу
до інформації

Система зберігання даних,
інформації, методів
та моделей

– Підтримка зручного та ефективного в експлуатації банку даних із забезпеченням поповнення та можливістю модифікації;
– забезпечення безпеки та збереження даних;
– реалізація швидкого та зручного доступу;
– забезпечення можливості застосування різноманітних
методів аналізу та побудови моделей

4. Генерування вихідної
інформації

Система генерування
вихідної інформації

– Формування вихідних повідомлень згідно з метою розповсюдження та характеристиками отримувачів

Комунікаційна шина

– Пошук, вибір, оцінювання зовнішніх комунікаційних каналів;
– забезпечення функціонування зовнішніх та внутрішніх
комунікаційних каналів;
– формування інформаційних потоків, визначення та під
тримання їх характеристик (джерело, отримувачі, час,
періодичність, комунікаційні канали);
– вибір комунікаційних каналів для інформаційних потоків;
– пошук, отримання, переміщення та розподілення інформації;
– формування повідомлень за рівнями деталізації, агрегація та
дезагрегація інформації;
– вибір форм і методів представлення інформації

1. Пошук, генерування
та перетворення поточної
інформації

2. Збір та аналіз інформації
для виявлення та пошуку
шляхів вирішення маркетингових управлінських
проблем
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5. Отримання
та розповсюдження
інформації
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Зовнішні
отримувачі
інформації

Зовнішні
джерела
інформації

Внутрішні
джерела
інформації

Внутрішні
отримувачі
інформації

Маркетингова інформаційна система
Комунікаційна шина

Система
моніторингу

Система
маркетингових
досліджень

Система
генерування
вихідної
інформації

Система
зберігання даних,
інформації,
методів та моделей

Управління маркетинговою інформаційною системою

Управління маркетингом
одержувана та поширювана інформація

керуюча інформація

звітна інформація
Рис. 1. Архітектоніка маркетингової інформаційної системи підприємства
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озглянута взаємозалежність та взаємообумовленість функціонування елементів МІС, що проявляється в постійному формуванні інформаційних
запитів та отриманні відповідних інформаційних повідомлень, а також трансформації наявної та генеруванні
нової інформації, враховує нові особливості комунікативних процесів. Запропонована архітектоніка МІС дозволить краще оцінити відповідність її поточного стану
потребам підприємства в умовах інформаційно-кому
нікативного середовища та запропонувати дієвий механізм удосконалення забезпечення управління підприємством маркетинговою інформацією.
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