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когнітивне МоделЮваннЯ  
екологіЗаціЇ вироБництва та споживаннЯ

COGNITIVE MODELING GREENING OF PRODUCTION AND CONSUMPTION

анотація. обґрунтовано стратегію підвищення рівня екологізації виробництва та споживання на основі формуван-
ня когнітивної моделі, шляхом характеристики якості причинно-наслідкових зв'язків пріоритетних факторів сформова-
ної системи, до яких віднесено наступні: ціновий механізм, конкурентоспроможність, технології, інновації, інвестиції, 
виробництво, екологічність продукції, податки та збори використання природних ресурсів та забруднення навколиш-
нього природного середовища, споживання, ресурсоємність, культура, державні субсидії.

ключові слова: моделювання, сценарії, когнітивна модель, екологізація, конкурентоздатність.

вступ. Процес екологізації набув світового масштабу 
ще з 70-х років та регламентується наступними міжнарод-
ними документами: стокгольмська декларація з 26 прин-
ципами охорони навколишнього природного середовища; 
конвенція про охорону озонового шару, Монреальський 
протокол по сполукам, що руйнують озоновий шар, всес-
вітня хартія охорони довкілля, Базельська конвенція, 
декларація ріо з навколишнього середовища і розвитку, 
Порядок денний на XXI ст., рамкова конвенція орга-
нізації об’єднаних націй про зміни клімату, конвенція 
про біологічне різноманіття тощо. але, незважаючи на 
те, що україна ратифікувала основні положення зазна-
чених документів, вони носять декларативний характер, 
оскільки їх реалізація стримується безліччю факторів, 
зокрема, відсутністю практичних державних ініціатив.

загалом, суть поняття екологізації провідні фахівці 
розглядають в контексті певного процесу, що націлений 
на мінімізацію антропогенного тиску шляхом перебудови 
способів діяльності[1,2,3]. розглянемо бачення науковців 
щодо екологізації, її завдань та пріоритетних цілей.

незважаючи на широкий спектр тлумачень суті 
поняття екологізації, всі вчені зводяться до того, що це 
процес, тому доречно використовувати процесний підхід 
та сценарне моделювання в дослідженні аспектів екологі-
зації виробництва та споживання. Метою даного процесу 
виступає досягнення в сфері виробництва екологічних 
параметрів виробленої продукції. 

постановка завдання. використати процесний під-
хід та сценарне моделювання в дослідженні аспектів еко-
логізації виробництва та споживання.

результати. враховуючи науково-
практичні здобутки та закордонний 
досвід в сфері екологізації виробництва 
представимо наочно орієнтований граф, 
що відображає причинно-наслідкові 
зв'язки між структурними елементами 
досліджуваної системи екологізації 
виробництва та споживання, рис. 1. 

в результаті проведеної структури-
зації інформації означеної проблемної 
області цільовою вершиною висту-
пає екологізація виробництва та спо-
живання, а керуючими вершинами: 
2) ціновий механізм, 3) конкуренто-
спроможність, 4) технології, 5) інно-
вації, 6) інвестиції, 7) виробництво, 
8) екологічність продукції, 9) податки та 
збори використання природних ресур-
сів та забруднення навколишнього при-

рис. 1. когнітивна модель екологізації виробництва та споживання
Джерело: розробка Жилінської Л.
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родного середовища, 10) споживання, 11) ресурсоємність, 
12) культура, 13) державні субсидії.

на наступному етапі доцільно пояснити характер 
взаємозв'язків представлених вершин когнітивної моделі 
екологізації виробництва та споживання:

– вершина 2: ціновий механізм виступає одночасно 
вартісним індикатором виробництва та інструментом 
ринкового регулювання виробничої діяльності, що, в 
результаті, безпосередньо впливає на рівень конкуренто-
спроможності виробленої продукції та підприємства зага-
лом;

– вершина 3: конкурентоспроможність промислового 
підприємства виступає фактором успіху на ринку та дик-
тує виробничі тенденції іншим учасникам ринку. рівень 
екологізації виробництва обумовлює відповідну складову 
конкурентоспроможності виробленої продукції;

– вершина 4: технології виробництва та споживання 
формують рівень технологічного укладу і, тим самим, 
рівень їх екологізації;

– вершина 5: інновації, як обов'язкова складова та 
невід'ємна частина сучасних виробничих технологій, 
виступає фактором конкурентоспроможності;

– вершина 6: інвестиції формують в зонах техноло-
гічного розвитку та впровадження інновацій, оскільки 
вони виступають одночасно середовищем та підґрунтям 
формування стабільного інвестиційного процесу;

– вершина 7: виробничі технології обумовлюють 
рівень екологічності випущеної продукції, що обумовлює 
їх загальний рівень екологізації;

– вершина 8: екологічність продукції виступає одним 
із пріоритетних показників екологізації виробництва та 
характеризується прямопропорційною залежністю із ним;

– вершина 9: податки та збори за використання при-
родних ресурсів та забруднення навколишнього при-
родного середовища виступає податковим регулятором 
процесів екологізації виробництва та споживання, впли-
ваючи, також, на ціни випущеної продукції та процес 
інвестування в аспекти екологізації;

– вершина 10: споживання, його структура та кіль-
кісні параметри обумовлюють показники ресурсоємності 
виробленої продукції;

– вершина 11: ресурсоємність також виступає одним 
із пріоритетних показників екологізації виробництва та 
характеризується оберненою залежністю із ним;

– вершина 12: культура відноситься до екстерналій 
процесу екологізації виробництва та споживання, прояв-
ляється крізь актуалізацію системи екологічного оподат-
кування та активізації державного субсидування на фоні 
сформованого формату споживання;

– вершина 13: державні субсидії виступають вагомим 
фактором державного сприяння процесів екологізації на 
всіх рівня соціально-економічних відносин, фінансуючи 
кошти у екологічні інвестиції, інновації та безпосередньо 
в аспекти екологізації.

дослідимо розглянуту систему екологізації вироб-
ництва та споживання. за даними рис. 1 виявлено, що 
орграф має 43 виходи з кожної вершини. 

дослідивши зазначені шляхи виходу, залишаємо 
тільки замкнені контури та визначаємо їх тип характеру.

отже, в результаті отримано 21 замкнений контур, з 
яких додатних всього три, що дає нам змогу перевірити 
сформовану систему на збалансованість, рівень якої 
характеризує ефективність взаємодії елементів системи. 
Мірою збалансованості досліджуваної системи виступа-
тиме число відносного балансу, яке розраховується шля-
хом визначення відношення кількості позитивних конту-
рів до загальної кількості контурів. в результаті, показник 

приймає значення в межах [0;1], де у випадку значення 
0 – збалансована система, 1 – незбалансована система. 

Проте, оскільки всі контури мають різну довжину, то 
міру відносного балансу B(к) визначимо з урахуванням 
довжини контурів наступним чином:

∑
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де pk – кількість позитивних контурів довжини k;
tk – загальна кількість контурів довжини k;
c – довжина найдовшого циклу в орграфі;
і – числове значення довжини контуру. 
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за результатами розрахунків сформована система 
майже збалансована, що обумовлює її необмежені можли-
вості до зростання значень параметрів її вершин. з метою 
реалізації сформованого орграфу формуємо матрицю 
суміжності C = ||cij||n×n відповідно формулі 1.

в результаті дії збурюючого імпульсного процесу 
формуються сценарії розвитку цільової вершини, проте, 
враховуючи реальні обставини функціонування будь-якої 
соціально-економічної системи, не на всі їх елементи 
можна вплинути, або це вплив буде лише частковим. в 
роботі [4] запропоновано розподіляти сфери впливу на 
цільову вершину, наприклад, враховуючи можливості 
суб'єктів господарювання, влади, контролюючих орга-
нів тощо, але будуть існувати і чинники, які здійснюють 
вплив, проте, його не можливо врахувати. таку категорію 
чинників відносять до екстерналіїв. 

розглянемо динаміку цільової вершин «екологізація 
виробництва та споживання» під впливом збурюючих 
імпульсів в інші вершини сформованого орграфу.

сценарій 1. взбурюючий імпульс подано у вершину 2 
(ціновий механізм), V(вих.)=(0,+1,0,…,0):
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рис. 2. сценарій розвитку системи  
за умов регуляції цінового механізму 

за даними рис. 2 спостерігаємо незначне зростання 
рівня показника цільової вершини під впливом збурю-
ючого імпульсу на ціновий механізм до 37 місяця, після 
чого спостерігаємо суттєве зниження рівня показника до 
44 місяця та стрімке зростання до 47 місяця. тенденція 
зниження рівня показника цільової вершини поясню-
ється складністю врахування екологічних втрат в цінах 
на продукцію машинобудування та їх значним рівнем. 
автоматичне здорожчання продукції машинобудування 
негативно впливає на реалізацію продукції і, тим самим, 
скорочує фінансування аспектів екологізації виробни-
цтва. саме тому не тільки коштами промислових під-
приємств повинно здійснюватися програма екологізації 
виробництва та споживання. Проте, період витримки 
цінового шоку достатньо короткий, після якого рівень 
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показника екологізації виробництва та споживання сут-
тєво зростає.

сценарій 2, V(вих.)=(0,0,+1,0,…,0). розглянемо дина-
міку цільової вершини «екологізація виробництва та спо-
живання» під впливом збурюючого імпульсу у вершину 
«конкурентоспроможність», рис. 3. 
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рис. 3. сценарій розвитку системи  
за умов зростання конкурентоспроможності 

незважаючи на те, що конкурентоспроможність 
формується за рахунок екологізаці виробництва та спо-
живання, присутній і обернений зв'язок між даними 
показниками, що спостерігається на рис. 3. Фактори 
конкурентоспроможності сучасних промислових підпри-
ємств лише частково враховують аспекти екологізації, 
саме тому при їх впровадженні у загальну систему рівень 
екологізації дещо знижується в період трансформації, але 
після встановлення нових координаційних зв'язків між 
додатково врахованими аспектами екологізації та існу-
ючими факторами конкурентоспроможності суб'єкта, 
рівень екологізації стрімко зростає з 43 місяця.

сценарій 4, V(вих.)=(0,0,0,+1,0,…,0). розглянемо 
динаміку цільової вершини «екологізація виробництва 
та споживання» під впливом збурюючого імпульсу у вер-
шину «технології», рис. 4. 
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рис. 4. сценарій розвитку системи  
за умов активного провадження сучасних технологій

за даними рис. 4 спостерігаємо несуттєве зростання 
рівня показника екологізації виробництва та споживання 
до 37 місяця, зниження його рівня до 43 місяця та стрімке 
зростання до 47 місяця. зазначена тенденція цільової вер-
шини пояснюється періодом адаптації до нових впрова-
джених технологій, що підвищують рівень екологічності 

як персоналу, так і виробленої продукції. Проте, закін-
чення адаптаційного періоду супроводжується стрімким 
зростанням цільового показника. тобто, впровадження 
технологій екологізації виробництва та споживання на 
всіх рівнях та структурах соціально-економічної системи 
машинобудівного підприємства. 

дослідження екологізації виробництва та споживання 
потребують аналізу з позиції впливу на конкурентоспро-
можність, як цільовий фактор розвитку сучасного про-
мислового підприємства. розглянемо динаміку цільової 
вершини «конкурентоспроможність» під впливом збурю-
ючого імпульсу у вершину «екологізація виробництва та 
споживання», рис. 5. 
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рис. 5. сценарій розвитку конкурентоспроможності за 
умов підвищення рівня екологізації виробництва та 

споживання

зазначимо, що досліджуваний період скоротився з 47 
місяців до 30 місяців, оскільки накопичення сили збурю-
ючого імпульсу здійснюється швидшими темпами. отже, 
в результаті маємо незначне зниження рівня показника 
конкурентоспроможності до 21 місяця та стрімке його 
зростання до 26 місяця, що пояснюється покращенням 
якісних характеристик випущеної продукції. Проте, з 26 
місця до 30 місяця рівень показника стрімко знижується 
за рахунок підвищення вартості продукції. саме тому, 
аспекти екологізації виробництва потребують додатко-
вого фінансування. 

висновки. отже, в результаті проведеного дослі-
дження обґрунтовано стратегію підвищення рівня еколо-
гізації виробництва та споживання на основі формування 
когнітивної моделі, шляхом характеристики якості при-
чинно-наслідкових зв'язків пріоритетних факторів сфор-
мованої системи, до яких віднесено наступні: ціновий 
механізм, конкурентоспроможність, технології, інновації, 
інвестиції, виробництво, екологічність продукції, податки 
та збори використання природних ресурсів та забруд-
нення навколишнього природного середовища, спожи-
вання, ресурсоємність, культура, державні субсидії; що 
дало змогу виявити оптимальний шлях досягнення цілей 
екологізації на промисловому підприємстві. також дове-
дено, що стрімке підвищення рівня конкурентоспромож-
ності промислового підприємства шляхом забезпечення 
одночасного впливу державних субсидій, екологізації 
виробництва та споживання, зростання податкового тиску 
з боку екологічних податків та ресурсних платежів.
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аннотация. разработана стратегия повышения уровня экологизации производства и потребления на основе форми-
рования когнитивной модели, путем характеристики качества причинно-следственных связей приоритетных факторов 
сложившейся системы, к которым отнесены следующие: ценовой механизм, конкурентоспособность, технологии, ин-
новации, инвестиции, производство, экологичность продукции, налоги и сборы использования природных ресурсов и 
загрязнение окружающей природной среды, потребления, ресурсоемкость, культура, государственные субсидии. 

ключевые слова: моделирование, сценарии, когнитивная модель, экологизация, конкурентоспособность.

аnnotation. The strategy of increasing the greening of production and consumption based on forming cognitive model by 
characteristics as causation factors established system of priorities, which include the following: the price mechanism, competi-
tiveness, technology, innovation, investment, production, environmental products, taxes assembly and use of natural resources 
and environmental pollution, consumption, specific resource consumption, culture and state subsidies.

Keywords: modeling, scenarios, cognitive model, greening, competitiveness.
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ЭконоМическаЯ среда как предпосЫлка ФорМированиЯ политики 
привлечениЯ прЯМЫХ иностраннЫХ инвестиций

ECONOMIC ENVIRONMENT POLICY AS THE BACKGROUND FOR ATTRACTING  
OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

аннотация. в работе рассмотрена возрастающая роль привлечения иностранных инвестиций для любого госу-
дарства. современный опыт интеграции экономики государств в мировой рынок прямых иностранных инвестиций 
свидетельствует о том, что данный процесс имеет не только положительные моменты. выделяются отрицательные 
моменты привлечения прямых иностранных инвестиций. оцениваются общемировые тенденции и лидеры по при-
влечению прямых иностранных инвестиций. в статье применена методика PEST-анализа для четырех групп факторов 
внешней среды (экономических, правовых, технологических и социально-культурных) и их влияния на деятельность 
промышленных предприятий иракского курдистана. выявлено, что наибольшее влияние на деятельность и формиро-
вание политики привлечения прямых иностранных инвестиций промышленных предприятий иракского курдистана 
оказывают факторы экономической среды. значительное влияние также оказывают факторы социальной, политико-
правовой и технологической сред.
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вступление и постановка проблемы. Прямые ино-
странные инвестиции (Пии) в настоящее время превра-
тились в ведущий фактор международной интеграции. 
Большинство стран мира в той или иной степени высту-
пают в качестве экспортеров или реципиентов капитала. 

взаимодействие субъектов иностранных инвестиций 
с помощью институтов международного или националь-
ного значения приводит к тому, что в феномене глобали-
зации наблюдаются явления и тенденции, которые до сих 
пор не имели места в мире, и модель мировой экономики 
приобретает черты, не характерные для предыдущих эта-
пов развития. все эти инновационные процессы требуют 
своего осмысления на основе использования концепций и 
теоретических подходов различных экономических школ.

учитывая то, что глобализация носит объективный 
характер, транзитивные экономики более активно вклю-
чаются в данный процесс. современный опыт интеграции 
экономики государства в мировой рынок прямых ино-
странных инвестиций свидетельствует о том, что данный 
процесс имеет не только положительные моменты. 

например, привлечение иностранных компаний в 
отечественную экономику не способствовало улучшению 
положения курдистана в международном разделении 
труда и повышению его конкурентных позиций в миро-
вой экономике.

открытие национальных рынков для иностранных 
фирм, как правило, является благоприятным фактором, 
позволяющим странам с транзитивной экономикой пре-
доставить дополнительный импульс экономическому раз-
витию, а также структурной и институциональной пере-
стройке экономики.

анализ последних исследований и публикаций. 
Проблематикой теоретических исследований процесса 
прямого иностранного инвестирования занимались 

с.М. Борисов, и.с. королев, л.н. красавина, Б.М. Пичу-
гин, в.в. змистов, в.н. Шенаев, в.в. Шмелев, к. рогофф, 
д. родрик, дж. стиглиц и др., работы которых посвящены 
изучению проблем мировых рынков капитала в условиях 
финансовой глобализации и международных кредитных 
и финансовых отношений. в то же время высокая дина-
мичность и нестабильность привлечения прямых ино-
странных инвестиций, возрастающая их роль для разви-
тия экономики любой страны вызывают необходимость 
в дальнейшем, более углубленном анализе современных 
факторов, которые влияют на политику привлечения пря-
мых иностранных инвестиций. 

вопросы составляющих факторов влияния на фор-
мирование политики привлечения прямых иностранных 
инвестиций характеризуются недостаточно комплекс-
ными научными наработками. отдельно рассматрива-
ются составляющие факторов влияния. решение данного 
вопроса требует комплексного похода, который должен 
базироваться на совершенном анализе современных фак-
торов влияния на формирование политики привлечения 
прямых иностранных инвестиций. 

целью данной работы является теоретическое обосно-
вание составляющих факторов влияния на формирование 
политики привлечения прямых иностранных инвестиций.

результаты исследования. Финансовые ресурсы, в 
частности денежные средства, в инвестиционной деятельно-
сти играют наибольшую роль. во-первых, они могут транс-
формироваться в любую другую форму инвестиционных 
ресурсов путем приобретения предметов и средств труда, 
инноваций, рабочей силы и других элементов производства, 
и, во-вторых, только денежные средства дают возможность 
инвестору выбирать любой объект инвестирования. 

инвестиционные ресурсы в виде ценных бумаг, кото-
рые вкладываются в объекты инвестирования, в частно-
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сти в уставный фонд, в иракском курдистане почти не 
используются. инвестиционные ресурсы в форме матери-
альных, нематериальных и трудовых ресурсов вкладыва-
ются исключительно в процесс производства. 

Проект как объект оценки характеризуется набо-
ром разнородных показателей, отражающих его эко-
номические, социальные, технические, экологические 
и другие аспекты. некоторые из показателей не явля-
ются измеримыми, данные часто носят характер про-
гноза. кроме того, система критериев, как правило, 
представляет собой сложную иерархическую струк-
туру. указанные обстоятельства обуславливают необ-
ходимость использования экспертных методов для 
оценки проектов.

уровень риска инвестиций напрямую зависит от 
уровня ожидаемой доходности. чем выше ожидаемый 
инвестором уровень доходности инвестиций в любой из 
их форм, тем выше (при прочих равных условиях) сопут-
ствующий ему уровень риска, и наоборот. иными сло-
вами, объективная связь между уровнями доходности и 
риска инвестиций прямо пропорциональна.

Практическое осуществление инвестиций обеспе-
чивается инвестиционной деятельностью предприятия, 
является одним из самостоятельных видов его хозяй-
ственной деятельности и важнейшей формой реализации 
его экономических интересов.

заказчиком проведения оценки инвестиционной при-
влекательности может быть как субъект, так и объект 
инвестирования. При этом каждый из них заботится о 
своих целях, что в конечном результате направлены на 
реализацию возможностей перераспределения и потре-
бления капитала, т. е. инвестирования.

Характерная черта успешного инвестирования – обя-
зательное присутствие двойного эффекта: положитель-
ных результатов как для субъекта инвестирования (инве-
стора), так для объекта (реципиента).

инвестиционная привлекательность может рассма-
триваться не только как финансово-экономический пока-
затель, но и как модель количественных и качественных 
показателей – оценок внешней среды (политической, 
экономической, социальной, правовой) и внутренних – 
позиционирование объекта во внешней среде, оценка ее 
экономического, финансового, технического потенциала, 
что дает возможность варьировать конечный результат.

итак, инвестиционная привлекательность – это спра-
ведливая количественная и качественная характеристика 
внешней и внутренней среды объекта потенциально воз-
можного инвестирования.

государственный подход к оценке инвестиционной 
привлекательности сводится к анализу финансового состо-
яния по утвержденным методикам: интегральной оценки 
инвестиционной привлекательности и углубленного ана-
лиза финансово-хозяйственного состояния [1, с. 55].

если анализировать размещение прямых инвести-
ций по странам мира, то безоговорочным лидером здесь 
является великобритания. в течение 2005–2012 гг. доля 
данной страны в совокупных инвестициях, осуществля-
емых американскими тнк за границу, составляла чет-
вертую часть. однако в 2013 г. доля прямых инвестиций 
в великобритании значительно сократилась (почти впо-
ловину), а в 2014 г. составила 10,9%, несколько усту-
пив свои позиции нидерландам, доля которых в 2014 г. 
составила 12,1%. 

значительные позиции в структуре потоков прямых 
инвестиций американских тнк за границу принадлежат 
канаде, германии, Японии, хотя также наблюдается тен-
денция к сокращению доли данных стран.

При проведении анализа экономической среды ирак-
ского курдистана воспользуемся методикой PEST-анализа, 
с помощью которого проводится анализ четырех групп 
факторов внешней среды: экономических, правовых, тех-
нологических и социально-культурных [2, с. 27–28].

Методика PEST-анализа предусматривает оценивание 
четырех составляющих:

P – политико-правовая среда;
E – экономическая среда;
S – социально-культурная среда;
T – технологическая среда [3, с. 65].
каждую составляющую будем оценивать по 

100-балльной шкале:
0 – отсутствие влияния;
от 1 до 10 – очень слабое влияние;
от 11 до 20 – слабое влияние;
от 21 до 30 – умеренное влияние;
от 31 до 40 – сильное влияние;
от 41 до 50 – очень сильное влияние;
от 51 до 100 – данный фактор для предприятия абсо-

лютный, то есть влияние других факторов не ощущается 
или не имеет существенного значения [4, с. 87].

в табл. 1 представлены результаты оценки политико-
правовой среды и ее влияния на деятельность промыш-
ленных предприятий иракского курдистана, сформиро-
ванные при применении методики PEST-анализа.

P – политико-правовая среда.
По результатам проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы:

таблица 1 
оценка влияния политико-правовой среды на деятельность  

промышленных предприятий иракского курдистана

№ п/п Фактор оценка фактора 
(от 1 до 100) влияние

1 антимонопольное регулирование 35 негативное влияние на деятельность 
предприятий всевозможными запретами

2 налоговое регулирование 45 значительное негативное влияние на 
деятельность предприятий

3 законодательство по охране окружающей 
среды 65 значительное влияние за счет ограничений  

и экологических норм и правил

4 регулирования экспортно-импортной 
деятельности 55 значительное влияние

5 стабильность производства (политический 
риск) 65 негативное влияние на деятельность 

предприятий

6 наличие групп давления, которые лоббируют 
интересы фирмы в структурах власти 50 значительное влияние
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• антимонопольное регулирование оказывает отри-
цательное влияние на деятельность предприятий всевоз-
можными запретами – 35 баллов;

• налоговое регулирование – 45 баллов, так как при-
сутствует значительное отрицательно влияние на деятель-
ность предприятий;

• законодательство по охране окружающей среды – 
65 баллов;

• регулирования экспортно-импортной деятельно-
сти – 55 баллов; 

• стабильность производства (политический риск) – 
65 баллов. Эта составляющая оказывает отрицательное 
влияние на деятельность предприятий. нестабильная 
финансовая и политическая ситуация в стране негативно 
скажется на работе предприятия в результате общего 
падения экономики;

• наличие групп давления, которые лоббируют инте-
ресы фирмы в структурах власти – 60 баллов.

далее оцениваются факторы экономической среды. 
результаты оценки приведены в табл. 2. 

E – экономическая среда.
По результатам проведения анализа можно сделать 

следующие выводы:
• динамика ввП и внП – данный фактор является 

важным показателем не только для предприятия, но и для 
экономического положения страны в целом – 35 баллов;

• процентные ставки на кредиты значительно вли-
яют, потому что предприятия используют кредитные 
ресурсы – 85 баллов;

• уровень инфляции сильно влияет на деятельность 
предприятия – 90 баллов;

• уровень безработицы – данный фактор оказывает 
сильное влияние на предприятие – 70 баллов;

• торговый баланс и валютные курсы – 90 баллов, так 
как изменение валютных курсов сильно как негативно, 
так и позитивно (в зависимости от ситуации) влияет на 
работу предприятия;

• доступность кредитных ресурсов – если у конку-
рентов, то данный фактор имеет большое влияние на дея-
тельность предприятия – 60 баллов;

• соотношение частной и государственной собствен-
ности – 10 баллов;

• инвестиционная активность – деятельность пред-
приятия улучшается от притока инвестиций, и наоборот – 
70 баллов.

далее оцениваются факторы социально-культурной 
среды. результаты оценки приведены в табл. 3. 

S – социально-культурная среда

таблица 2 
оценка влияния экономической среды на деятельность промышленных предприятий иракского курдистана

№ п/п Фактор оценка фактора 
(от 1 до 100) влияние

1 динамика ввП и внП 35 данный фактор является важным показателем 
развития экономики страны

2 Процентные ставки на кредиты 85 Предприятие использует кредитные ресурсы
3 уровень инфляции 90 сильно влияет на стоимость ресурсов
4 уровень безработицы 70 сильное влияние на предприятие

5 торговый баланс и валютные курсы 90
изменение валютных курсов сильно как 
негативно, так и позитивно (в зависимости от 
ситуации) влияет на работу 

6 доступность кредитных ресурсов 60 Большое влияние на деятельность предприятия

7 соотношение частной и государственной 
собственности 10 незначительное влияние

8 инвестиционная активность 70 деятельность предприятия улучшается от 
притока инвестиций, и наоборот

таблица 3 
оценка влияния социально-культурной среды на деятельность  

промышленных предприятий иракского курдистана

№ п/п Фактор оценка фактора 
(от 1 до 100) влияние

1 изменение стандартов уровня 
жизни и образования 50

влияет на предприятие прямо пропорционально 
повышению уровня жизни и количества 
образованных граждан

2 общественное отношение к бизнесу 10 незначительное влияние
3 структура занятости 50 значительное влияние

4 возрастная структура населения 40 различные возрастные группы по-разному 
пользуются промышленной продукцией

5 семейная структура 25 у женатых / холостых, с детьми или без граждан 
разные ценности и потребности

6 система ценностей в обществе 60
для людей существует разный набор конкретных, 
материальных вещей. каждый человек тратит 
различные средства на одежду, питание и др.

7 религия 0 Без влияния

8 классовые различия 10 кредиты предоставляются гражданам, относящимся 
в основном к среднему и высокому классу

9 консюмеризм 30 клиенты оценивают качество сервиса и в случае 
неудовлетворения могут отказываться от услуг
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По результатам проведения анализа можно сделать 
следующие выводы:

• изменение стандартов уровня жизни и образования 
сильно влияет на предприятие, то есть прямо пропорци-
онально повышению уровня жизни и количества образо-
ванных граждан – 50 баллов;

• общественное отношение к бизнесу – фактор имеет 
слабое влияние – 10 баллов;

• структура занятости – данный фактор сильно вли-
яет на предприятие 50 баллов;

• возрастная структура населения – этот фактор 
также влияет на деятельность предприятия. различные 
возрастные группы по-разному пользуются продукцией 
промышленных предприятий – 40 баллов;

• семейная структура – 25 баллов, так как этот фактор 
оказывает умеренное влияние на предприятие. у жена-
тых/холостых граждан, с детьми или без разные ценности 
и потребности, что сказывается на приобретении продук-
ции промышленных предприятий;

• система ценностей в обществе – 60 баллов. Фактор 
сильно влияет на предприятия. для людей существует 
разный набор конкретных, материальных благ. каждый 
человек тратит различные средства на них;

• религия – 0 баллов. Продукцию промышленных 
предприятий могут приобретать представители любой 
религии и национальности;

• классовые различия – 10 баллов. Банки работают 
со всеми, однако кредиты предоставляются гражданам, 
относящимся в основном к среднему и высокому классам, 
что влияет на объем платежеспособного спроса на про-
дукцию промышленных предприятий;

• консюмеризм – влияние слабое – 30 баллов.
далее оцениваются факторы технологической среды. 

результаты оценки приведены в табл. 4. 
T – технологическая среда.
По результатам проведения анализа можно сделать 

следующие выводы:
• государственные и негосударственные расходы на 

науку и технику значительно влияют, потому что пред-
приятие использует инновационные технологии – 55 
баллов;

• темпы разработки новой продукции влияют на дея-
тельность промышленных предприятий – 20 баллов;

• патентная и лицензионная защита технологий – 
фактор слабо влияет на деятельность – 5 баллов;

• новые тенденции в трансферте технологий – дан-
ный фактор оказывает среднее влияние на деятельность 
предприятия – 40 баллов.

выводы. наибольшее влияние на деятельность про-
мышленных предприятий иракского курдистана оказы-
вают экономические факторы внешней среды. изменение 
уровня безработицы, ввП, размера учетной ставки тре-
буют от промышленных предприятий иракского кур-
дистана изменения политики привлечения прямых ино-
странных инвестиций. 

другие факторы – правовые, технологические и 
социально-культурные – имеют меньшее влияние, 
однако требуют от руководства иракского курдистана 
своевременной корректировки налоговой политики, сти-
мулирования разработок и внедрения новых программ и 
технических инноваций, поиска путей расширения объ-
емов продукции.
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анотація. у роботі розглянуто зростаючу роль залучення прямих іноземних інвестицій для будь-якої держави. 
сучасний досвід інтеграції економіки держав у світовий ринок прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що да-
ний процес має не тільки позитивні моменти. виділено негативні моменти залучення прямих іноземних інвестицій. 
оцінено загальносвітові тенденції і лідери по залученню прямих іноземних інвестицій. у статті застосовано мето-
дику PEST-аналізу для чотирьох груп факторів зовнішнього середовища (економічних, правових, технологічних 
та соціально-культурних) та їх впливу на діяльність промислових підприємств іракського курдистану. виявлено, 
що найбільший вплив на діяльність і формування політики залучення прямих іноземних інвестицій промислових 
підприємств іракського курдистану здійснюють фактори економічного середовища. значний вплив також здійснюють 
фактори соціальної, політико-правової та технологічної середовищ.

ключові слова: прямі іноземні інвестиції, політика залучення прямих іноземних інвестицій, PEST-аналіз, 
економічне середовище, фактори зовнішнього середовища.

Summary. In the article considered the growing role of foreign direct investment for any country. The current states ex-
perience of integration into the global economy market FDI indicates that the process has not only positive aspects. There are 
negative aspects of foreign direct investment. In the article estimated the global trends and leaders in attracting foreign direct 
investment. In the article used PEST-analysis method for analyzing the components of the four groups of environmental factors 
(economic, legal, technological and socio-cultural) and their impact on the industry Iraqi Kurdistan. Found that the greatest im-
pact on the activities and policy of attracting foreign direct investment industrial enterprises engaged in Iraqi Kurdistan factors 
of economic environment. Also influence factors of social, political, legal and technological environment.

Key words: FDI policy to attract foreign direct investment, PEST-analysis, economic environment, environmental factors.

таблица 4 
оценка влияния технологической среды  

на деятельность промышленных предприятий  
иракского курдистана

№
п/п Фактор

оценка 
фактора  

(от 1 до 100)
влияние

1

государственные и 
негосударственные 
расходы на науку и 
технику

55 значительное 
влияние

2 темпы разработки 
новой продукции 20 незначительное 

влияние

3
Патентная и лицен-
зионная защита 
технологий

5  слабое влияние

4
новые тенденции в 
трансферте техно-
логий

40  среднее 
влияние



14

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 5 • 2015

удк 336.71

карпець о. с.
кандидат економічних наук,

 доцент кафедри фінансів 
Західнодонбаського інституту 

Міжрегіональної академії управління персоналом
чуйко і. М.

викладач кафедри економічної кібернетики 
Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця

Karpets O. S.
Candidate of Economic Sciences,  

Senior Lecturer of Finance Department
West Donbas Institute

of Interregional Academy of Personnel Management
Chuyko I. M.

Lecture of Economic Cybernetics Department
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

оцінка і аналіЗ сучасного стану ринку  
БанківськиХ кредитів в украЇні

EVALUATION AND ANALYSIS OF MODERN  
BANK LOANS MARKET IN UKRAINE

анотація. у роботі проаналізовано ринок банківського кредитування в україні, його стан та динаміку, учасників, 
ефективність їх діяльності. для аналізу були використані методи групування, порівняння, метод використання абсо-
лютних і відносних показників, графічний і табличний методи, методи багатовимірного аналізу. результати аналізу 
показують, що у даний час на ринку банківського кредитування спостерігається зростання обсягів виданих кредитів, 
особливо нефінансовим корпораціям, однак у той же час зростає частка прострочених кредитів. кількість банків на 
ринку зменшується, що свідчить про зниження їх платоспроможності та неефективність управління взагалі та кредит-
ною діяльністю особливо. також здійснено кластерний аналіз банків за показниками ефективності кредитної діяльнос-
ті, у результаті якого виділено п’ять груп банків. результати аналізу банківського кредитування в україні показали, що 
банківська система має певні проблеми та потребує значного реформування.

ключові слова: кредит, ринок, процентний дохід, фінансовий результат, ефективність, кластер.

вступ та постановка проблеми. знаходячись у цен-
трі сучасного грошово-фінансового господарства, обслу-
говуючи інтереси господарюючих суб‘єктів, кредит і 
кредитні відносини є невід‘ємною складовою економіч-
ної системи україни. кредитні відносини реалізуються 
шляхом діяльності незалежних конкуруючих між собою 
комерційних кредитних установ. Банківська система 
україни за роки незалежності стала домінуючою ланкою 
на ринку кредитних ресурсів. однак динамічний розви-
ток банківської діяльності в україні відбувався переважно 
екстенсивним шляхом. на сьогоднішній день досить акту-
альною є проблема реформування системи кредитування 
суб‘єктів господарської діяльності. у таких умовах постає 
необхідність удосконалення кількості та спектра надання 
традиційних та нетрадиційних банківських послуг, меха-
нізмів їх здійснення, системи ризик-менеджменту. кре-
дит є невід’ємною складовою ефективного розвитку всіх 
сфер і галузей національної економіки україни, є важли-
вим джерелом капітальних вкладень, тому дослідження 
проблеми розвитку та удосконалення ринку банківського 
кредитування у сучасних умовах набуває особливого зна-
чення. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. тенденції 
розвитку банківської діяльності, зокрема ринку кредиту-

вання, досліджуються багатьма вченими, аналізуються 
експертами. Проблемам банківського кредитування при-
свячені праці а.о. Єпіфанова, д. гладких, с.і. кручка, 
в.н. жованикова, н.в. зайцева, в.і. Міщенка, в.П. Мос-
каленка, о.і. скічка, і. софіщенко, в.М. гриньової та 
інших науковців та практиків. однак, незважаючи на 
досить високий рівень досліджень тенденцій кредиту-
вання, в умовах нестабільності зовнішньої політичного та 
фінансового середовища зміни відбуваються щодня, тому 
необхідність аналізу кредитного ринку та динаміки його 
розвитку залишаються в полі зору.

Метою даної роботи є аналіз сучасного стану ринку 
банківського кредитування в україні, виявлення банків – 
лідерів з кредитування та розробка рекомендацій щодо 
підвищення ефективності кредитної діяльності банків на 
даному ринку.

результати дослідження. Проаналізувавши викладені 
в офіційних джерелах статистичні показники діяльності 
банків україни [2–4], було отримано наступні результати. 
станом на початок жовтня 2015 р. кількість банків в укра-
їні, що надають послуги з кредитування, складала 182 од., 
82% яких мають ліцензії (за дев’ять місяців 2015 р. було 
відкликано банківську ліцензію у 33 банків зі 182 (18%)). 
на рис. 1 зображена динаміка виданих з 2002 р. банками 
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україни кредитів за секторами економіки. Як бачимо, 
різке зростання обсягів виданих кредитів спостерігається 
у 2006–2008 рр. – темпи приросту складали 71–74%. 
у 2013–2014 рр. приріст склав 11–12%, а у 2015 р. – 3,2% 
відносно попереднього періоду. така динаміка повторю-
ється для частки кредитів, виданих нефінансовим корпо-
раціям. обсяги кредитів, виданих іншим секторам еконо-
міки, зростають до 2009 р. із середнім темпом приросту 
108,7%, а потім до 2015 р. помірно спадають із середнім 
темпом приросту -5,6%. 
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Усього нефінансові корпорації інші сектори економіки 

рис. 1. кредити, надані резидентам у 2002–2015 рр.,  
млн. грн.

аналіз динаміки обсягів кредитів, виданих іншим 
фінансовим корпораціям, показав (рис. 2), що почина-
ючи з 2002 р. і по 2014 р. спостерігається різке зростання 
обсягів кредитів іншим фінансовим корпораціям, однак у 
2015 р. цей показник знизився на 20,2%. що стосується 
кредитів сектору загального державного управління, 
позитивна динаміка даного показника спостерігалась до 
2010 р., а потім показник знижується у середньому на 
17,2% щорічно.
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рис. 2. кредити, надані іншим фінансовим корпораціям 
та сектору загального державного управління, млн. грн.

у цілому по україні в 2015 р. 81% виданих кредитів 
отримали нефінансові корпорації, 2% – інші фінансові 
корпорації, близько 0% – сектор загального державного 
управління, 17% – інші сектори економіки. найбільша 
частка кредитів на початок жовтня 2015 р. (близько 
91%) належить господарським товариствам, причому 
як у національній, так і в іноземній валюті, близько 
8% – підприємствам, решта – іншим формам господа-
рювання. за видами економічної діяльності у 2015 р. 
спостерігався наступний розподіл кредитних ресурсів: 
33,48% – оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів, 25,09% – переробна 
промисловість, 9,27% – операції з нерухомим майном, 
6,14% – сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство, 5,73% – професійна, наукова та 

технічна діяльність, 5,26% – будівництво, решта – інші 
види діяльності.

динаміка обсягів кредитів нефінансовим корпораціям 
з 2002 р. щорічно зростає у середньому на 29% (рис. 3). 

серед регіонів україни найбільше у 2015 р. було 
видано кредитів нефінансовим корпораціям у київській 
області та м. київ (55,57%) та дніпропетровській області 
(18,45%). найменші обсяги зафіксовані у рівненській 
(0,38%) та тернопільській (0,42%) областях. за показни-
ком обсягів кредитів фінансовим корпораціям лідером 
також є київська область і м. київ (81,9%), дніпропетров-
ська (4,96%) та одеська (5%) області. київська та дні-
пропетровська області є лідерами кредитного ринку і за 
іншими секторами економіки.
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рис. 3. динаміка кредитів,  
наданих нефінансовим корпораціям, млн. грн.

результати аналізу структури кредитів, виданих 
домашнім господарствам, за цільовим призначенням свід-
чать, що за регіонами україни станом на 1 жовтня 2015 р. 
лідером за всіма напрямками кредитування виступають 
київська область та м. київ, де домашніми господар-
ствами використано 23,02% загального обсягу кредитів 
домашнім господарствам україни на споживче кредиту-
вання, 13,66% – на іпотечне кредитування, 11,21% – на 
придбання, будівництво та ремонт нерухомості. одеська 
область є другою за обсягами використання кредитних 
коштів на нерухомість та іпотечне кредитування, а за 
часткою споживчого кредитування її випереджає дніпро-
петровська область. 

частка іпотечних кредитів у загальному обсязі креди-
тів, наданих домогосподарствам, протягом 2009–2015 рр. 
становила від 29% до 55%. найбільший відсоток серед 
іпотечних кредитів (більше 82%) мали кредити трива-
лістю від п’яти років, до одного року – від 2% до 6%. 
частка інших кредитів протягом даного періоду була 
незмінною на рівні 2%. 

на рис. 4 наведено динаміку доходів та витрат бан-
ків україни та фінансового результату їх діяльності. 
Як бачимо, у 2009–2011 рр. банки працювали збит-
ково, оскільки цей період характеризується глибокою 
фінансовою кризою в країні. у 2009 р. збитки переви-
щили 38 млрд. грн. і зменшились до 7,7 млрд. грн. у 
2011 р. у 2012–2013 рр. ситуація покращилась, діяль-
ність банківської системи була прибутковою, але вже 
у 2014–2015 рр. знову зросли збитки банків і переви-
щили 52 млрд. грн. така ситуація пояснюється збит-
ками банківської системи у зв’язку із закриттям відді-
лень у ар крим та луганській і донецькій областях, 
нестійким фінансовим станом у країні, політичною та 
економічною нестабільністю, падінням довіри насе-
лення як до банківської системи, так і до державного 
управління в цілому.
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рис. 4. доходи та витрати банків україни  
у 2007–2015 рр., млн. грн.

 
виходячи з проаналізованих фінансових результатів, 

маємо наступну динаміку рентабельності активів (рис. 5). 
у 2011, 2014–2015 рр. показник рентабельності активів 
має від’ємні значення, що підтверджує фінансові втрати 
банків у дані періоди.
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рис. 5. динаміка коефіцієнта рентабельності активів 
банків україни за 2007–2015 рр., %

у табл. 1 наведено результати аналізу доходів та 
витрат банків україни за три квартали 2015 р.

збиток по системі банків за і квартал 2015 р. стано-
вив 80,9 млрд. грн. зростання сумарного збитку по сис-
темі банків обумовлено значними обсягами відрахувань 
у резерви. за січень-квітень поточного року відрахування 
у резерви у п’ять разів перевищили обсяги відрахувань 
за відповідний період минулого року. збиток по системі 
банків за іі квартал 2015 р. становив 30,5 млрд. грн. на 
фінансовий результат системи банків негативно впли-
нули збитки банків, які віднесено до категорії неплато-
спроможних і в яких були запроваджені тимчасові адмі-
ністрації, – 68,4 млрд. грн. Без урахування збитків цих 
банків збиток по системі банків становив 14,2 млрд. грн. 
збиток по системі банків за ііі квартал 2015 р. становив 
52,2 млрд. грн., який сформувався головним чином за 
рахунок значних обсягів відрахувань у резерви на мож-
ливі втрати від активних операцій.

Проаналізуємо склад доходів банків за і–ііі квартали 
2015 р. найбільшу частку доходу складають процентні 
доходи. у і кварталі 2015 р. їх частка складала 55%, у 
іі кварталі – 68%, а у ііі – 72%, що свідчить про значну 
роль кредитної діяльності у забезпеченні прибутковості 
банківської системи україни.

 

72% 14% 

7% 5% 1% 1% 

процентні доходи комісійні доходи 

результат від торговельних операцій інші операційні доходи 

інші доходи повернення списаних активів 

рис. 6. склад доходів банків україни  
за ііі квартал 2015 р.

у табл. 2 наведено чисельні значення економічних 
нормативів банківської діяльності у ііі кварталі 2015 р. 
значення нормативу достатності регулятивного капіталу 

таблиця 1
склад доходів та витрат банків україни у 2015 р.

№ показники
на 1.04.2015 на 1.07.2015 на 1.10.2015

сума 
(млн. грн.) % сума 

(млн. грн.) % сума
(млн. грн.) %

1 доХоди 77 511 100 119 834 100 153 457 100
1.1 процентні доходи 42 635 55 81 992 68,4 110 649 72,1
1.2 комісійні доходи 8 771 11,3 15 256 12,7 21 288 13,9
1.3 результат від торговельних операцій 20 831 26,9 13 005 10,9 10 680 7
1.4 інші операційні доходи 4 070 5,2 6 710 5,6 7 324 4,8
1.5 інші доходи 613 0,8 1 618 1,3 1 932 1,2
1.6 повернення списаних активів 591 0,8 1 253 1,1 1 584 1
2 витрати 158 403 100 201 808 100 205 685 100

2.1 процентні витрати 29 598 18,7 53 965 26,7 71 809 34,9
2.2 комісійні витрати 1 479 0,9 2 851 1,4 4 292 2,1
2.3 інші операційні витрати 3 339 2,1 7 032 3,5 9 028 4,4
2.4 загальні адміністративні витрати 9 819 6,2 19 309 9,6 27 212 13,2
2.5 відрахування в резерви 114 312 72,2 118 450 58,7 92 995 45,2
2.6 податок на прибуток –144 –0,1 201 0,1 349 0,2
3 чистий ПриБуток (зБиток) –80 892 х –81 974 х -52 228 х
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не досягає нижню межу у 10%, оскільки банки україни 
мають недостатньо регулятивного капіталу порівняно з 
нормативними 120 млн. грн.

за нормативами ліквідності н4, н5, н6 усі розрахун-
кові показники задовольняють висунутим вимогам. розра-
хункові значення нормативів н7 та н8 також відповідають 
вимогам. норматив максимального розміру кредитного 
ризику за операціями з пов’язаними з банком особами 
перевищує допустимий рівень 25% починаючи із серпня 
2015 р. решта нормативів задовольняють вимогам нБу.

Проведений аналіз економічних нормативів діяльності 
банків україни свідчить про достатньо високий рівень 
кредитного ризику. тобто оскільки процентні доходи 
займають суттєву частку доходів банків, вони продовжу-
ють кредитувати, навіть незважаючи на перевищення 
допустимого рівня ризику. у такому випадку ще більш 
актуально постає питання про формування ефективного 
управління кредитною діяльністю з урахуванням можли-
вих ризиків та розробці заходів щодо їх запобігання.

наступним етапом аналізу ринку банківських креди-
тів є розбиття множини банків україни на класи з вико-
ристанням кластерного аналізу, який дозволяє виділити 
близькі за рівнем досліджуваних показників групи банків. 
алгоритм кластерного аналізу наведений на рис. 7. ціль 

кластеризації полягає у спробі виявити класи банків – 
учасників ринку банківських кредитів за ефективністю 
кредитної діяльності. відповідно до алгоритму, першим 
кроком є визначення множини досліджуваних банків для 
аналізу їх діяльності. на другому етапі здійснюється від-
бір показників для оцінки. статистичні дані для аналізу 
використаємо з офіційних джерел – сайту нБу та аналі-
тичних матеріалів про банківський сектор україни [2–4]. 
аналіз здійснюватимемо за даними і–ііі кварталів 2015 р. 

Проаналізувавши викладені в офіційних джерелах 
показники діяльності банків, літературні джерела з оцінки 
ефективності кредитної діяльності, зроблений висновок 
про доцільність використання на даному кроці наступної 
групи показників: активи; грошові кошти; надані кредити; 
капітал; фінансовий результат діяльності; резерви під 
заборгованість за кредитами; чистий процентний дохід.

Метод реалізується в пакеті прикладних програм 
Statistica завдяки модулю Cluster Analysis. для аналізу 
використаємо дані показники для 147 банків україни. на 
рис. 8 наведено графіки середніх значень показників, що 
обґрунтовує вибір кількості кластерів.

Plot of Means for Each Cluster
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рис. 8. графічний розподіл показників  

 для кожного кластеру

у результаті реалізації методу були сформовані 
наступні кластери: кластер банків із найвищою ефектив-
ністю кредитної діяльності (в); кластер банків із рівнем 

таблиця 2
Значення економічних нормативів по системі банків україни за 2015 р.

№ 
з/п норматив на 01.08 на 01.09 на 01.10

1 н1 регулятивний капітал (млн. грн.) 97782,82 92128,7 82442,6

2 н2 норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу 
(не менше 10%) 8.03 7.88 7.09

3 н4 норматив миттєвої ліквідності (не менше 20%) 56.80 60.69 61.26
4 н5 норматив поточної ліквідності (не менше 40%) 75.41 76.35 69.33
5 н6 норматив короткострокової ліквідності (не менше 60%) 81.77 82.25 83.80

6 н7 норматив максимального розміру кредитного ризику на 
одного контрагента (не більше 25%) 23.08 23.25 23.27

7 н8 норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного 
розміру регулятивного капіталу) 675.06 707.36 819.95

8 н9 норматив максимального розміру кредитного ризику за 
операціями з пов’язаними з банком особами (не більше 25%) 20.26 28.96 38.60

9 н11 норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною 
установою (не більше 15%) 0.00 0.002 0.002

10 н12 норматив загальної суми інвестування (не більше 60%) 2.74 2.65 2.50

 

Крок 1. Відбір досліджуваних об'єктів 

Крок 2. Відбір показників оцінки 
 

Крок 3. Класифікація банків України 

Крок 4. Оцінка якості розбиття на кластери 

Крок 5. Аналіз утворених кластерів 

рис. 7. алгоритм кластерного аналізу банків україни [1]
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ефективності кредитної діяльності, що вище середньої 
(вс); кластер банків із середнім рівнем ефективності 
кредитної діяльності (с); кластер банків із рівнем ефек-
тивності кредитної діяльності, що нижче середньої (нс); 
кластер банків із низькою ефективністю кредитної діяль-
ності (н). результати об’єднання банків у чотири перші 
кластери представлені в табл. 3, решта банків утворили 
кластер із низькою ефективністю кредитної діяльності.

отримана класифікація банків дозволила виявити 
групи лідерів на ринку банківських послуг. до першого 
кластеру з найвищими показниками ефективності кредит-
ної діяльності увійшли визнані лідери ринку банківського 
кредитування, серед яких «ПриватБанк», «ощадбанк» та 
«укрексімбанк». до другого кластеру ввійшли 10 банків 
з обсягами кредитної діяльності, що мають рівень вище 
середнього.

до другого кластеру увійшли 10 банків з обсягами кре-
дитної діяльності, що мають рівень вище середнього. тре-
тій кластер із середнім рівнем кредитної привабливості 
сформували шість банків: «укрсиббанк», «отП Банк», 
«укргазбанк», «інг-банк україна», банк «Фінансова іні-
ціатива» та банк «Південний». однак слід відзначити, що 
за даними на початок жовтня 2015 р., серед банків дру-
гого кластеру є два банки у процесі ліквідації – «дельта-
Банк» та «надра», а банк «Фінанси і кредит» має тимча-
сову адміністрацію. серед банків 4-го кластеру є банки, 
що ліквідуються у 2015 р. – «віейБі Банк», «імексбанк», 
банк «київька русь», «златобанк». решта банків увійшли 
до п’ятого кластеру з низькою ефективністю кредитної 
діяльності.

висновки. здійснений аналіз діяльності банків на 
ринку банківського кредитування дозволив сформувати 
основні проблеми, що постають перед банками. до таких 
слід віднести перш за все недосконалість законодавчої 
бази щодо кредитних механізмів. особливо слабкими 
є законодавчі основи процесу забезпечення кредитів, 
питань контролю у процесі кредитування, повернення та 
передбачення інфляційних ризиків. ці питання потребу-

ють підвищеної уваги, особливо в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища, в якому сьогодні функціонують 
банки. другою причиною низької ефективності кредитної 
діяльності банків є видача кредитів неплатоспроможним 
або недобросовісним позичальникам. для уникнення 
цієї проблеми банкам слід розробити та затвердити ряд 
внутрішніх положень щодо критеріїв та методики оцінки 
фінансового стану позичальників, перевірки їх плато-
спроможності та адекватно планувати резерви під кре-
дитні ризики. По-третє, однією з найбільш важливих 
причин низької ефективності кредитування є завелика 
частка проблемних кредитів у кредитному портфелі бан-
ків. для розв’язання даної проблеми банкам необхідно 
чітко контролювати допустимий рівень проблемних 
кредитів у загальному обсязі, також бути обережними з 
пільговими ставками або строками погашення, що про-
понуються для залучення клієнтів. четвертою відзна-
чимо проблему недотримання кредитних принципів 
та гонитвою за доходами, що викликають, як наслідок, 
другу та третю проблеми. у цьому разі також рекомен-
довано банкам здійснювати чіткий контроль над обсягом 
позичок з неналежними ризиками або незадовільними 
строками погашення. По-п’яте, важливою проблемою є 
неякісний аналіз або відбір ризиків у процесі формування 
кредитного портфелю. для захисту від збитків у такому 
разі банкам рекомендована диверсифікація кредитного 
портфелю. ще однією важливою проблемою у процесі 
банківського кредитування є некомпетентність та невід-
повідність займаним посадам банківських працівників, 
яка може призвести до багатьох як названих вище, так і 
інших проблем. Якісний відбір персоналу банку на місцях 
та проведення постійного, жорсткого контролю нБу над 
відповідністю керівників, головних бухгалтерів банків 
визначеним професійним вимогам для зайняття зазначе-
них посад повинні завадити виникненню таких проблем у 
банках. це далеко не повний перелік виявлених проблем 
у процесі здійснення банківського кредитування, але вже 
вплив на вказані слабкі місця дозволить банкам отриму-

таблиця 3
перелік банків україни що ввійшли до кластерів 1–4

номер кластеру назва банку номер кластеру назва банку

1-в
ПриватБанк 

4-нс

укрінБанк 
ощадБанк МегаБанк 
укрексіМБанк універсал Банк 

3-с

укрсиББанк кредOБанк 
отП Банк діаМант Банк
укргазБанк вБр 
Фінансова ініціатива кліринговий діМ 
Південний Правекс-Банк 
іHг Банк україна національні інвестиції 

2-вс

дельта Банк 

4-нс

вIEйБI Банк 
ПроМінвестБанк іМексБанк 
UniCredit (укрсоцБанк) ФідоБанк
райФФайзен Банк аваль сітіБанк (україна) 
сБерБанк росії Хрещатик 
альФа-Банк київська русь 
втБ Банк родовід Банк 
надра златоБанк 
ПуМБ Банк кредит дніПро 
Фінанси та кредит ПлатинуМ Банк 

4-нс
Прокредит Банк 

4-нс
інвестицій та заощаджень 

Банк восток уПБ
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вати більше прибутків від кредитування та підвищувати 
рівень своєї фінансової стабільності. 

на державному рівні необхідно також здійснити певні 
кроки для забезпечення фінансової стабільності банківської 
системи україни та розвитку банківського кредитування, 

наприклад: запровадити державне обмеження відсотків 
за кредитами та здійснювати контроль дотримання цього 
обмеження; удосконалити процедури санації, реорганізації 
та ліквідації банків; запровадити стимули для комерційних 
банків, які кредитують інноваційні проекти, та ін.
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аннотация. в работе проанализированы рынок банковского кредитования в украине, его состояние и динамика, 
участники, эффективность их деятельности. для анализа были использованы методы группировки, сравнения, метод 
использования абсолютных и относительных показателей, графический и табличный методы, методы многомерного 
анализа. результаты анализа показывают, что в настоящее время на рынке банковского кредитования наблюдается рост 
объемов выданных кредитов, особенно нефинансовым корпорациям, однако в то же время растет доля просроченных 
кредитов. количество банков на рынке уменьшается, что свидетельствует о снижении их платежеспособности и не-
эффективности управления в целом и кредитной деятельностью в частности. также осуществлен кластерный анализ 
банков по показателям эффективности кредитной деятельности, в результате которого выделено пять групп банков. 
результаты анализа банковского кредитования в украине показали, что банковская система имеет определенные про-
блемы и требует существенного реформирования.

ключевые слова: кредит, рынок, процентный доход, финансовый результат, эффективность, кластер.
Summary. The paper analyzes bank lending market in Ukraine, its status and trends, participants, their effectiveness. For 

the analysis methods used grouping, comparison, method of use of absolute and relative performance, graphical and tabular 
methods, methods of multivariate analysis. Results of the analysis show that currently there is a market of bank lending growth 
in loans, especially non-financial corporations, but at the same time increasing the share of overdue loans. The number of banks 
in the market decrease, indicating that the decline in their solvency and ineffective management of credit activity in general and 
in particular. Also, cluster analysis made by banks performing credit activities, which resulted in five groups selected banks. The 
analysis of bank loans in Ukraine showed that the banking system has some problems and needs significant reform.

Key words: сredit, market, interest income, financial results, performance, cluster.
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вступ та постановка проблеми. гірничодобувна 
галузь відіграє значну роль у національному господарстві 
україни, володіючи значним експортним потенціалом. 
однак його реалізація багато в чому залежить від того, 
наскільки ефективно та раціонально використовуються 
ресурси цієї галузі, які здатні забезпечити зниження собі-
вартості продукції, зростання прибутку та забезпечення 
стійкого розвитку гірничодобувної галузі. для цього необ-
хідно постійно впроваджувати у життя комплекс ресур-
созберігаючих заходів, у тому числі екологічного та еко-
номічного характеру. однак управлінські рішення щодо 
вибору та реалізації ресурсозберігаючих заходів мають 
бути зваженими та потребують ретельного обґрунтування.

аналіз останніх досліджень і публікацій. сутність 
поняття «ресурсозбереження», а також методичні та прак-
тичні аспекти управління ним досліджується багатьма 
науковцями, серед яких а. амоша, с. аптекар, М. іванов, 
а. Бреславцев, л. Хижняк, д. липницький, о. апаршина, 
с. скоков, р. Балашова, с. дорогунцов, Ю. Пітюренко, 
Я. олійник, с. Мочерний, Б. райберг, л. лозовський, 
е. стародубцева, в. іфтемічук, в. григор’єв, М. Мани-
ліч, г. Шутак, і. сотник, Ю. Мазін та ін. однак специфіка 
обґрунтування господарських рішень у сфері управління 
ресурсозбереженням досліджена не повною мірою.

Метою даної роботи є дослідження процесу обґрун-
тування господарських рішень щодо управління ресур-
созбереженням з урахуванням специфіки функціонування 
підприємств гірничодобувної промисловості україни. 

результати дослідження. останніми роками все зрос-
таючу увагу науковців привертають питання у сфері ресур-
созбереження, що є закономірним, зважаючи на ту вагому 
роль, яку відіграє ресурсозбереження у вирішенні завдань 
підвищення ефективності функціонування підприємств, 
що постійно постають перед ними. При цьому багато 
уваги приділяється дослідженню сутності самого поняття 
«ресурсозбереження». наведемо кілька його визначень. 

одним із підходів до визначення сутності ресурсоз-
береження є його трактування як особливого методу гос-
подарювання. такого підходу дотримуються а. амоша та 
с. аптекар [1], які вважають, що даний метод охоплює 
комплекс технічних, економічних, організаційних захо-
дів, спрямований на раціональне використання ресурсів. 
М. іванов, а. Бреславцев, л. Хижняк та д. липниць-
кий [2], даючи дуже схоже визначення, акцентують увагу 
на тому, що завдяки ресурсозбереженню має забезпечу-
ватись також зростаючі потреби у ресурсах за рахунок 
економії. 

Як особливий вид діяльності (організаційної, тех-
нічної, економічної, наукової, інформаційної тощо) роз-
глядають ресурсозбереження о. апаршина [3, с. 158],  
с. скоков [4], які стверджують, що така діяльність пови-
нна спрямовуватися на забезпечення економії і раціональ-
ного використання усіх видів ресурсів з найменшим впли-
вом на людину шляхом застосування досягнень новітньої 
техніки і технології.

р. Балашова [5] трактує ресурсозбереження як про-
цес підвищення ефективності використання ресурсів на 
підприємствах усіх типів і форм власності; виявляється 
у зниженні витрат живої та матеріалізованої праці на 
виробництво одиниці споживчої вартості продукції з ура-
хуванням усіх видів фінансових надходжень.

розповсюдженою є думка науковців щодо того, що 
ресурсозбереження є одним з напрямів використання 
виробничих ресурсів та підвищення ефективності 
виробництва. такої думки дотримуються с. дорогун-
цов, Ю. Пітюренко, Я. олійник [6], с. Мочерний [7], 
Б. райберг, л. лозовський, е. стародубцева [8]. При 
цьому с. дорогунцов, Ю. Пітюренко, Я. олійник ствер-
джують, що ресурсозбереження забезпечує економію 
природних ресурсів та зростання виробництва продукції 
при тій самій кількості використаної речовини, палива, 
основних і допоміжних матеріалів [6]. Б. райберг, 
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л. лозовський, е. стародубцева вважають, що осно-
вними напрямками ресурсозбереження є впровадження 
ресурсозберігаючої техніки і технології, які позволяють 
знизити матеріаломісткість [8]. на думку с. Мочерного, 
досягається ресурсозбереження за рахунок комплексу 
науково-технічних, організаційних, економічних захо-
дів, спрямованих на найбільш раціональне, економічне 
використання всіх видів ресурсів, енергії за рахунок їх 
економного використання [7]. 

Як певний комплекс, або систему заходів різного 
характеру, розглядають ресурсозбереження в. іфтемічук, 
в. григор’єв, М. Маниліч, г. Шутак [9], які також мету 
ресурсозбереження вбачають у раціональному і ефектив-
ному використанні всіх видів ресурсів, їх скороченні на 
одиницю корисного ефекту.

усі наведені визначення мають право на існування, 
адже доповнюють одне одного, розкриваючи окремі 
аспекти поняття «ресурсозбереження». одним із най-
більш повних, на нашу думку, є визначення, запропоноване 
такими науковцями, як і. сотник, Ю. Мазін [10], – органі-
заційна, економічна, технічна, наукова, практична інформа-
ційна діяльність, методи, процеси, комплекс організаційно-
технічних заходів, що супроводжують усі стадії життєвого 
циклу об’єктів і спрямовані на забезпечення мінімальної 
витрати речовини та енергії на цих стадіях у розрахунку на 
одиницю кінцевого продукту, виходячи з існуючого рівня 

розвитку техніки та технології та найменшим впливом на 
людину та природні системи. саме це визначення доцільно 
застосовувати щодо ресурсозбереження як у промисло-
вості в цілому, так і в окремих її галузях.

на сучасному етапі функціонування підприємств гірни-
чодобувної промисловості україни ресурсозбереження стає 
пріоритетною функцією екологічного управління та одно-
часно механізмом розвитку еколого-економічного потенціалу, 
маючи при цьому два напрями: економічний і екологічний.

дослідження показали, що економічний напрям харак-
теризується зменшенням ресурсомісткості економіки та 
скороченням питомої ваги продукції і інвестицій у галузі 
національного господарства, що мають експлуатуючий 
природу характер. екологічний напрям ресурсозбере-
ження передбачає не лише економну експлуатацію при-
родних ресурсів, але й збереження здоров’я людей. реа-
лізація на практиці перерахованих напрямків у контексті 
екологізації економіки, заснованих на принципах сталого 
розвитку, можлива лише за умови створення ефективних 
систем управління природно-ресурсним потенціалом гір-
ничодобувного підприємства.

для досягнення ефекту рішення щодо управління 
ресурсозбереженням мають забезпечувати виконання 
двох завдань, які повинні вирішуватися одночасно в 
комбінації і забезпечувати цілеспрямовані та ефективні 
результати:

 
Організаційна ефективність – факт досягнення організаційних цілей, пов’язаних  
із реалізацією потреб людини в організації життя, безпеці, управлінні, 
стабільності, завдяки якомога меншій кількості працівників за мінімальний час 
Технологічна ефективність – факт досягнення певних результатів (галузевого, 
національного або світового технологічного рівня виробництва), запланованих у 
бізнес-плані, за більш короткий час або з меншими фінансовими витратами 

Види ефективності господарського рішення 

Економічна ефективність – співвідношення вартості додаткового продукту, 
отриманого в результаті реалізації рішення, та витрат  на його розробку й 
реалізацію 

Соціальна ефективність – факт досягнення соціальних цілей, що реалізують 
потреби людини в інформації, знаннях, самовираженні, за більш короткий час 
силами меншої кількості працівників, з меншими фінансовими  витратами 

Психологічна ефективність – факт досягнення психологічних цілей, що 
реалізують потреби людини в коханні, сім’ї, вільному часі для більшої кількості 
працівників за короткий час або з меншими фінансовими витратами 
Правова ефективність – ступінь досягнення правових цілей,  що реалізують 
потреби людини в безпеці та порядку, за більш короткий час, силами меншої 
кількості працівників або з меншими фінансовими витратами 

Екологічна ефективність – факт досягнення екологічних цілей організації та 
персоналу, що реалізують потребу людини в безпеці, здоров’ї, за більш  короткий 
час, силами меншої кількості працівників або з меншими фінансовими витратами 

Етична ефективність – факт досягнення моральних цілей організації,  персоналу, 
що реалізують потребу людини в дотриманні норм поведінки, за більш короткий 
час, силами меншої кількості працівників або з меншими витратами 

Політична ефективність – факт досягнення політичних цілей організації, 
персоналу, що реалізують потребу людини у вірі, патріотизмі, за більш короткий 
час, силами меншої кількості працівників або з меншими фінансовими витратами 
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рис. 1. види ефективності господарських рішень
Джерело: побудовано на основі [11]
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• збереження і поліпшення природно-ресурсного 
потенціалу підприємства, а також підвищення його стій-
кості до антропогенного впливу;

• раціональне регулювання режимів вилучення при-
родних ресурсів та режимів поводження з відходами (їх 
відведення, зберігання, оброблення, утилізація).

основні шляхи ресурсозбереження показують, що в 
основу роботи сучасного гірничодобувного підприємства 
має бути покладено максимальне збереження ресурсів на 
всіх стадіях виробництва і використання (від розвідки 
ресурсу, проектування). досягнення цілей ресурсозбере-
ження повинно забезпечуватися системою ресурсозбері-
гаючих заходів.

слід ураховувати, що на мікрорівні управління ресур-
созбереженням повинно входити в загальну систему 
управління промисловим підприємством. основою управ-
лінської діяльності з ресурсозбереження в умовах підпри-
ємства є норми і нормативи витрат матеріальних ресурсів, 
кількість і структура ресурсів, а також їх якісні характерис-
тики, кількість і характеристика відходів. у цьому плані 
управління ресурсозбереженням включає формування 
ресурсів (придбання, зберігання, відпуск), використання 
ресурсів в основному, забезпечує обслуговуюче виробни-
цтво, утилізацію і вторинну переробку відходів.

Процес обґрунтування рішень щодо ресурсозбере-
ження має включати:

• установлення цільових орієнтирів і обмежень із 
забезпеченням процедури контролю їх досягнення;

• проведення на постійній основі збору, аналізу та уза-
гальнення інформації про всі наявні природні ресурси, 
визначення масштабів використання природних ресурсів;

• розробка сценаріїв використання природних ресур-
сів підприємством і вибір оптимального варіанту ресур-
созбереження;

• розробка та деталізація плану здійснення обраного 
варіанту ресурсозбереження.

слід відзначити, що в промисловості, особливо гірничо-
добувній, назріла необхідність переходу до принципово нової 
форми зв’язку між виробництвом і навколишнім середови-
щем, якою є замкнена (безвідходна) система виробництва.

аналіз показує, що створення безвідходного виробни-
цтва в рамках окремо взятого підприємства теоретично 
є можливим. але на практиці безвідходність виробни-
цтва може бути здійснена тільки для комплексу підпри-
ємств із різноманітними технологіями, збалансованими 
таким чином, щоб відходи одного підприємства могли б 
використовуватися як сировина для іншого з утворенням 
загального замкнутого циклу. це положення стає осно-
воположним принципом «безвідходності». тобто досягти 
безвідходного виробництва можна лише завдяки міжгалу-
зевому кооперуванню, для реалізації ідеї якого актуальним 
є проведення в активної інноваційної диверсифікаційної 
політики як по окремих гірничодобувних підприємствах, 
так і в галузі в цілому.

комплексне використання мінеральних ресурсів за 
всіма його напрямками є основним універсальним прин-
ципом безвідходного виробництва, реалізація якого на 
практиці стає все більш актуальною.

концептуальний підхід до комплексного викорис-
тання мінеральних ресурсів передбачає відмову від 

бездумного ресурсовитрачання і широке застосування 
ресурсозберігаючих технологій, забезпечення скорочення 
споживання всіх економічних ресурсів на одиницю про-
дукції по всьому технологічному ланцюгу, починаючи від 
геологорозвідки і закінчуючи отриманням кінцевої про-
дукції мінерально-сировинного комплексу.

При цьому в основу комплексного використання 
сировини закладаються насамперед економічні та еко-
логічні інтереси – прагнення виробляти максимально 
конкурентоспроможну продукцію з більш високою спо-
живчою вартістю при найменших витратах ресурсів і 
мінімальному негативному впливі на природне серед-
овище.

необхідно також забезпечити пристосування організа-
ційних структур управління гірничодобувними підприєм-
ствами до ринкових умов господарювання на основі кон-
вергенції ієрархічного і адаптивного типу структур.

Ґрунтуючись на принципі еколого-системного підходу, 
ресурсозбереження має формуватися на підприємствах у 
вигляді організаційно-економічної системи, процес функ-
ціонування якої включає:

• вибір шляху безпосередньої діяльності з ресурсозбе-
реження та організацію останньої;

• організацію управління діяльності з ресурсозбере-
ження;

• формування господарського механізму.
При цьому господарські рішення щодо управління 

ресурсозбереженням повинні бути ефективними. варто 
погодитись з авторами роботи [11, с. 68] щодо того, якими 
видами ефективності характеризуються господарські 
рішення (рис. 1). 

однак при обґрунтуванні господарських рішень щодо 
управління ресурсозбереженням слід ураховувати в 
першу чергу технологічну, економічну, соціальну та еко-
логічну ефективність. це обумовлено тим, що загальна 
стратегія ресурсозбереження повинна ґрунтуватися на 
постулаті концепції сталого розвитку про те, що процес 
ресурсозбереження за своїм змістом має еколого-еконо-
мічну природу інноваційного типу, який зміщує пріори-
тети екологічної та економічної політики на збільшення 
екологічної безпеки та зниження, зрештою, економічних 
витрат. відповідно, першочерговим є застосування в ході 
обґрунтування господарських рішень щодо управління 
ресурсозбереженням технологічних, техніко-економіч-
них, соціальних та екологічних критеріїв.

саме цими критеріями має керуватися управлінець, 
приймаючи рішення щодо ресурсозбереження.

висновки. таким чином, ресурсозбереження є запо-
рукою ефективного використання ресурсного потенціалу 
підприємств гірничодобувної промисловості. саме тому 
необхідно приділяти значну увагу управлінню ресурсоз-
береженням, що потребує ретельної підготовки та обґрун-
тування господарських рішень у цій сфері. у ході дослі-
дження виявлено, що основними критеріями, які повинні 
використовувати гірничодобувні підприємства у процесі 
обґрунтування господарських рішень щодо управління 
ресурсозбереженням, є технологічні, техніко-економічні, 
екологічні та соціальні. обґрунтоване прийняття рішень 
дозволить підвищити їх якість та ефективність, забезпе-
чуючи високий рівень ресурсозбереження.
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аннотация. статья посвящена исследованию процесса обоснования хозяйственных решений по управлению 
ресурсосбережением на предприятиях горнодобывающей промышленности украины. доказано, что введение ре-
сурсосбережения на предприятиях горнодобывающей промышленности украины требует значительного внимания. 
рассмотрены подходы к определению сущности понятия «ресурсосбережение». выявлены основные направления 
управления ресурсосбережением на горнодобывающих предприятиях. исследован процесс обоснования решений 
по управлению ресурсосбережением. рассмотрены виды эффективности и критерии обоснования хозяйственных 
решений, которые им соответствуют.

ключевые слова: управление, ресурсосбережение, хозяйственные решения, эффективность, критерий.
Summary. The article deals with the study of economic decisions on resource saving management at the enterprises of 

the mining industry in Ukraine. It is proved that the introduction of resource companies in the mining industry in Ukraine 
requires considerable attention. The approaches to defining the essence of the term «resource saving» were reviewed. The 
basic management directions of resource saving in mining industry were identified. The process of decisions justification on 
the management resource was investigated. The types of efficiency and criteria to justify business decisions that correspond 
to them were considered

Key words: management, resource conservation, economic decisions, efficiency, criterion.
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STATE SUPPORT OF ANTITRUST SELF-REGULATING ORGANISATIONS

анотація. у роботі розглянуто основи функціонування саморегулюючих організацій та причини їх виникнення на 
ринку. спираючись на ступінь впливу саморегулюючих організацій на ринок, визначено види співпраці органів дер-
жавної влади з саморегулюючими організаціями. розглянуто переваги функціонування саморегулюючих організацій 
у антимонопольному регулюванні над державними антимонопольними органами, а також певні обмеження функці-
онування таких організацій на ринку. Базуючись на повноваженнях саморегулюючих організацій, визначено основні 
інструменти, якими саморегулюючі організації можуть впливати на ринок для покращання його функціонування. Ба-
гатофункціональність саморегулюючих організацій та переваги їх функціонування на ринку, обумовлюють доцільність 
державної підтримки та розвитку таких організацій.

ключові слова: антимонопольна політика, антимонопольне регулювання, інструменти антимонопольного регулю-
вання, саморегулювання, саморегулюючі організації. 

вступ та постановка проблеми. антимонопольне 
регулювання є важливою складовою державного регулю-
вання, що забезпечує розвиток ринкових відносин, запобі-
гає розвитку монополізму та сприяє розвитку конкурент-
ного середовища країни. 

не функціонуючи безпосередньо на ринку, держава не 
завжди в змозі відповідно реагувати на реалії різних рин-
ків та влучно використовувати весь наявний інструмента-
рій. рішенням даного питання може бути самоорганізація 
ринку та його саморегулювання, якому притаманні власні 
інструменти впливу на ринки. 

зазвичай прийнято вважати, що регулювання перед-
бачає певне обмеження щодо діяльності фірм з боку дер-
жави. Проте у багатьох випадках фірми можуть власно-
руч обмежувати свою поведінку, такі фірми називаються 
саморегулюючими.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням саморегулюючих організацій у антимонопольному 
регулюванні займалося багато вчених: глаз к. [1], вален-
тайн д. [2], Хемпфіл т. [3], Філатова н. [4], Штобер р. [5], 
кастро д. [6], сміт Ф. [7], Мелвені о. [8], сулакшін с. [9], 
Фонарєва н. [9], доржиєв Б. [10], зозулич М. [11], проте 
спостерігається доволі низька практика саморегулювання 
конкуренції у багатьох країнах світу взагалі та україні 
зокрема.

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних 
основ функціонування саморегулюючих організацій, 
визначення шляхів формування та розвитку інституту 

антимонопольного саморегулювання в економіці, а також 
обґрунтування необхідності державної підтримки розви-
тку саморегулювання.

результати дослідження. виникнення саморегулю-
вання обумовлено зацікавленістю товаровиробників на 
ринку у покращанні умов господарювання для кожного 
з його учасників. Підприємці, що функціонують на пев-
ному ринку та бажають здійснювати саморегулювання 
цього ринку, можуть об’єднатися у саморегулюючі орга-
нізації. Під саморегулюючою організацією (сро), на 
думку глаз к. [1], розуміється некомерційна організація, 
створена з метою саморегулювання, об’єднуюча підпри-
ємців, опираючись на єдність галузі виробництва товарів 
чи послуг, або об’єднуюча суб’єктів певного виду профе-
сійної діяльності.

особливу увагу до саморегулювання приділяють ком-
панії на ринках, де імідж та репутація компанії відігра-
ють одну з ключових ролей при виборі їх продукції спо-
живачами. так, валентайн д. [2] зазначає, що відповідна 
репутація серед конкурентів, суміжних галузей, а також 
споживачів є необхідною умовою функціонування під-
приємства на ринку. компанії піклуються про свій імідж, 
дотримуючись вимог та правил, яких дотримуються й їхні 
конкуренти. ризики засудження з боку інших фірм, парт-
нерів та споживачів і, як наслідок, втрата їх прихильності 
є неприйнятними. Хемпфіл т. [3, с. 915] зазначає, що сро 
повинні існувати на всіх рівнях господарювання, на рівні 
фірм, галузі та економіки в цілому. 
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Філатова н. [4, с. 285] зазначає, що сро мають подвійну 
мету: з одного боку, такі організації покликані захищати 
інтереси і права споживачів товарів (робіт або послуг) 
членів цих організацій шляхом установлення додаткових 
норм, правил і підвищених стандартів діяльності, утво-
рення фондів для відшкодування шкоди тощо. з другого 
ж боку, у такий спосіб забезпечуються й інтереси самих 
її членів, оскільки підвищується їх конкурентоздатність, а 
також захищається і стверджується їх ділова репутація на 
ринку. тобто сро формують навколо себе та своїх учасни-
ків певний імідж. окрім того, Штобер р. [5, с. 260] зазначає, 
що підприємства мають бути зосереджені на довгостроко-
вій перспективі свого успішного функціонування, а зна-
чить, і добросовісна конкуренція в їх інтересах.

Як зазначає кастро д. [6, с. 7], саморегулювання у 
незліченному розмаїтті форм є невід’ємною складовою 
функціонування економік різних країн світу. саморегулю-
вання використовується в усіх галузях економіки, проте 
різні ринки потребують різного масштабу втручання дер-
жави та ступеня саморегулювання. для забезпечення опти-

мального функціонування ринку, дотримання всіх норм та 
правил на різних ринках держава по-різному співпрацює з 
сро. незважаючи на можливе велике різноманіття форм 
співпраці держави з сро, у цілому таку співпрацю можуть 
представити наступні види регулювання (табл. 1).

таким чином, держава може кооперуватися з сро з 
метою створення ефективної системи контролю, повністю 
або частково передавати сро свої повноваження, спри-
яти розвитку і діяльності сро на ринку, певною мірою 
контролюючи їх, а також надавати сро можливості щодо 
встановлення встановлювати норм та правил функціону-
вання на ринку, які не суперечать чинному законодавству і 
мають переважно внутрішньогалузевий характер, ніяк не 
впливаючи на загальну ситуацію на ринку або в економіці. 

переваги та недоліки функціонування сро. сміт 
Ф. [7, с. 147] наголошує, що саморегулювання зазвичай 
здатне бути навіть більш ефективнішим за державне 
регулювання. По-перше, воно не потребує витрат з боку 
держави, а по-друге, вони складаються із суб’єктів госпо-
дарювання, що безпосередньо беруть участь у господар-

таблиця 1 
види співпраці сро з державою

тип регулювання Характеристика
коопераційне 
регулювання

державне регулювання кооперується з недержавним регулюванням для розробки та реалізації норм та 
правил функціонування підприємств на ринку, а також відповідного законодавства

делегувальне 
регулювання

держава делегує ряд своїх зобов’язань, пов’язаних із регулюванням ринку сро, причому 
залишаючись головним регулюючим органом

Передане 
регулювання

держава повністю передає права регулювання органам саморегулювання, що закріплюється у статуті 
сро і є обов’язковим до виконання всіх її членів

Полегшене 
регулювання

сро функціонують за явної підтримки органів державного регулювання, проте ця підтримка ніяк не 
задокументована 

Мовчазне 
регулювання

схоже з чистим саморегулюванням, проте держава все ж таки має певний вплив на органи 
саморегулювання, причому цей вплив може бути як суттєвим, так і незначним

чисте 
саморегулювання

сро повністю самостійно встановлюють норми та правила поведінки для своїх членів без будь-якого 
впливу з боку держави

таблиця 2 
переваги та обмеження функціонування сро на ринку

Характеристика Зміст позитивного ефекту обмеження для реалізації

гнучкість та адаптованість сро 
до нагальних потреб ринку

сро здатні реагувати на всі зміни у галузі/
ринку швидше за державні органи влади, 
проте необхідна зацікавленість самих сро у 
функціонуванні на ринку та його регулюванні

необхідна зацікавленість 
підприємств галузі у 
саморегулюванні

Посилення іміджу компанії на 
ринку, галузі, професії тощо

компанії, що входять до сро, зацікавлені у 
покращанні якості товарів та послуг галузі, 
приймаючи участь у саморегулюванні. вони 
заявляють про високу якість своєї продукції, 
мають бути зразком у галузі, заохочувати інші 
підприємства до високого рівня функціонування 

їх створення може бути саме 
ціллю створення свого іміджу та 
отримання влади

Більш ефективне використання 
наявних знань і досвіду у 
функціонуванні галузі

Функціонуючи безпосередньо на ринку, сро 
можуть встановлювати норми та правила, 
спираючись вже на наявний досвід, зменшуючи 
потенційні витрати, неефективне керування тощо 

Проте вони не завжди можуть 
реалізувати регулювання на ринку 
так само ефективно, як держава

зниження державних витрат, 
пов’язаних із регулюванням ринку 
або галузі

ряд функцій державного регулювання переходять 
до сро, як наслідок, зменшуються витрати 
органів державного контролю на поточний 
контроль, перевірки тощо. 

сро повинні звітувати державі про 
свою діяльність, функціонування 
ринку, порушення тощо, будуючи 
довірчі стосунки, сро можуть 
звітувати, ураховуючи свої інтереси, 
приховуючи порушення і т. д.

зменшення нормативного 
навантаження, контролю з боку 
держави

держава передає частину своїх сро, будуючи 
з ними довірчі стосунки, що передбачає 
послаблення контролю з боку держави, та 
інформування держави сро у разі порушень 
чинного законодавства 

зменшення нормативного 
навантаження може спонукати 
підприємців до порушень, 
антиконкурентної практики, 
перешкоджати функціонуванню 
інших підприємств у галузі
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ській діяльності тієї галузі, яку регулюють. таким чином, 
сро мають змогу чіткіше реагувати на потреби галузі та 
визначати правопорушення. Мелвені о. [8, c. 56] також 
погоджується, що найкраще регулювати кожен ринок 
можуть лише ті суб’єкти господарювання, що знають 
його із середини. саморегулювання має певні переваги 
над державним регулюванням, але необхідно врахову-
вати, що, незважаючи на всі переваги функціонування, 
існує ряд обмежень саморегулювання (табл. 2). 

Переваги функціонування сро на ринку над держав-
ним регулюванням дозволяють покращати умови госпо-
дарювання на ринку та вирішити ряд завдань, які держава 
не в змозі вирішити власноруч. незважаючи на певні 
обмеження у функціонуванні сро на ринку, саморегу-
лювання може бути корисним у всіх галузях економіки та 
державного регулювання. антимонопольне регулювання 
не є виключенням, і, як стверджують сулакшін с. та 
Фонарєва н. [9, с. 130], участь недержавних організацій у 
здійсненні антимонопольної політики має значний досвід.

саморегулювання та антимонопольна політика. 
антимонопольна політика повинна чуйно реагувати на 
всі прояви недобросовісної конкуренції, проте держава не 
завжди в змозі використовувати весь свій інструментарій 
відповідно до потреб ринку. саме тому крім державного 
антимонопольного регулювання доцільним є викорис-
тання позадержавних інституцій.

доржиєв Б. [10, с. 28] зазначає, що інститут анти-
монопольного регулювання є одним із найважливіших 
компонентів формалізованих інституціональних рамок 

серед великої кількості інших інституцій. При цьому 
наголошуючи, що крім формалізованих інститутів існує 
велика кількість неформальних інститутів, які також без-
посередньо впливають на економічний розвиток у цілому 
та антимонопольну політику зокрема. і саме сро носять 
неформальний характер, вони є добровільними та зазви-
чай створюються за умов посиленого інтересу самих 
суб’єктів господарювання.

саморегулювання притаманне як вже сформованим 
економічним системам, високорозвиненим ринкам, так і 
ринкам, що знаходяться в процесі формування. на сфор-
мованих ринках сро функціонують з метою покращання 
своєї діяльності, умов господарювання, співпраці з дер-
жавою тощо. на ринках, що розвиваються, створення 
сро направлено на захист підприємців від можливих 
зовнішніх зазіхань, загроз нестабільності ринку, недобро-
совісних конкурентних відносин тощо.

діяльність сро повинна підпорядковуватися загаль-
ній антимонопольній політиці держави, статут таких 
організацій повинен бути складений відповідно до потреб 
антимонопольної політики, у тісній співпраці з антимоно-
польними органами та має бути чутливим до змін анти-
монопольної політики. сро, незважаючи на ринки, на 
яких вони функціонують, можуть впливати на їх функці-
онування та розвиток, використовуючи певні інструменти 
(табл. 3). 

зозулич М. [11] зазначає, що при проведенні актив-
ної антимонопольної політики має здійснюватися вплив 
як на об’єкт, так і на зовнішнє середовище його функці-

таблиця 3 
Можливість використання інструментів недержавного впливу на антимонопольне регулювання
інструмент Характеристика

угоди чесності
укладаються угоди між усіма учасниками сро та державою, в яких усі учасники 
зобов’язуються надавати повну та чесну інформацію щодо своєї діяльності в рамках, 
установлених угодою 

відкритість господарської 
діяльності

звітність членів сро перед суспільством щодо своєї діяльності, відкритість цінової 
політики, створення відкритих баз даних, баз порівняння цін, за якими в державі 
купуються, продаються товари та послуги. дозволяє своєчасно виявляти купівлю та продаж 
товарів та послуг за підвищеними (заниженими) цінами

відкриті слухання рішення щодо закупівель певних товарів чи послуг частково переноситься на всі 
зацікавлені сторони, які мають доступ до звіту органу, що здійснює закупівлю

зворотній зв’язок Можливість анонімно повідомляти органи державної антимонопольної політики щодо 
порушень антимонопольного законодавства

самосертифікація Підтвердження високої якості певних товарів і послуг, їх відповідності певним нормам та 
стандартам

угоди щодо самообмеження
Прийняття певними організаціями, галузями обов’язків щодо виконання або відмови 
виконання певних дій, ці угоди мають бути задокументовані та представлені органам 
державної влади

кодекс поведінки
створення торговельних, професіональних союзів та союзів споживачів у певних 
галузях економіки для укладення кодексів поведінки, що базуються на добровільності та 
пропонують зацікавленим особам дотримуватись цього кодексу

особиста відповідальність 
підприємців за безпеку 
товарів та послуг

Підприємці беруть добровільні обов’язки щодо надання товарів та послуг певної якості 
(зазвичай мається на увазі товари та послуги, що не є шкідливими для людини, суспільства 
тощо) і у разі невідповідності якості підприємці мають відшкодувати збитки та вилучити 
неякісний товар з ринку

установлення певних вимог 
до господарської діяльності

учасники сро встановлюють між собою норми та правила, що є обов’язковими для 
виконання всіма членами сро, за порушення яких передбачаються відповідні покарання 

Проведення освітньої 
діяльності

сро беруть на себе зобов’язання щодо ведення діяльності щодо пропагування 
конкурентних відносин на ринку, розвитку конкуренції

вирішення суперечок 
між членами сро та їх 
споживачами

у разі виникнення суперечок між членами сро щодо їх господарювання, або між членами 
сро та їх споживачами сро беруть на себе зобов’язання третейських судів для вирішення 
даних суперечок

контроль ведення 
господарської діяльності

сро беруть на себе зобов’язання контролювати господарську діяльність усіх суб’єктів 
ринку, а також інформувати відповідні органи державної влади щодо порушень чи 
можливих зловживань та антиконкурентних дій на ринку



27

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

онування. тобто держава повинна сприяти формуванню 
таких форм господарювання, які б забезпечували подаль-
ший розвиток усієї економічної системи і сприяли само-
регулюванню.

особливу увагу слід приділити сро у трансформа-
ційній економіці на ринках, що тільки формуються та 
розвиваються. такі ринки зазвичай характеризуються 
невизначеністю. взаємозв’язок держави та суб’єктів гос-
подарювання також знаходиться у процесі формування. 
обмеження господарської діяльності з боку держави під-
приємцями може оцінюватися вороже. саме тому сро в 
трансформаційній економіці мають ширше застосування 
та вирішують більше завдань. в умовах невизначеності 
усі суб’єкти господарювання крім максимізації прибутків 
намагаються мінімізувати загрози свого функціонування. 
уміле саморегулювання галузі сприяє добросовісній гос-
подарській діяльності всіх суб’єктів господарювання, що 
входять до сро, спрощують зв’язки суб’єктів господарю-
вання з державними органами контролю тощо. найваж-
ливішим завданням сро є створення умов ефективного 
функціонування кожного з членів сро, захист їх від мож-
ливих зовнішніх загроз функціонування та стимулювання 
їх розвитку.

саморегулювання не повинно суперечити державним 
нормам регулювання, воно лише уточнює або доповнює 
його. Проте, з іншого боку, державне регулювання може 
запозичити норми регулювання у саморегулюючих орга-
нізацій. стимулювання розвитку господарської діяльності 
передбачає безпосереднє втручання держави в економічні 
процеси. сро, що функціонують на ринку, можуть надати 
більш дієвий механізм регулювання державі для регулю-
вання відповідного ринку. держава має бути зацікавлена у 
недержавному контролі антимонопольної політики. сро 
беруть на себе частку обов’язків держави, тим самим 
поліпшуючи її роботу та покращуючи загальну ситуацію 
на ринку, у галузі тощо.

Перед органами державної влади виникає питання 
щодо мотивації суб’єктів господарювання та створення 
сро. Як вже було зазначено, держава безпосередньо не 
може сприяти створенню таких організацій. Проте, спи-
раючись на форми співпраці держави з сро, слід зробити 
висновок, що держава може зацікавити підприємців у 
сумісній діяльності. дослідивши всі переваги саморе-
гулювання на ринку, метою державної підтримки сро 
повинно бути сприяння його становленню і розвитку як 
провідної сили у забезпеченні сталого розвитку еконо-
міки. При цьому стратегічною метою є формування парт-
нерських стосунків між державою та сро.

висновки. за умов ринкової економіки державне 
регулювання є невід’ємною складовою економічної 
політики будь-якої держави. державне регулювання еко-
номіки обумовлено неспроможністю ринкової економіки 
самостійно вирішувати проблеми розвитку ринкових 

відносин та забезпечити сталий економічний розвиток. 
воно направлене на створення сприятливих умов функ-
ціонування всіх суб’єктів господарювання, забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробни-
ків, розвиток ринкових відносин, а також забезпечення 
функціонування економіки відповідно до нагальних 
потреб суспільства.

Проте надмірне втручання держави в ринкові відно-
сини може носити доволі негативний характер. органи 
державної влади не можуть усебічно оцінити всі скла-
дові функціонування кожного окремого ринку. одним із 
широко застосовуваних у світовій практиці методів скоро-
чення державного регулювання є саморегулювання, тобто 
передача частини прав щодо встановлення правил і контр-
олю над ними самим учасникам ринку. 

не дивлячись на те, що саморегулювання носить 
подвійний характер, воно має певні переваги над держав-
ним регулюванням, але дещо обмежене у використанні та 
має певні складності у реалізації. воно дозволяє всебічно 
розглядати господарську діяльність на ринку, ефектив-
ніше використовувати наявні знання, оперативніше реа-
гувати на зміни та потреби ринку, хоча і потребує корегу-
вання з боку держави. 

особливу роль сро відіграють у трансформаційній 
економіці. невизначеність ринку, неспроможність органів 
державного регулювання оптимізувати розвиток ринко-
вих відносин та конкуренції обумовлює необхідність роз-
витку саморегулювання, що є корисним як для підприєм-
ців, так і для держави. 

сро відіграють значну роль і в антимонопольному 
регулюванні. сро встановлюють певні правила пове-
дінки для своїх учасників, слідкують за якістю товарів та 
послуг, ведуть відкриту діяльність, що ускладнює пору-
шення антимонопольного законодавства як у питаннях 
входу/виходу з ринку так і у завищеному/заниженому 
ціноутворенню, слідкують за дотриманням антимоно-
польного законодавства, інформують державу у разі його 
порушень тощо. тобто діяльність сро на ринку сприяє 
розвитку конкуренції та обмежує порушення конкурент-
ного законодавства, бо це в інтересах самих сро. 

таким чином, саморегулювання та саморегулюючі 
організації відіграють значну роль у формуванні та реалі-
зації антимонопольної політики. саморегулюючі органі-
зації складаються із суб’єктів господарювання, що беруть 
участь у господарській діяльності галузі, а значить, і зна-
ють особливості функціонування галузі та її потреби, 
причому не порушуючи антимонопольне законодавство. 
держава також зацікавлена у функціонуванні сро на 
ринку, які допомагають державі і в якості регулятора, і в 
якості консультанта, і в якості зацікавлених суб’єктів гос-
подарювання у розвитку ринку. державна підтримка гос-
подарської діяльності повинна бути направлена саме на 
розвиток саморегулювання.
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аннотация. в работе рассмотрены основы функционирования саморегулирующихся организаций и причины их 
возникновения на рынке. опираясь на степень влияния саморегулирующихся организаций на рынок, определены виды 
сотрудничества органов государственной власти с саморегулирующимися организациями. рассмотрены преимущества 
функционирования саморегулирующихся организаций в антимонопольном регулировании над государственными анти-
монопольными органами, а также определены ограничения функционирования таких организаций на рынке. Базируясь 
на полномочиях саморегулирующихся органов, определенны основные инструменты, которыми саморегулирующиеся 
организации могут влиять на рынок для улучшения его функционирования. Многофункциональность саморегулирую-
щихся организаций и преимущества их функционирования на рынке обосновывают целесообразность государственной 
поддержки и развития таких организаций.

ключевые слова: антимонопольная политика, антимонопольное регулирование, инструменты антимонопольного 
регулирования, саморегулирование, саморегулирующиеся организации.

Summary. The paper considers the basic of self-regulatory organizations and causes of their functioning in the market. Dif-
ferent types of cooperation between state authorities and self-regulatory organizations are based on the degree in influence of the 
self-regulating organizations on the market. The paper considers advantages of self-regulatory organizations functioning in the 
antitrust regulation over state antitrust authorities as well as the limitations of functioning of such organizations in the market. 
Instruments of self-regulatory organizations that can influence the market to improve its functioning were determined relying on 
the authority of self-regulatory authorities. The expediency of state support and development of self-regulating organizations in 
antitrust is based on the versatility and advantages of the self-regulatory organization of the functioning in the market. 

Key words: competition policy, antitrust regulation, instruments of antitrust regulation, self-regulation, self-regulatory 
organizations.
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державне регулЮваннЯ аграрного сектора еконоМіки: 
іМплеМентаціЯ ЗаруБіжного досвіду

GOVERNMENT REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR: 
IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE

анотація. у роботі розглянуто досвід сШа та країн Європейського союзу щодо державного регулювання аграрно-
го сектора. Проаналізовано динаміку державної підтримки сільського господарства сШа. розглянуто заходи прямого 
та непрямого державного субсидування. наведено складові елементи державного регулювання та підтримки аграрного 
сектора економіки сШа. розглянуто цінову політику щодо державної підтримки дохідності аграрних утворень у за-
рубіжних країнах.

ключові слова: державна підтримка, субсидії, дотації, цільова ціна, заставна ціна, аграрний сектор.
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вступ та постановка проблеми. у розвинених кра-
їнах аграрному сектору приділяється особлива увага, 
незважаючи на те, що він має незначну частку у загаль-
ній структурі економіки. При цьому весь спектр аграрної 
політики насамперед спрямований на забезпечення кон-
курентоспроможності аграрного сектора національної 
економіки. це досягається також збалансованим розви-
тком усіх галузей аграрного сектора й усіх категорій сіль-
госптоваровиробників. Причому випереджаючими тем-
пами розвивається сфера переробки, а також зберігання, 
транспортування й реалізації сільгосппродукції, тобто 
здебільшого інфраструктурна сфера агробізнесу. 

зарубіжний досвід державного регулювання аграрного 
сектора може бути охарактеризований як складний меха-
нізм, який включає інструменти дії на доходи суб’єктів 
аграрного сектора, структуру сільськогосподарського 
виробництва, функціонування аграрного ринку, соціальну 
структуру села, міжгалузеві та міжгосподарські взаємини 
з метою створення стабільних економічних, правових і 
соціальних умов для розвитку аграрного сектора, задово-
лення потреб населення в якісних продуктах харчування 
за соціально прийнятними цінами, охорону довкілля.

економічна політика держави спрямована на ство-
рення економічних передумов пропорційного розвитку 
сільськогосподарського виробництва та регулювання про-
довольчого ринку. основну роль у системі економічного 
регулювання аграрного сектора у розвинених країнах 
відіграє підтримка певного рівня цін, що забезпечують 
стабільність доходів виробників. держава компенсує сіль-
ськогосподарським виробникам відхилення від ринкової 
ціни в розмірах, необхідних для їхньої діяльності на пев-
ному рівні прибутковості. 

у даний час основним змістом аграрної політики біль-
шості економічно розвинених країн є державна підтримка 
аграрного сектора за допомогою різного роду субсидій, 
дотацій і пільг. у деяких країнах державні фінансові вкла-
дення в сільське господарство в 1,5–2 рази перевищують 
ринкову вартість його продукції [10]. тож необхідність 
розгляду форм і методів підтримки не викликає сумнівів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
державного регулювання аграрного сектора еконо-
міки присвячено праці провідних вчених економістів-
аграрників, серед яких в.к. Береговий, о.М. варченко, 
П.і. гайдуцький, в.М. геєць, с.М. кваша, і.г. кири-
ленко, Ю.М. лопатинський, Ю.о. лупенко, в.Я. Месель-
веселяк, о.М. Могильний, П.т. саблук, о.г. Шпикуляк, 
о.М. Шпичак та багато інших.

Метою даної роботи є дослідження зарубіжного 
досвіду державного регулювання та визначення можли-
вості його імплементації до умов вітчизняного аграрного 
сектора.

результати дослідження. у сучасних умовах ста-
більне функціонування як світового, так і внутрішнього 
продовольчих ринків неабиякою мірою зумовлюється 
ефективністю функціонування механізмів формування та 
розвитку аграрного сектора економік. у контексті вступу 
україни у сот та підписання угоди про асоціацію між 
україною та Європейським союзом постає можливість 
і необхідність імплементації зарубіжного досвіду дер-
жавного регулювання до умов вітчизняного аграрного 
господарювання. дану проблему пропонуємо розглянути 
під кутом зору виконання зобов’язань, зафіксованих для 
сільського господарства при приєднанні до сот, а також 
відповідних зобов’язань, закріплених у ході підписання 
асоціації з Єс. 

Методом накладення результатів порівняльного ана-
лізу на найважливіші підсумки практичної реалізації 

досягнутих домовленостей, що позначилися до початку 
2010-х років, можна спробувати виявити найбільш дієві 
інструменти державної аграрної політики країн, що роз-
виваються, на етапі глобалізації світової економіки. зро-
зуміло, що універсальних рецептів економічної поведінки 
не існує. Проте спроба врахування зарубіжного досвіду 
могла би стати хорошим підґрунтям при розробці пропо-
зицій щодо можливого вдосконалення державної аграрної 
політики, що актуалізується в контексті прийнятих украї-
ною зобов’язань перед сот та Єс.

вагомий інтерес, на нашу думку, становить аналіз сис-
теми державної підтримки сільського господарства сШа, 
що, з одного боку, дозволить виявити способи досягнення 
високої ефективності та продуктивності аграрного сек-
тора, а з іншого – вивчення американського досвіду дасть 
можливість переконатись у реальності ефективного спів-
існування ринкових відносин і державного втручання в 
сільському господарстві, та дозволить імплементувати 
його до умов вітчизняного аграрного сектора.

спершу проаналізуємо динаміку державної підтримки 
сільського господарства. за основу візьмемо відповідні 
бюджети Міністерства сільського господарства сШа 
(табл. 1). 

аналіз даних табл. 1 дозволяє зробити ряд принципо-
вих висновків. По-перше, Міністерство сільського гос-
подарства сШа впродовж усього аналізованого періоду 
стабільно входить у четвірку найбільших реципієнтів 
підтримки федерального уряду. Можна також конста-
тувати той факт, що, наприклад, бюджет на оборону 
за 2000–2012 рр. збільшився в 2,2 рази, а Міністерства 
сільського господарства – в 1,9 рази. По-друге, значний 
об’єм отримуваних Міністерством сільського госпо-
дарства сШа коштів зумовлює можливість здійснення 
широкого спектру програм різноманітної підтримки 
сільського господарства, забезпечуючи належну прибут-
ковість фермерських господарств і стабільність ринку 
продовольства в цій країні. 

з найбільш ефективних заходів державної підтримки 
аграрного сектора, що практикуються в зарубіжних кра-
їнах, можна виокремити заходи прямого та непрямого 
державного субсидування [6]. тож до заходів прямого 
державного субсидування належить підтримка доходів 
сільгоспвиробників, яка полягає в такому: прямі державні 
компенсаційні платежі; платежі за умови збитку від сти-
хійних лих; платежі за збиток, пов’язаний з реорганіза-
цією виробництва (виплати за скорочення посівних площ, 
вимушений забій худоби і т. д.). 

за результатами досліджень нами систематизовано й 
адаптовано зарубіжний досвід державного регулювання 
аграрного сектора до умов вітчизняного аграрного сектора 
(рис. 1).

слід зазначити, що на сьогодні у деяких країнах все ще 
збереглися в значних розмірах і інші види допомоги. так, 
наприклад, прямі платежі фермерам (у рахунок погашення 
виробничих витрат) у країнах Єс склали – 22, у Фінлян-
дії – 23, ісландії – 49, норвегії – 53%. на противагу цьому в 
таких країнах, як австралія, Японія, нова зеландія, туреч-
чина, такого виду підтримки або зовсім немає, або вона не 
перевищує 5–6% [4]. відповідно до цього, вбачається за 
доцільне впровадження такого виду державної допомоги 
вітчизняним виробникам, що, на нашу думку, забезпечило 
б підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності як 
на вітчизняному, так і зовнішніх аграрних ринках. рівень 
такої допомоги, уважаємо, повинен визначатись виходячи 
із розміру рівня негативної рентабельності діяльності сіль-
госптоваровиробників плюс розмір мінімальної норми 
прибутку. так, наприклад, якщо рівень рентабельності по 
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галузі чи виду продукції сягає -10%, то розмір компенсації 
повинен його відшкодувати, а розмір понад це забезпечить 
мінімальний відтворювальний процес.

також ефективним механізмом для аграрного сек-
тора національної економіки буде політика аграрних 
цін і фермерських доходів розвинених країн, яка перед-
бачає перш за все організацію відстеження динаміки 
ряду економічних показників. зокрема, йдеться про: 
витрати виробництва за групами спеціалізованих гос-
подарств (країни Єс); за видами виробництва (сШа); 

паритет цін на промислову та сільськогосподарську 
продукцію; прибутковість ферм і галузей виробництва. 
у результаті формується інформаційно-статистична 
система даних, необхідна, по-перше, для регулярної дії 
щодо ринкових цін і, по-друге, для впливу на обсяги 
виробництва, рівні доходів, накопичень, інвестицій [9]. 
звісно, формування такої системи – завдання непросте, 
але необхідне.

у досліджуваному контексті найбільший інтерес 
представляє досвід сШа щодо державного регулювання 

таблиця 1
Місце сільського господарства в структурі витрат федерального бюджету сШа

рік
охорона здоров’я  

й соціальні служби Федеральне казначейство Міністерство оборони Міністерство сільського 
господарства

млрд. дол. % млрд. дол. % млрд. дол. % млрд. дол. %
2000 382,3 21,4 390,5 21,8 281,0 15,7 75,1 4,2
2009 796,3 22,6 701,8 19,9 636,8 18,1 114,4 3,3
2010 854,1 24,7 444,3 12,9 666,7 19,3 129,5 3,7
2011 891,2 24,7 538,7 15,0 978,1 18,8 139,4 3,9
2012 848,1 24,0 464,7 13,1 650,9 18,4 139,7 4,0

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі Historical Tables. Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2014. Office of Management 
and Budget. – P.77–83, 84–89

 

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ СУБСИДУВАННЯ 

ПРЯМОГО СУБСИДУВАННЯ 
 

НЕПРЯМОГО СУБСИДУВАННЯ  
 

ЗАХОДИ 
 

Підтримка доходів виробників Субсидії на придбання добрив, 
отрутохімікатів, кормів 

Цінове втручання на ринок продовольства 

Підтримка внутрішніх цін на с/г 
продукцію 

Установлення квот і тарифів 

Установлення податків на експорт і 
імпорт продовольства 

Компенсація витрат сільгоспвиробників 

Розробка і здійснення ринкових програм 

Сприяння розвитку ринку 

Субсидії на виплату відсотків по 
отриманих кредитах 

Платежі при збитку від стихійних лих 

Сприяння створенню фермерських 
об’єднань 

Субсидії на транспортування 
продукції всіх галузей агросектора 

Платежі за збиток, пов'язаний з 
реорганізацією виробництва 

Субсидії на будівництво виробничих 
приміщень 

Сприяння розвитку виробничої 
інфраструктури 

Субсидії на зберігання продукції 

Субсидії на іригацію і рекультивацію 
земель 

Субсидії на виплати страхування 
майна 

Компенсаційні платежі 

рис. 1. систематизація заходів державної підтримки аграрного сектора відповідно до 
досвіду зарубіжних країн через механізм субсидування

Джерело: сформовано автором на основі [1; 9]



31

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

й підтримки аграрного сектора, механізм його відобра-
жено на рис. 2

отже, проаналізувавши наведену структуру рис. 2, 
можна стверджувати, що означені складові механізми є 
досить актуальним на сучасному етапі розвитку і функці-
онування вітчизняного аграрного сектору. однак слід зау-
важити, що у разі застосування даних механізмів не слід 
забувати про те, що виділення дотацій і субсидій у сШа 
проводиться за принципом високої прибутковості. Як 
правило, найбільш прибутковими є великі фермери із зна-
чними розмірами землекористування. найбільша частка 
дотацій припадає на корпоративний сектор сільського 
господарства сШа. найбільші виплати отримували 
великі ферми, об’єм реалізації продукції кожної з яких у 
середньому перевищив 200 тис. дол. сШа. у даний час 
на 7% великих сільгосппідприємств сШа припадає 45% 
урядових субсидій, а 76% дрібних фермерських госпо-
дарств отримують лише 14% дотацій [4]. Як бачмо, роз-
поділ нерівномірний, що властиво й для україни.

на нашу думку, функціонування зазначених механіз-
мів у нашій країні потрібно реалізовувати на кардинально 
протилежних щодо сШа засадах, а саме допомога пови-
нна бути спрямована на підтримку малих та середніх сіль-
госптоваровиробників із розміром земельних ресурсів не 
більше 5 тис га. зазначений розмір земельного ресурсу 
обраний із урахуванням запропонованих пропозицій нау-
ковців ннц «інститут аграрної економіки» як такий, що 
з найбільшою ефективністю забезпечує дохідність аграр-
ного господарювання.

також ефективним, на нашу думку, буде конвергенція 
досвіду застосування цінового механізму державної під-
тримки в сільському господарстві сШа, що передбачає 
існування двох видів цін, зокрема: цільову (гарантовану), 
яка розповсюджується на найбільш важливі види сіль-
ськогосподарської продукції, рівень яких розрахований 
так, щоб вони гарантували рівень доходу для самофінан-
сування розширеного відтворення на фермах із середнім 
і зниженим рівнями витрат. реалізація фермерської про-
дукції відбувається за ринковими цінами, які можуть бути 
вище, нижче або рівні цільовим. але наприкінці року 
фермер отримує різницю між цільовою ціною та ціною 

реалізації, якщо остання нижче. отже, саме цільова ціна є 
економічною реальністю для фермера, тобто остаточною 
ціною реалізації, яку почали називати гарантованою [12]. 
ціна виступає основним регулятором ринкової економіки.

другий вид цін – заставні (заставна ставка). за застав-
ною фіксованою ціною фермер здає в товарно-кредитну 
корпорацію (ткк) під заставу всю продукцію, якщо рин-
кові ціни склалися нижчими за заставну ціну. відповідно 
до положень сільськогосподарського закону 1985 р., фер-
мерам сШа надано право продавати вироблену ними 
продукцію на вільному ринку, реалізовувати за контр-
актами, закладати на зберігання безпосередньо в госпо-
дарстві в очікуванні вищого рівня цін на ринку, здавати 
під заставу в ткк. в останньому випадку закладена про-
дукція протягом дев’яти місяців може бути викуплена 
фермером. Якщо цього не відбудеться, то вона перехо-
дить у власність ткк, а фермер отримає за неї грошову 
компенсацію за заставною ціною з вирахуванням витрат 
за зберігання. заставна ціна є нижньою межею гаранто-
ваних цін на сільськогосподарську продукцію. Якщо про-
тягом дев’яти місяців світові ціни виявляться нижчими за 
заставну ставку, то фермер може викупити здану продук-
цію за цінами світового ринку. тим самим фермер отри-
мує чистий прибуток як різницю між заставною ставкою 
й ціною світового ринку [3], що є формою реальної під-
тримки сільгосптоваровиробників. 

такий механізм щодо мінімальних закупівельних цін 
на сьогодні діє й в україні, проте, як показує практика, він 
не завжди гарантує оптимальну ціну.

також ефективним напрямом імплементації зарубіж-
ного досвіду державного регулювання до умов вітчиз-
няного аграрного сектора буде дослідження ситуації в 
країнах Єс щодо даного питання, в яких велике значення 
надається саме бюджетній підтримці фермерських госпо-
дарств. субсидії в країнах Єс досягають 45–50% вартості 
виробленої фермерами товарної продукції [2]. на від-
мінну від сШа в країнах Єс функціонує інший ціновий 
механізм, зокрема, на високому рівні встановлені цільові 
або орієнтирні ціни, що гарантують середнім і великим за 
розмірами виробництва фермерським господарствам пев-
ний рівень доходу. Функцію мінімальних цін виконують 

рис. 2. складові елементи державного регулювання  
й підтримки аграрного сектора економіки сШа

Джерело: сформовано автором за даними дослідження  

ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
І ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕЛЕМЕНТИ  
 

Прямі компенсаційні виплати 
сільгосптоваровиробникам 

державних дотацій і субсидій 

Система підтримки цін на 
сільгосппродукцію, що передбачає 

встановлення мінімальних гарантованих цін 

Заходи по регулюванню 
агропродовольчих ринків 

Кредитування сільгоспвиробників під 
заставу сільськогосподарської продукції 
шляхом надання компенсаційних виплат 

Державне кредитування початкових 
фермерів, що не мають доступу до 

банківського кредиту 

Субсидування урядових програм підтримки 
розвитку окремих галузей аграрного 

сектора 
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ціни втручання. за цими заздалегідь фіксованими цінами 
сільськогосподарську продукцію у фермерів купують дер-
жавні закупівельні організації, що є дієвим інструментом 
проти зниження ринкових цін нижче встановленого міні-
муму [4] та виконує функцію регулятора доходів. 

також діє механізм гарантованих цін на сільськогос-
подарську продукцію, здебільшого в країнах західної 
Європи. так, наприклад, у Фінляндії діють три види цін: 
цільові, дотаційні й додаткові. щорічно тут Міністерство 
сільського й лісового господарства визначає цільові ціни 
й затверджує їх за узгодженням з центральною органі-
зацією сільськогосподарських товаровиробників. Про-
тягом року ціни можна коригувати з урахуванням темпів 
інфляції. Базисом цільових цін є цінова модель, розро-
блена за калькуляцією собівартості виробництва найваж-
ливіших сільськогосподарських продуктів у господар-
ствах південних районів країни, тобто з кращими умовами 
виробництва, а з гіршими – передбачені дотації [3]. з різ-
норідною природно-географічною структурою україни 
такий підхід актуальний.

дотаційні ціни встановлюють за тією ж процедурою, 
що й гарантовані, але на сільськогосподарську продук-
цію, що йде на експорт. При цьому якщо фермери виро-
бляють продукцію, що експортується, з витратами, вище 
за дотаційні ціни, то збитки їм не відшкодовують. Більш 
того, якщо вони перевищили квоти виробництва про-
дукції на експорт, то надлишки не підлягають оплаті за 
дотаційними цінами. на сільськогосподарську продук-
цію, вироблену понад встановлені державні квоти, перед-
бачені додаткові ціни, які варіюють залежно від ситуації, 
що склалася, на внутрішньому ринку в окремо взятому 
районі країни (вони, як правило, нижчі за цільові ціни). 

одним з найважливіших показників державного регу-
лювання сільського господарства в розвинених країнах є 
рівень бюджетної підтримки фермерських цін на виро-
блену продукцію. цей показник відображає відношення 
всіх цінових і позацінових бюджетних дотацій на вироб-
ництво й реалізацію (зокрема на експорт) певної сільсько-
господарської продукції до її фермерської ціни.

Бюджетними дотаціями держава регулює обсяги 
виробництва та реалізації продукції, впливаючи, з одного 
боку, на фермерські доходи через ціни, а з іншого – на їх 
витрати через пільгові кредити й податки. Бюджетні дота-
ції отримують, як правило, тільки ті фермери, які беруть 
участь у реалізації державних аграрних програм. 

наш власний історичний досвід засвідчує, що рефор-
мування сільського господарства україни, виражене у від-
мові від державного регулювання сільськогосподарського 
виробництва з метою прискореного переходу до ринку, 
зруйнувало відпрацьовану систему захисту сільськогос-
подарських товаровиробників від впливу несприятливих 
умов виробництва. 

загальною основою ціноутворення в аграрному сек-
торі зарубіжних країн є приведення у відповідність заку-
півельних цін на сільськогосподарську продукцію й сус-
пільно необхідних витрат на її виробництво та реалізацію. 
При цьому прагнуть ураховувати рівень і динаміку світо-
вих цін [9]. найважливішою функцією ціни залишається 
регулювання доходів сільського господарства для подаль-
шого розвитку галузі. система ціноутворення передбачає 
оперативне стеження за динамікою цін на засоби вироб-
ництва, витрат і доходів у сільському господарстві, цін на 
кінцеву продукцію й послуги аграрного сектора та ін.

Як зазначалося, субсидії в країнах Єс досягають 
45–50% вартості виробленої фермерами товарної продук-
ції, в Японії і Фінляндії – 70%, у росії – лише 3,5% [13]. 
у сШа на розвиток сільського господарства з розрахунку 

на одиницю продукції вкладається засобів на 30% більше, 
ніж в інші галузі [9].

у країнах Єс фермери мають право субсидій на сіль-
ськогосподарське страхування. державна підтримка стра-
хування в широких масштабах здійснюється, наприклад, 
у Франції, де створений національний гарантійний фонд 
для компенсації збитків від значних лих. засоби фонду 
формуються на 50% за рахунок бюджету і на 50% – за 
рахунок страхових внесків фермерів. в іспанії державні 
субсидії на сплату страхових внесків складають від 20 
до 50%. у деяких країнах Єс, де сільськогосподарське 
виробництво стабільне, державна підтримка страхування 
не застосовується. у канаді при страхуванні сільськогос-
подарських культур 50% страхових внесків проводить 
фермер, 25% – федеральний уряд і 25% – уряди провін-
цій. При страхуванні доходів фермерів бюджетні субси-
дії складають 67% [4]. це підтверджує вагомість заходів 
страхування.

крім цінового механізму, загальні для Єс норми орга-
нізації та регулювання ринків сільськогосподарської сиро-
вини й продовольства включають контроль над надан-
ням бюджетних дотацій (національний аспект), а також 
загальноєвропейські заходи, спрямовані на забезпечення 
доходів виробників, підтримку на певному рівні роздріб-
них цін, що дозволяє уніфікувати умови конкуренції як у 
сфері виробництва, так і збуту [8]. тож конкуренція висту-
пає інструментом розвитку економіки.

сільське господарство україни характеризується під-
вищеною потребою в державному регулюванні та під-
тримці, що обумовлено низькою конкурентоспромож-
ністю сільгосптоваровиробників, значною собівартістю 
виробленої продукції, фінансовою нестійкістю, а також 
зниженням інвестицій у галузь. 

аналіз інвестування аграрного сектора західних країн 
свідчить про те, що одним із значних джерел інвестування 
сільського господарства є держава, що надає суттєву 
фінансову підтримку сільгосптоваровиробникам для роз-
витку конкурентоспроможного й економічно вигідного 
аграрного виробництва.

об’єктивна необхідність такої підтримки визначається 
потребами компенсації сільськогосподарським товарови-
робникам частини витрат на промислові засоби виробни-
цтва, що реалізовуються за монопольно високими цінами; 
підвищенням конкурентоспроможності продукції порів-
няно з тією, що імпортується з країн із сприятливішими 
природними й економічними умовами ведення аграрного 
виробництва; необхідністю фінансування проектів щодо 
гарантування екологічної безпеки, захисту від стихійних 
лих тощо. 

отже, сільськогосподарське виробництво й продо-
вольчий ринок, не будучи в сучасних умовах ні само-
регульованими, ні самодостатніми, не можуть успішно 
функціонувати без постійного державного регулювання. 
здійснення аграрної політики із застосуванням ринкових 
важелів вимагає великомасштабних державних витрат. 

одним з важливих досягнень ринкових країн є сис-
тема переробки та збуту сільськогосподарській продукції. 
у західній Європі центри переробки переміщені в коопе-
ративи (особливо у скандинавії та нідерландах), профе-
сійні (у Франції) або державно-кооперативні об’єднання 
(в англії та інших країнах з британськими економічними 
традиціями – канаді, індії, австралії, новій зеландії). 
навіть у сШа з їх найбільш розвиненими приватними 
інститутами третина продовольства проходить через них. 
у ряді країн (включаючи Японію) участь у кооперативах 
є обов’язковою для фермерів. це дозволяє значною мірою 
поставити під контроль увесь процес ціноутворення. 
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Широко поширеною практикою є фіксація державою 
рівня рентабельності й доходів на всіх ступенях прохо-
дження продовольства, щоб уникнути появи надприбут-
ків. на це спрямована й податкова система. активна полі-
тика боротьби з надприбутками стає особливо актуальною 
у кризові періоди [4], що актуально нині й для україни.

для сільського господарства як галузі, що має стра-
тегічне значення для економіки країни, важливо також 
оцінити результати перебування у сот, виявити вузлові 
проблеми у системі різнобічного регулювання ринків 
сільськогосподарської сировини й продовольства, а також 
намітити можливі шляхи адаптації до встановлених у 
рамках сот правил. актуально це і в рамках асоціації з 
Єс. Пошук відповідей на поставлені питання полегшать 
уточнення ролі та стану аграрного сектора в українському 
загальноекономічному просторі, що склалися за 1990–
2013 рр. (табл. 2), і деталізація базових умов адаптації 
зарубіжного досвіду регулювання для сільського госпо-
дарства країни.

в економіці україни аграрний сектор і, зокрема, 
аграрне виробництво, залишається винятково важливою 
ланкою, яка визначає соціально-економічний стан сус-
пільства та продовольчу безпеку країни. Як засвідчують 
дані табл. 2, максимального рівня частка аграрного сек-
тора у валовому внутрішньому продукті сягала у 2003 р. 
і становила 32,5%, мінімального – у 2010 р. – 15%. 
в останні роки вона варіює на рівні 17–19% і має тен-
денцію до зростання. Питома вага основних засобів сіль-
ськогосподарського призначення в 2013 р. складала 2,6% 
від наявних у країні основних засобів. частка найманих 
працівників аграрного сектора мала найвищий показник 
у 2003 р. – 18,9%. у 2013 р. простежується їх зменшення 
до 6,2%. (тут йдеться про працівників сільськогосподар-
ських підприємств. водночас загальна частка зайнятих 
у сільському господарстві в цілому в 2013 р. становила 
17,5%.) Проте коливання параметрів свідчать про необ-
хідність пошуку резервів розвитку економічної діяльності 
в цій сфері.

стабілізація аграрного виробництва та активна участь 
країни у зовнішніх ринках сільськогосподарської і продо-
вольчої продукції мали б передбачати механізм форму-
вання та фіксування рівня цін на сільськогосподарську 
сировину на значно вищому рівні, який би задовольняв 
потреби товаровиробників. 

Без ефективного державного регулювання й фінансо-
вої підтримки наше сільськогосподарське виробництво 
приречене на поступовий занепад незалежно від того, хто 
займатиметься цим виробництвом – фермери або велико-
товарні сільгосппідприємства. особисті селянські госпо-
дарства населення демонструють гнучкість і виживання 
в умовах безконтрольної експансії імпортного продоволь-

ства в нашу країну, причому в даному випадку мова може 
йти про натуральне виробництво. слід також акцентувати 
увагу й на тому, що в нашій країні на сьогодні не здій-
снюється жодної підтримки осг, внесок яких у загальне 
виробництво аграрної продукції коливається в останні 
роки в межах 40–50% від сумарного її виробництва. 

у даний час, відповідно до сформованої стратегії роз-
витку аграрного сектора економіки до 2020 р., необхідною 
умовою є формування та реалізація відповідних напрямів 
його розвитку. на нашу думку, саме завдяки ним можна 
буде говорити про успішність реалізації широкого спектру 
програм різноманітної підтримки сільського господарства, 
забезпечуючи належну прибутковість фермерських госпо-
дарств, малих і середніх сільськогосподарських підпри-
ємств, стабільність ринку продовольства в країні. 

державне регулювання аграрного сектора економіки 
шляхом усебічної підтримки сільськогосподарських това-
ровиробників є пріоритетним напрямом аграрної полі-
тики більшості розвинених країн. При цьому використо-
вується багато економічних важелів (платежі з бюджету, 
компенсації витрат виробництва, підтримка цін, субсидії 
на вдосконалення виробничої структури, розробка і здій-
снення різноманітних програм), дія яких створює спри-
ятливу кон’юнктуру для забезпечення стійкого функці-
онування аграрного сектора та формування ефективної 
соціально-виробничої інфраструктури в сільській місце-
вості [9]. саме різноманітність форм і методів держав-
ного регулювання розвитку аграрного сектора забезпечує 
дієвий результат.

висновки. світовий досвід економічного регулю-
вання аграрного сектора й аграрного ринку дозволяє з 
більшою ефективністю здійснювати коригування вітчиз-
няної аграрної політики, що реалізується нашою країною, 
у бік зваженої та продуманої участі держави в регулю-
ванні виробничих процесів у галузі за допомогою еконо-
мічних методів і механізмів з метою забезпечення стій-
кого й конкурентоздатного розвитку аграрного сектора, 
продовольчої безпеки країни. 

обґрунтована необхідність реалізації в аграрній полі-
тиці елементів державного й економічного регулювання 
аграрного сектора не означає відступу від ринкових методів 
господарювання. важливо знайти оптимальний рівень вза-
ємодії вільних механізмів «невидимої руки ринку» і міри 
державного регулювання в аграрному секторі. у зв’язку з 
цим позитивним є досвід застосування створеної в бага-
тьох розвинених країнах достатньо ефективної системи 
стимулювання сільськогосподарського виробництва, що 
базується на збалансованому поєднанні заходів держав-
ного регулювання та використання конкурентних ринкових 
відносин і може бути ефективно імплементована до вимог 
сучасного аграрного сектора, у тому числі й україни.

таблиця 2
Зміна ролі аграрного сектора в економіці україни, млрд. дол.

показник роки
2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013

частка аграрного сектора в загальному 
обсязі ввП (у фактичних цінах) 32,5 21,5 18,1 15,0 16,5 17,2 18,5

частка аграрного сектора у загальному 
обсязі валової доданої вартості  
(у фактичних цінах) 

16,3 10,4 8,6 7,5 7,9 8,7 9,3

частка основних засобів аграрного сектора 10,2 6,0 4,8 3,4 3,0 2,8 2,6
частка найманих працівників аграрного 
сектора 18,9 10,1 8,8 7,6 6,9 6,6 6,2

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
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аннотация. в работе рассмотрен опыт сШа и стран европейского союза относительно государственной регуляции 
аграрного сектора. Проанализирована динамика государственной поддержки сельского хозяйства сШа. рассмотрены 
меры прямого и косвенного государственного субсидирования. Приведены составляющие элементы государственного 
регулирования и поддержки аграрного сектора экономики сШа. рассмотрена ценовая политика государственной под-
держки доходности аграрных формирований в зарубежных странах.

ключевые слова: государственная поддержка, субсидии, дотации, целевая цена, залоговая цена, аграрный сектор.
Summary. In this work the experience of the governmental regulation of the agricultural sector of the USA and the EU 

countries is examined. The development of the governmental support of the USA agriculture is analyzed. The direct and indirect 
state subsidization is studied. There are also the components of the governmental regulation and support of the agricultural eco-
nomical sector of the USA. In this article the author examined the pricing policy according to the state backing of the agrarian 
formations incomes in the foreign countries. 

Key words: governmental support, subsidizations, governmental grant, guideline price, adjective price, agricultural sector.
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ФорМуваннЯ систеМи ЗаБеЗпеченнЯ 
інтелектуаліЗаціЇ персоналу підприЄМства

FORMATION OF SUPPORT STAFF INTELLECTUALIZATION ENTERPRISE

анотація. у роботі розглянуто основні підходи до формування системи забезпечення інтелектуалізації персоналу 
підприємства (сзіП). на основі реінтерпретації наукових поглядів а. Файоля доведено її необхідність та важливість 
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вступ та постановка проблеми. невід’ємним яви-
щем і процесом сучасного розвитку економіки та соціуму 
варто вважати інтелектуалізацію, яку словникова літе-
ратура трактує як збільшення, посилення в чому-небудь 
духовних, розумових, інтелектуальних засад [1], або як 
зростання питомої ваги розумових функцій (управління, 
контроль, налагодження) у структурі трудових зусиль 
працівника на основі науково-технічного прогресу [2]. 
Пов’язуючи інтелектуалізацію з різноманітними змі-
нами в діяльності будь-якого організаційного утворення, 
необхідно зазначити, що їх головним генератором та 
реалізатором виступає людина з притаманним їй рівнем 
інтелектуального розвитку. у зв’язку з цим проблема 
інтелектуалізації діяльності господарюючого суб’єкта не 
може бути вирішена без пріорітетного впливу на зрос-
тання частки інтелекту в діяльності персоналу, що, у свою 
чергу, вимагає системного підходу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. наукові 
пошуки таких вітчизняних учених, як М.а. ажажа, 
о.і. амоша, н.і. апшай, о.Б. Бутнік-сіверський, 
а.в. василик, с.й. вовканич, в.к. врублевський, 
о.а. грішнова, в.М. геєць, а.в. доронін, М.і. долішній, 
о.в. кендюхов, о.Є. кузьмін, о.о. другов, н.с. Мар-
кова, в.П. Петренко, П.М. сем’янчук, в.П. соловйов, 
й.с. ситник, к.с. Хаврова, а.а. чухно та інших, спря-
мовані на достатньо грунтовні дослідження питань, які 
пов’язані з теоретико-методологічними та прикладними 
засадами формування та використання інтелектуального 
капіталу, потенціалу, ресурсу та інтелектуалізації як 
явища, яке притаманно новому типу економічних від-
носин. незважаючи на широке коло питань, які стосу-
ються явища інтелектуалізації і розглядаються у працях 
науковців, серед їх переліку, на наш погляд, недостат-
ньо уваги приділено проблемам формування передумов 
зростання інтелектуальної складової в діяльності органі-
заційного утворення.

Метою роботи є поглиблення теоретико-методоло-
гічних та прикладних підходів до вирішення проблем 
інтелектуалізації персоналу організаційного утворення, 
шляхом його представлення як суб’єкт-об’єкта інтелекту-
алізації та наданням рекомендацій щодо формування та 
функціонування системи забезпечення інтелектуалізації 
персоналу (далі – сзіП).

результати дослідження. з метою успішного функ-
ціонування системи, головним завданням якої в умовах 
економіки, заснованої на знаннях, є підвищення рівня 
інтелектуального розвитку персоналу, на наш погляд, 
доцільно звернутися до наукового доробку основополож-
ника адміністративної школи управління анрі Файоля. 
результати своїх багаторічних спостережень, а також 
погляди на проблеми управління організацією він виклав 
у праці «загальне і промислове управління». незважаючи 
на те, що період часу від анрі Файоля до сучасності ста-
новить майже 100 років, пропозиції відомого теоретика 
та практика менеджменту нині є актуальними і за умови 
відповідної реінтерпретації можуть бути застосовані до 
вирішення найрізноманітніших управлінських проблем, у 
тому числі тих, що стосуються методів та способів інте-
лектуалізації персоналу підприємства.

відповідно до вчень Файоля всі операції, які зустрі-
чаються на підприємствах доцільно поділити на шість 
груп або істотних функцій, або «установок» [3], серед 
яких: технічні, комерційні, фінансові, страхові, облікові 
та адміністративні операції. При цьому, на переконання 
дослідника, кожній функції відповідає сукупність знань, 
навиків і якостей, якими повинен володіти персонал, 
реалізуючи виконавські функції чи займаючи позицію в 
управлінській ієрархії.

Переслідуючи мету – сформувати основні підходи до 
побудови та функціонування на підприємстві сзіП – вва-
жаємо за можливе використати «установки» Файоля та 
результати досліджень їх практичного застосування для 
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вироблення рекомендацій щодо пріоритетності напрямів 
інтелектуалізації різних категорій персоналу в сучасних 
умовах. Якщо у анрі Файоля ієрархія персоналу вели-
кого підприємства – це робітники, майстри, начальники 
відділів, начальники служб, директора, то в нашому 
випадку, враховуючи 100-річний шлях управлінської 
думки, доцільно вести мову про такий склад персоналу 
типового промислового підприємства: виконавці, у тому 
числі робітники, лінійні менеджери, менеджери серед-
ньої ланки, вищі менеджери та керівник. варто зазна-
чити, що кожна із позицій може містити різну кількість 
посад, які займає управлінський персонал, відповідно до 
сформованої на підприємстві організаційної структури. 
таким чином, інтеграція поглядів анрі Файоля із сучас-
ним баченням основних елементів структури персоналу 
дає змогу інтерпретувати, отримані вченим узагальнення 
у такому вигляді (табл. 1).

зважаючи на те, що розподіл «установок» Файоля 
мав місце в умовах індустріальної економіки, варто зау-
важити, що значення технічної складової для персоналу 
сучасного підприємства доцільно було б розподілити між 
комерційною, фінансовою, страховою, обліковою та тех-
нічною функціями, беручи до уваги напрям, за яким здій-
снює діяльність управлінець або виконавець. наприклад, 
для фінансового директора, головного бухгалтера, керів-
ника відділу бухгалтерії, провідного фахівця доцільно 
пріоритетно розвивати фінансові та облікові «установки».

таким чином, якщо метою анрі Файоля на початку 
ХХ століття було продемонструвати важливість адміні-
стративної функції, то в умовах економіки, заснованої на 
знаннях, яка вимагає діяльності інтелетуалізованого пер-
соналу, реінтерпретований підхід ученого можна викорис-
товувати для створення та ефективного функціонування 
на підприємстві системи інтелектуалізації персоналу. 
Єдиною відмінністю в його застосуванні для підприємств 
різних галузей, розмірів, організаційних форм та інших 
особливостей може стати необхідність попередньої діа-
гностики персоналу на предмет його структури та участі 
у забезпечення реалізації певного процесу.

враховуючи сучасну популярність як в теоретич-
них дослідженнях, так і в практиці функціонування 
суб’єктів господарювання процесно-орієнтованих під-
ходів до управління, вважаємо, що сформована на під-
приємстві сзіП, окрім досягнення головної цілі – зрос-
тання частки інтелекту в його діяльності, повинна бути 
тісно пов’язана з кінцевим результатом функціонування 
організаційного утворення. у свою чергу, на переконання 
авторів [4, с. 147], кожен процес, який відбувається в 
організаційній системі призводить до отримання певного 
результату, а досягнення головної цілі підприємства пови-
нна забезпечити вся структура процесів. таким чином, 
інтелектуалізація персоналу дозволить забезпечити інте-
лектуалізацію і-го процесу з ймовірним позитивним 

результатом, який буде гарантувати необхідність інтелек-
туалізації на наступній стадії. досягнення головної цілі 
підприємства стане можливим у результаті реалізації пер-
соналом N-ої кількості процесів.

виходячи з вищенаведених узагальнень, видається 
можливим удосконалити вперше продемонстровану 
в [4] та розвинуту в [5] ієрархію управлінських, забез-
печувальних і виконавчих процесів, з адаптацією остан-
ньої до потреб формування сзі управлінського та вико-
навчого персоналу. суть удосконаленої ієрархії полягає 
у представлені персоналу як учасника процесів в якості 
суб’єкта та об’єкта сзіП та дає підстави сформулювати 
такі висновки:

- персонал підприємства, який реалізує управлін-
ський процес вищого рівня – це суб’єкти інтелектуаліза-
ції по відношенню до персоналу як учасника всіх інших 
управлінських, забезпечувальних та виконавчих проце-
сів, якими можна вважати керівника та вищих менеджерів 
організації;

- персонал суб’єкт-об’єкт як учасник управлінських 
та забезпечувальних процесів – це менеджери середньої 
ланки, лінійні менеджери та виконавці забезпечувальних 
процесів, на яких, з одного боку, поширюється комплекс 
управлінських впливів щодо інтелектуалізації, а з іншого, 
вони виступають джерелом поширення таких впливів 
щодо персоналу як об’єкта інтелектуалізації в рамках 
виконавчих процесів;

- персонал у виконавчому процесі можна характери-
зувати як об’єкт інтелектуалізації у випадку, коли резуль-
тати його діяльності формуються під впливом попере-
днього виконавця чи учасника процесів вищих рівнів або 
як суб’єкт інтелектуалізації, який впливає на результати 
реалізації простих, послідовних, паралельно-послідовних 
та послідовно-паралельних процесів;

- результат діяльності підприємства, який фор-
мується комплексом взаємопов’язаних управлінських, 
забезпечувальних та виконавчих процесів – це наслідок 
взаємодії персоналу-суб’єкта та об’єкта інтелектуалізації 
в сзіП.

важливим чинником ефективної реалізації управлін-
ських, забезпечувальних і виконавчих бізнес-процесів, 
одним із основних процесів в сзіП підприємства варто 
вважати підбір персоналу. Беручи до уваги визначення 
інтелектуалізації персоналу як процесу планування, фор-
мування, розвитку, перетворення і використання його 
інтелектуального потенціалу [6, с. 39], пропонуємо ста-
дію підбору персоналу вважати важливим етапом плану-
вання, на якому суб’єкти інтелектуалізації з числа управ-
лінського корпусу підприємства отримують інформацію 
про стан інтелектуального розвитку об’єкта інтелектуалі-
зації. у такому разі формувати та розвивати інтелектуаль-
ний персонал, на наш погляд, означає здійснювати його 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, у 

таблиця 1
реінтерпретований розподіл «установок» а. Файоля за категоріями персоналу 

категорія 
персоналу

«установки» (функції), % повна 
кваліфікація, 

%адміністративні технічні комерційні Фінансові страхові облікові

керівник 40 15 15 10 10 10 100
вищі менеджери 35 30 10 5 10 10 100
Менеджери 
середньої ланки 30 35 5 5 10 15 100

лінійні менеджери 15 60 5 - 10 10 100
виконавці 5 85 - - 5 5 100

Cформовано автором за джерелами [4; 5]
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тому числі з урахуванням отриманих даних на етапі під-
бору. крім того, одним із важливих компонентів інтелек-
туальної складової людського розвитку варто вважати 
освіту, яка розширює можливості людини у сфері набуття 
знань і професійних навичок. виходячи з цього, доцільно 
відзначити, що для ефективного функціонування сзіП 
підприємству необхідно приділяти значну увагу освіт-
нім процесам, формуючи освітнє середовище власними 
силами та засобами, а також користуючись послугами 
ринку освітніх послуг.

Погоджуючись з багатьма пропозиціями науковців та 
практиків щодо активізації шляхів впливу освіти на роз-
виток персоналу суб’єктів господарювання, варто заува-
жити, що у більшості випадків їхня суть зводиться до 
формальних аспектів розвитку (перекваліфікація, друга 
вища освіта, підвищення кваліфікації та інші), не забез-
печуючи при цьому первинність освіти в системі проду-
кування інновацій: «освіта – наукові дослідження – інно-
ваційний продукт – масове виробництво», про важливість 
якої зазначає автор у [7]. Приведену послідовність у кон-
тексті необхідності забезпечити інтелектуалізацію діяль-
ності підприємства доцільно, на наш погляд, представити 
у такому вигляді: «освіта – інтелектуалізація персоналу – 
інтелектуалізація діяльності персоналу – інноваційний 
продукт, інноваційне рішення (ідея, пропозиція, ноу-
хау) – результат діяльності». у такому разі підприємства, 
установи та організації формуючи сзіП повинні орієнту-
ватися на пріоритетність змісту освіти, на її можливості 
сприяти інтелектуальному розвитку персоналу.

Як правило, вітчизняні підприємства, установи, орга-
нізації, головним чином, державної або змішаної форми 
власності, формування та розвиток персоналу забезпечу-
ють, орієнтуючись на ринок формальних освітніх послуг. 
водночас важко не погодитись з думкою про те, що уні-
верситети, коледжі та інші навчальні заклади як суб’єкти 
цього ринку в сучасних умовах економіки, заснованої 
на знаннях, втрачають монополію у поширені інформа-
ції [8] і, на наш погляд, не здатні стандартизованими під-
ходами до форми та змісту навчання задовольнити 
об’єктивно зростаючі вимоги суб’єктів господа-
рювання до рівня інтелектуального розвитку пер-
соналу. виходячи з вище зазначеного, актуальною 
проблемою на сьогоднішній день для переважаю-
чої більшості вітчизняних підприємств, установ та 
організацій, персонал яких виступає в ролі спожи-
вача освітніх послуг, варто вважати невикористання 
або недовикористання господарюючими суб’єктами 
неформальних засобів навчання управлінського та 
виконавчого персоналу. з іншого боку, установи 
традиційної освіти для забезпечення тривалого 
конкурентоспроможного становища на ринку, задо-
волення попиту збоку споживачів повинні, крім 
формальної освіти, розвивати такі її нетрадиційні 
форми, як неформальне і спонтанне навчання.

не применшуючи роль традиційних закладів 
освіти у підготовці та подальшому інтелектуаль-
ному розвитку персоналу підприємств, вважаємо, 
що передбачені ними форма та зміст (лекції, прак-
тичні та семінарські заняття, лабораторні роботи, 
змістовні модулі тощо) можуть бути доповненні 
іншими технологіями з розвитку людських ресур-
сів [9, с. 82-85], у тому числі тими, які передбача-
ють неформальні підходи. на наше переконання, 
це дасть можливість підприємствам та навчаль-
ним закладам отримати взаємні вигоди. зокрема, 
навчальні заклади, у тому числі галузевого призна-
чення, будуть мати можливість:

- розширити можливості співпраці з господарюючими 
суб’єктами, що дасть змогу максимально наблизити навчаль-
ний та науковий процеси до реальних потреб бізнесу;

- інтегрувати наукові дослідження як джерело інте-
лектуалізації персоналу та діяльності підприємства зага-
лом в практику господарювання;

- отримати джерело додаткового доходу в бюджет 
навчального закладу за рахунок розширення пропози-
ції освітніх послуг, що в умовах скорочення державного 
замовлення на підготовку фахівців є надзвичайно акту-
альним;

- підвищити рівень професійного розвитку науково-
педагогічного персоналу. 

у свою чергу підприємства, установи та організації як 
споживачі можуть розраховувати на:

- ефективне використання коштів, передбачених 
бюджетом на підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації управлінського та виконавчого персоналу;

- зростання не тільки професіоналізму, а й інтелекту-
альних та особистісних якостей працівників;

- активізацію використання персоналом нетрадицій-
них підходів до виконання завдань;

- налагодження співпраці з галузевою навчально-
науковою установою з метою подальшого консультування 
та створення можливостей пріоритетного використання 
результатів наукової діяльності.

не менш важливими складовими сзіП підприємств, 
установ та організацій у контексті діагностики, підтримки 
та стимулювання інтелектуального розвитку та активності 
їх людських ресурсів варто вважати мотивацію та контр-
оль. враховуючи потребу системності процесу мотивації та 
контролю інтелектуалізації персоналу, необхідність забез-
печити самомотивацію та самоконтроль, а також рекомен-
дації вітчизняних науковців щодо складових ефективної 
мотивації інтелектуальних працівників [10], вважаємо за 
доцільне пропонувати суб’єктам господарювання застосо-
вувати такі мотиваційні та контролінгові заходи системного 
характеру, спрямовані на інтелектуалізацію персоналу:
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- наскрізний контролінг результатів діяльності пер-
соналу в межах реалізації управлінських, виконавчих та 
забезпечувальних процесів, з метою встановлення причин 
відмінностей між очікуваними та досягнутими результа-
тами і прийняття рішень щодо впливу мотиваційних чин-
ників інтелектуалізації на їх врівноваження;

- вибір мотиваторів для різних категорій працівників, 
враховуючи їх очікування та внесок у формування резуль-
татів як за окремим процесом, так і підприємства загалом;

- використання комплексного підходу до стимулю-
вання інтелектуальної активності персоналу на основі 
поєднання матеріальних (додаткова оплата праці, участь 
у розподілі прибутку тощо) та нематеріальних (навчання, 
кар’єра) стимулів;

- формування сприятливого творчого клімату та 
організаційного середовища для інтелектуалізації персо-
налу, які полягають у забезпеченні свободи, гнучкості та 
автономії, а також функціонуванні підсистеми з покладе-
ними на неї завданнями впроваджувати та масштабувати 
результати інтелектуальної активності;

- формування підсистеми контролю за ефективністю 
використання ресурсів (матеріальних, фінансових, люд-
ських) інтелектуалізації на основі співставлення отрима-

ної вигоди, в тому числі нематеріальної та майбутньої з 
обсягом витрат на її досягнення.

враховуючи запропоновану та описану вище струк-
туру сзіП підприємства, яка складається з підсистем під-
бору персоналу, формування та розвитку, а також мотива-
ції та контролю, зважаючи на цілі, завдання, результати 
інтелектуалізації персоналу та діяльності підприємства, 
використовуючи запропонований у [11, с. 113] підхід до 
побудови системи забезпечення, вважаємо за доцільне 
сзіП суб’єкта господарювання представити у такому 
вигляді (рис. 1).

висновки. таким чином, аналітичний опис та схема-
тичне представлення сзіП демонструють її тісний зв’язок 
як з проміжними, так і з кінцевими результатами діяль-
ності суб’єктів господарювання, а також підтверджують 
гостру необхідність функціонування в умовах економіки, 
заснованої на знаннях. дотримуючись думки про те, що 
інтелектуалізація персоналу підприємства – це головна 
передумова його ефективної господарської діяльності, 
вважаємо за необхідне подальші наукові дослідження 
спрямувати на пошук способів представлення інтелекту-
алізації діяльності підприємства, які дадуть змогу форму-
вати адекватні управлінські впливи.
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аннотация. в работе рассмотрены основные подходы к формированию системы обеспечения интеллектуализации 
персонала предприятия (сзиП). на основе реинтерпретации научных взглядов а. Файоля доказаны ее необходимость и 
важность использования в деятельности любого организационного образования. идентификация персонала как участ-
ника процессов в качестве субъекта и объекта сзиП позволила проследить его участие в формировании результатов 
хозяйственной деятельности. доказана необходимость использования предприятиями технологий по развитию чело-
веческих ресурсов, которые предусматривают неформальные подходы. субъектам хозяйствования предложено приме-
нять мотивационные и контроллинговые меры системного характера, направленные на интеллектуализацию персонала.

ключевые слова: персонал предприятия, интеллектуализация персонала, результаты деятельности, неформальное 
образование, интеллектуальное развитие.

Summary. This paper reviews the main approaches to the formation of system for ensuring of intellectualization personnel 
of enterprises (SEIP). Based on interpret scientific views of H. Fayola, proved its necessity and importance of the use in activity 
of any organizational entity. Identification of the person as a member of processes as subject and object SEIP allowed to follow 
its part in the formation of business results. The necessity of using of enterprises the technology of developing human resources 
which provide informal approaches was proved. Business entities invited to apply motivational and controlling measures the 
systemic nature aimed to intellectualization of personnel.

Key words: personnel of enterprises, intellectualization of personnel, results of activity, non-formal education, intellectual 
development.
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плануваннЯ роЗвитку підприЄМства  
на ринку ФінансовиХ послуг

DEVELOPMENT PLANNING OF THE ENTERPRISE  
IN THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES

анотація. обґрунтовано необхідність планування розвитку українського державного підприємства поштового 
зв’язку «укрпошта» на ринку фінансових послуг. з огляду на зазначене, потребують поглибленого розгляду теорії та 
практики розвитку як безпосередньо поштового зв’язку, так і розвитку фінансових послуг підприємствами поштового 
зв’язку. запропоновано підхід щодо планування розвитку підприємства поштового зв’язку на ринку фінансових послуг. 
розглянута низка спільних чи взаємодоповнюючих чинників інтеграції поштового підприємства з державним банком 
ат «ощадбанк». наведено ефект від функціонування підприємства на ринку фінансових послуг.

ключові слова: планування, ринок фінансових послуг, підприємство, банк, ефект.

вступ та постановка проблеми. ринок фінансових 
послуг є одним із значних елементів у діяльності еконо-
мічних систем багатьох країн. складна, багаторівнева та 
динамічна сфера діяльності потребує свого дослідження 
та планування розвитку як в цілому, так і на рівні окре-
мих підприємств – суб’єктів ринку фінансових послуг. 
варто відзначити, що останнім часом на ринку фінан-
сових послуг активізувалася діяльність нефінансових та 
парабанківських установ, частка доходів від діяльності 
яких сягає в середньому 35% від загальних доходів фінан-
сового сектору економіки україни [1]. При цьому сут-
тєве місце у цих обсягах доходів належить українському 
державному підприємству поштового зв’язку «укрпо-
шта» (далі – національний оператор поштового зв’язку – 
ноПз), доля доходів якого від надання фінансових послуг 
(за даними 2014 р.) сягає понад 45% [2] та щороку збіль-
шується, у тому числі і за рахунок міжнародної співпраці. 

так, у рамках запровадження системи Єврожиро в ноПз 
підписано угоди та відкрито двосторонній обмін електро-
нними переказами з Португалією, словаччиною, грецією, 
румунією, туреччиною, Бразилією та іншими країнами.

тобто фінансові послуги є вагомою складовою фінан-
сово-економічної результативності діяльності підприєм-
ства поштового зв’язку. Проте розвиток підприємства на 
ринку фінансових послуг ускладнюється низкою чинни-
ків: високий рівень конкуренції, нестача кваліфікованих 
кадрів та обігових коштів, відсутність ліцензії на деякі 
види фінансових послуг, недостатній досвід роботи у 
сфері фінансових послуг тощо. у цих умовах та з огляду на 
вагомий внесок доходів від фінансових послуг у загальні 
доходи підприємства виникає актуальне наукове та прак-
тичне завдання, пов’язане із необхідністю розробки під-
ходів до планування подальшого ефективного розвитку 
підприємства у сфері надання фінансових послуг.
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аналіз останніх досліджень і публікацій. визна-
ченню основних проблем та перспектив розвитку фінан-
сового ринку взагалі та фінансових послуг у поштовому 
зв’язку країн пострадянського періоду присвятили свої 
праці такі науковці: г.Ю. Мещеряков, л.в. ільченко-
сюйва, а.к. Мумінов, г.М. нелепа та ін. [3-5].

до наукових праць, присвячених розвитку підпри-
ємства поштового зв’язку у сфері надання фінансо-
вих послуг, можна віднести праці к.в. захарченко та 
н.Ю. Потапової-синько, де розглядається питання ство-
рення підприємства поштового зв’язку як бізнес-моделі 
надання інтегрованих поштових і фінансових послуг [6]. 
автори також присвятили свої попередні праці питанням 
розвитку фінансових послуг у діяльності підприємств 
поштового зв’язку [7; 8].

вищезазначені автори зробили вагомий внесок у тео-
рію та практику розвитку як безпосередньо поштового 
зв’язку, так і розвитку фінансових послуг підприємствами 
поштового зв’язку. втім, серед низки наукових дослі-
джень, присвячених різним аспектам розвитку ринку 
фінансових послуг та підприємств поштового зв’язку, 
недостатньо досліджено питання, пов’язані з визначен-

ням підходів щодо планування розвитку підприємства 
поштового зв’язку на ринку фінансових послуг.

Мета статті полягає у формуванні науково-приклад-
них підходів до планування розвитку підприємств пошто-
вого зв’язку на ринку фінансових послуг.

результати дослідження. Підприємства поштового 
зв’язку у всьому світі являють собою потужну систему з 
надання поштових та інших послуг, зокрема фінансових. 
за даними всесвітнього поштового союзу [9], у 2014 р. 
поштовими службами світу були оброблені мільйони 
фінансових трансакцій, що в середньому складає більше 
20% доходів світової поштової служби. Фінансові послуги 
становлять майже половину доходів низки національних 
підприємство поштового зв’язку. тому для подальшого 
впровадження фінансових послуг у діяльність ноПз 
доцільно сформувати відповідний науково-прикладний 
підхід до планування подальшого розвитку підприємства 
у сфері надання фінансових послуг із урахуванням осо-
бливостей діяльності як ноПз, так і ринку фінансових 
послуг країни.

Пропонований авторами підхід наведено на рисунку 1. 
наведемо детальну характеристику кожного з елементів 

підходу.
1. дослідження світових тенден-

цій щодо розвитку ринку фінансових 
послуг, визначення найбільш актуаль-
них напрямів розвитку підприємства 
поштового зв’язку на ринку фінансо-
вих послуг. на цьому етапі простежу-
ються основні тенденції та стратегічні 
напрями розвитку світового ринку 
фінансових послуг, визначаються прі-
оритетні напрями розвитку в розрізі 
національних ринків. на цьому етапі 
потрібно приділити увагу міжнарод-
ному характеру багатьох фінансових 
послуг (наприклад, міжнародні пере-
кази), оскільки при їх наданні потрібно 
дотримуватися міжнародних стандартів 
щодо якості послуг та обслуговування. 
це не менш важливо і для усіх інших 
послуг з огляду на майбутнє членство 
україни в Єс.

2. дослідження стану та струк-
тури національного ринку фінансових 
послуг. цей елемент наведеного під-
ходу складається з двох важливих скла-
дових – дослідження конкурентів та 
дослідження споживачів.

3. дослідження конкурентів. для 
здійснення цього етапу варто вдаватися 
до існуючих методів маркетингового 
дослідження, які докладно описані, Є 
наприклад, в [10], а саме до SWOT-, 
GAP- чи PEST-аналізу, матриці ансофа 
чи Бостонської консалтингової групи. 
ці методи є найбільш ефективними 
та розповсюдженими інструментами, 
якими користуються при проведенні 
аналогічних досліджень.

усі з наведених методів можна засто-
совувати в ході маркетингового дослі-
дження, але вибір конкретного методу 
чи методів залежить від конкретної цілі 
підприємства. на наш погляд, для про-
ведення маркетингового дослідження 
ринкового середовище у сфері надання 
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фінансових послуг доцільно вдаватися не тільки до тра-
диційного SWOT-аналізу, а й проводити PEST-аналіз, 
оскільки він надає більш повну інформацію про поточне 
становище підприємства із урахування політичних, еко-
номічних, соціальних та технологічних чинників, які 
останнім часом є дуже актуальними та значущими.

також необхідно ураховувати сучасні тренди, які 
притаманні ринку фінансових послуг, а саме скорочення 
кількості банківських установ внаслідок кризових явищ, 
наявність певних обмежень та регуляторного втручання 
в діяльність фінансових установ з боку держави, скоро-
чення депозитних портфелів банків тощо.

4. дослідження існуючих та потенційних споживачів, 
визначення ціннісних властивостей фінансових послуг 
для споживачів. це дослідження доцільно проводити за 
допомогою анкетування. задля цього потрібно розробити 
відповідну анкету, яка дасть змогу визначити потреби, 
пріоритети та цінності орієнтири споживачів. результати 
анкетування можуть служити базою для формування 
шкали цінностей для різних категорій споживачів.

ця шкала може бути підставою для визначення кон-
кретних найбільш перспективних напрямів розвитку 
ноПз на ринку фінансових послуг з орієнтацію на спо-
живачів.

5. розрахунок ресурсного потенціалу щодо розвитку 
ноПз на ринку фінансових послуг. для реалізації цього 
елементу потрібно сформувати науково-методичний під-
хід до діагностики достатності ресурсного потенціалу 
підприємства щодо впровадження фінансових послуг. 
цей підхід дасть змогу провести комплексну діагностику 
ресурсного потенціалу підприємства та зробити висно-
вок щодо достатності ресурсного потенціалу для просу-
вання підприємства на ринку фінансових послуг. до осно-
вних складових ресурсного потенціалу, який необхідно 
піддавати діагностики, варто віднести у першу чергу 
кадрові ресурси, оскільки ноПз характеризується вели-
кою кількістю низько кваліфікованого персоналу, який 
не в повному обсязі володіє знаннями щодо специфіки 
надання сучасних фінансових послуг. також важливо 
адекватно оцінити активи підприємства з огляду на наяв-
ність сучасного обладнання, обігових коштів, програм-
ного забезпечення тощо.

6. визначення достатності ресурсного потенціалу. на 
цьому етапі оцінка, отримана в ході розрахунку ресурс-
ного потенціалу, порівнюється з мінімально-припусти-
мою (обраною на етапі формування науково-методичного 
підходу до діагностики достатності ресурсного потенці-
алу). у разі недостатності ресурсного потенціалу – пере-
хід до етапу 7. у разу достатності – перехід до етапу 8.

7. Підвищення рівня ресурсних складових. у випадку, 
якщо визначений ресурсний потенціал менше мінімально-
припустимого, необхідно формування низки організа-
ційно-економічних заходів щодо його нарощування, що 
сприятиме не тільки інтеграції підприємства на ринку 
фінансових послуг, а ї загальному зростанню конкурен-
тоспроможності підприємства. Після цього здійснюється 
перехід до етапу 2.

8. Формування інваріантних моделей розвитку ноПз 
на ринку фінансових послуг. у разі достатності ресурс-
ного потенціалу відбувається формування основних еле-
ментів інваріантних моделей розвитку ноПз на ринку 
фінансових послуг та здійснюється вибір оптимальної 
моделі. до таких моделей може бути віднесено: форму-
вання відокремленого підрозділу з надання фінансових 
послуг, інтеграція ноПз із фінансовою установою, фор-
мування пакету агентських угод тощо. ці моделі та під-
ходи до їх вибору докладно описано у [7; 8].

9. розробка прикладних механізмів реалізації моделі. 
на цьому етапі формуються конкретні прикладні механізми 
впровадження сформованої та обраної на етапі 8 моделі. 
вони складаються з формування організаційних, фінансо-
вих та правових аспектів впровадження обраної моделі.

10. оцінка очікуваного ефекту від функціонування 
ноПз на ринку фінансових послуг. на заключному етапі 
визначається ефект, який може бути отриманий в разі 
впровадження розробленої моделі. цей ефект, на нашу 
думку, складається з ефекту для споживачів, для підпри-
ємства та для національної економіки.

11. ефект для підприємства. цей ефект полягає у 
підвищенні прибутковості та рентабельності звичайної 
діяльності. тому для оцінки цього ефекту доцільно вда-
витися для порівняльного аналізу та прогнозування очіку-
ваного економічного ефекту. Прогнозування можна про-
водити із застосуванням кількісних та якісних методів. 
у ході застосування кількісних методів можна вдаватися 
до математичного прогнозування. але, на нашу думку, 
в умовах невизначеності краще спиратися на метод екс-
пертного оцінювання майбутнього економічного ефекту 
та визначати не конкретні обсяги підвищення прибутку, а 
відсоток зростання прибутку.

12. ефект для споживачів. цей ефект може бути оці-
нений за допомогою визначення рівня задоволеності спо-
живачів. задля цього доцільно розробити поведінкову 
модель реакції споживача на отримані фінансові послуги, 
яка дозволяє визначити ступінь задоволеності споживачів.

13. ефект для національної економіки. оскільки ноПз 
є державною установою, ефект полягає у підвищенні 
обсягів надходжень до бюджету, підвищенню загального 
іміджу підприємств із державною формою власності, а 
також у загальному розвитку ринку фінансових послуг як 
складової економічної системи держави.

в загальному вигляді залежно від рівня погляду на 
проблему визначення ефекту від функціонування ноПз 
на ринку фінансових послуг можна навести у такому 
вигляді (табл. 1).

Як видно з наведених даних, ефективність інтеграції 
підприємств відбивають не лише економічні результати. 
ці процеси можуть зменшувати потребу в поновлюваних 
ресурсах, поліпшувати умови життя і праці, формувати 
нові напрями науково-технічного розвитку, тобто мати 
значну соціальну ефективність.

зазначимо, що соціальна ефективність призводить 
до виникнення вторинного економічного ефекту, який 
впливає на величину економічного результату виробни-
цтва. тобто можна говорити про можливість виникнення 
синергетичного ефекту від розвинення фінансових послуг 
ноПз чи від його інтеграції із фінансовими установами.

враховуючи складні умови функціонування держав-
них підприємств, втрату ноПз частки мережі на тимча-
сово окупованих територіях, скорочення платоспромож-
ного попиту населення та бізнес-структур, розвинення 
недержавних підприємств поштового зв’язку та інші 
чинники, актуальності набуває дослідження можливості 
інтеграції ноПз із іншими підприємствами задля роз-
ширення своїх фінансово-економічних, технологічних та 
інших можливостей та підвищення своєї конкурентоспро-
можності на ринку фінансових послуг. світовий досвід 
свідчить, що нині перспективним є варіант інтеграції 
підприємства поштового зв’язку з кредитно-фінансовою 
установою, тобто організація поштового банку. Яскра-
вим прикладом успішної співпраці банку з поштою на 
території Євросоюзу є Post Bank (німеччина), Alliance 
& Leicester (великобританія) та інші. Як приклад вдалої 
інтеграції пошти і банку можна навести також поштовий 
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банк Японії – Yucho Bank – найбільший у світі банк за 
рівнем ринкової капіталізації [11].

на наш погляд, найбільш прийнятним для інтеграції 
з ноПз є державний банк ат «ощадбанк». на підтвер-
дження цієї гіпотези свідчить низка спільних чи взаємо-
доповнюючих чинників, серед яких можна назвати такі:

– відносно низька вартість послуг є одним із ключо-
вих факторів на обох підприємствах;

– доступ до фінансових ресурсів ощадбанку допо-
внюється низькою вартістю трудових ресурсів ноПз [12];

– досвід роботи із споживачами та у сільській місцевості 
обох підприємств, а також вигідне розташування відділень 
дають змогу надавати клієнтам більш широкі сфери послуг;

– гнучкість роботи підприємств, яка виникла під 
впливом розвитку конкуренції, може суттєво компенсу-
вати консерватизм державного управління;

– приналежність обох підприємств до державної 
власності може призвести до появи додаткових переваг у 
вигляді державних гарантій, дотації тощо.

у результаті реалізації наведеного підходу зростають 
ефективність та інформативність процесів планування в 
діяльності підприємства, зокрема планування подальшого 
розвинення ноПз на ринку фінансових послуг з метою 
зростання економічного, соціального та інших видів ефекту.

висновки. діяльність ноПз на ринку фінансових 
послуг переслідує низку цілей від зростання доходів 

самого підприємства до задоволення зростаючих потреб 
суспільства щодо отримання різноманітних фінансових 
послуг, створюючи при цьому підстави для підвищення 
рівня добробуту життя населення та зростання ввП 
країни. Планування розвитку будь-якого підприємства 
на ринку фінансових послуг в складних конкурентних 
умовах та в умовах ризику є необхідним інструментом 
подальшого ефективного розвинення як самого підпри-
ємства, так і усієї сфери надання фінансових послуг. Без-
посередньо для ноПз планування розвитку на ринку 
фінансових послуг є запорукою формування ефективних 
механізмів його сталого розвитку задля досягнення як 
соціально-економічного, так і інших видів ефекту.

у подальших дослідженнях планується проведення 
деталізації запропонованого науково-методичного під-
ходу за визначеними напрямами, а саме: формування 
прикладних засад маркетингового дослідження спожива-
чів фінансових послуг, розробка науково-методичних та 
прикладних підходів до діагностики достатності ресурс-
ного потенціалу підприємства щодо впровадження фінан-
сових послуг, розробка методичних підходів до форму-
вання моделі розвитку підприємства на ринку фінансових 
послуг та моделі, на підставі якої можна визначити сту-
пінь задоволеності споживачів, а також методичної бази 
для оцінки усіх видів ефекту (у тому числі і синергетич-
ного) від діяльності ноПз на ринку фінансових послуг.

таблиця 1
ефект від функціонування нопЗ на ринку фінансових послуг

вид ефекту Змістовне наповнення рівень виникнення 
населення підприємства держава

економічний враховує усі види 
результатів і витрат

скорочення витрат 
населення на поїздки до 
поштових та фінансових 
установ

Підвищення прибутку, 
рентабельності, 
зростання 
продуктивності праці 

зростання ввП та долі 
ввП на душу населення, 
сталий розвиток держави

науково- 
технічний

відображає новизну 
послуги, простоту, 
корисність

Підвищення фінансової 
грамотності населення, 
зростання освіченості 
громадян

відповідність технологій 
підприємства вимогам 
нтП, відповідність 
світовим стандартам

вихід на світові ринки та 
відповідність світовим 
стандартам

Фінансовий
відбиває показники 
фінансової ефективності 
впровадження послуги 

скорочення витрат 
домогосподарств, 
перерозподіл коштів

Покращення фінансових 
показників за рахунок 
економії

зростання 
макроекономічних 
показників, покращення 
платіжного балансу 
країни 

ресурсний

Показує вплив послуг 
на обсяг виробництва 
і споживання того або 
іншого виду ресурсу

Більш ефективне 
використання фінансових 
ресурсів та ресурсів 
вільного часу у побуті 

оптимізація власної 
ресурсної бази, більш 
ефективне використання 
ікт та обігових коштів

Більш ефективне 
використання внутрішніх 
ресурсів, підвищення 
інвестиційної 
привабливості країни

соціальний враховує нові соціальні 
результати 

соціальний захист 
громадян, скорочення 
корупційної складової 

Підвищення іміджу 
підприємства, 
розвиток соціальної 
відповідальності бізнесу 

створення умов для 
розвитку соціальної 
відповідальності та 
ефективності взаємодії 
бізнесу

екологічний Показує вплив послуг на 
довкілля 

Підвищення рівня 
ергоно-мічності, 
скорочення шкід-ливих 
впливів на людину

скорочення паперового 
документообігу та рівня 
забруднення довкіллі 
автотранспортом 

скорочення шуму, 
продуктів роботи 
транспорту тощо

Джерело: власні розробки авторів 
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аннотация. обоснована необходимость планирования развития украинского государственного предприятия по-
чтовой связи «укрпочта» на рынке финансовых услуг. учитывая указанное, требуется углубленное рассмотрение те-
ории и практики развития как непосредственно почтовой связи, так и развития финансовых услуг предприятиями по-
чтовой связи. Предложен подход к планированию развития предприятия почтовой связи на рынке финансовых услуг. 
рассмотрен ряд совместных или взаимодополняющих факторов интеграции почтового предприятия с государственным 
банком ао «ощадбанкк». Приведен эффект от функционирования предприятия на рынке финансовых услуг.

ключевые слова: планирование, рынок финансовых услуг, предприятие, банк, эффект.
Summary. It is substantiated the necessity of planning the development of Ukrainian State Enterprise of Posts «Ukrposhta» 

on the financial services market. Based on these facts, the theory and practice of development of postal services, both directly, 
and development of financial services enterprises of postal communication, is required an in-depth review. It is offered an ap-
proach to the planning of the development of post offices in the financial services market. It is reviewed a number of common or 
complementary factors of the integration of the postal enterprise with the Public Joint-Stock Company «State Savings Bank of 
Ukraine». It is exemplified an effect of the operation of the enterprise’s functioning in the financial services market.

Key words: bank, effect, enterprise, financial services market, planning.
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еволЮціЯ ФінансовоЇ політики оон у сФері роЗвитку

EVOLUTION OF UN FINANCIAL POLICY IN THE DEVELOPMENT SPHERE

анотація. у роботі досліджено основні закономірності та тенденції еволюції фінансової політики оон у сфері 
розвитку. виявлено зміни в цілях та завданнях фінансової політики оон та основних напрямах вирішення проблеми 
фінансування соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються. установлено, що завдання фінансової по-
літики оон у сфері розвитку протягом 1940–2000-х років були спрямовані на забезпечення умов для формування 
максимально можливого обсягу фінансових ресурсів, організацію регулювання економічних та соціальних процесів 
у країнах, що розвиваються, за допомогою фінансових методів та інструментів відповідно до мінливих цілей між-
народних стратегій та програм. виділено основні етапи еволюції фінансової політики оон у сфері розвитку, які 
визначаються цілями міжнародних стратегій розвитку. розглянуто глобальні завдання фінансової політики оон у 
сфері розвитку на сучасному етапі.

ключові слова: еволюція, фінансова політика оон, фінансові ресурси, фінансування, розвиток.
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вступ та постановка проблеми. Фінансова полі-
тика оон у сфері розвитку – особлива сфера економіч-
ної діяльності світового співтовариства, що визначає цілі 
та завдання у вирішенні проблем соціально-економіч-
ного розвитку країн, що розвиваються. на розв’язання 
цих завдань, які залежать від фінансових, економічних 
та політичних процесів, що відбуваються у світі, спря-
мовано процес мобілізації фінансових ресурсів, їх раці-
ональний розподіл між країнами, секторами, що потре-
бують фінансування, та використання для забезпечення 
розвитку. оскільки фінансова політика оон є дієвим 
інструментом впливу на розвиток країн, що розвиваються, 
дослідження її еволюції є важливим для з'ясування змін 
у цілях та завданнях, використанні джерел фінансових 
ресурсів і створенні необхідних умов для їх мобілізації з 
метою подальшої розробки заходів для підвищення ефек-
тивності механізму функціонування глобальної системи 
фінансування розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемним питанням фінансування розвитку присвячено 
праці зарубіжних учених д. Бартона [1], р. Бхавнані [2], 
к. Бьорнсайда [3], М. клеменса [2], д. доллара [3], 
с. ределета [2], М. уайзмана [1], а також російських 
дослідників Ю.к. зайцева [4], л.М. капіци [5]. Попри роз-
маїття наукових праць підвищення ефективності фінансу-
вання розвитку зумовлює необхідність дослідження зако-
номірностей та тенденцій еволюції фінансової політики 
оон у сфері розвитку. 

Метою даної роботи є дослідження основних зако-
номірностей та тенденцій еволюції фінансової політики 
оон у сфері розвитку, визначення її основних етапів. 

результати дослідження. Протягом багатьох років 
завдання фінансової політики оон у сфері розвитку 
змінювалися не тільки відповідно до конкретних істо-
ричних умов і завдань, що стояли перед міжнародним 
суспільством, але й до трансформації теорії та практики 
розвитку. для встановлення основних закономірностей 
і тенденцій еволюції фінансової політики оон у сфері 
розвитку, визначення її етапів необхідно дослідити зміни 
в цілях та завданнях фінансової політики та основних 
напрямах вирішення проблеми фінансування соціально-
економічного розвитку країн, що розвиваються.

Проблема економічного розвитку малорозвинених 
країн (Мрк) постала наприкінці 1940-х років. генеральна 
асамблея оон визнала, що низький життєвий рівень у 
деяких державах має несприятливі економічні та соці-
альні наслідки не тільки для цих країн, але й для усього 
світу [6]. у 1949 р. була заснована розширена програма 
технічної допомоги для економічного розвитку Мрк, яка 
фінансувалася з щорічно оголошених добровільних вне-
сків, відкрито спеціальний рахунок для надання коштів 
організаціям, що брали участь у цій програмі. усіма дер-
жавами – членами оон було визнано, що «більш швид-
кий економічний розвиток Мрк і, зокрема, збільшення 
їх виробництва, є істотною умовою підвищення продук-
тивної зайнятості і життєвого рівня населення цих країн, 
а також розвитку світової економіки в цілому» [6]. для 
прискорення розвитку, заснованого на власних місцевих 
планах і програмах, у 1950-х роках стало зрозумілим, що 
потрібна не тільки технічна, але і й фінансова допомога з 
розвинених країн. необхідно було знайти практичний під-
хід до вирішення проблеми міжнародного фінансування 
соціально-економічного розвитку Мрк. Було наголошено 
на прийнятті належних заходів щодо підтримки або ство-
рення умов, сприятливих для міжнародного руху приват-
ного капіталу, зокрема, прийнятті державами – членами 
оон фіскальних заходів, які сприяли б поступовому ско-

роченню та усуненню подвійного оподаткування в міжна-
родному плані; заохоченні міжнародної торгівлі шляхом 
зниження надмірно високих митних тарифів; найтісні-
шому узгодженні діяльності вже існуючих міжнародних 
організацій. у 1953 р. урядами держав – членів оон була 
затверджена декларація про готовність надати частину 
заощаджень, вивільнених у результаті роззброєння, між-
народному фонду, створеному в рамках оон, для спри-
яння розвитку Мрк [6]. 

велика невідповідність між життєвим рівнем у розви-
нених країнах і Мрк, терміновість і важливість приско-
рення економічного та соціального розвитку Мрк визна-
чили необхідність прийняття у 1961 р. першої міжнародної 
стратегії оон – програми міжнародного економічного 
співробітництва «декада розвитку», а також рішення про 
встановлення цільового показника для надання міжнарод-
ної допомоги у розмірі приблизно 1% загальної суми наці-
онального доходу розвинених країн. Було наголошено на 
необхідності надання Мрк довгострокових позик, субси-
дій і кредитів на сприятливих умовах, включаючи безпро-
центні позики та позики за більш низькими процентними 
ставками, з більш тривалими термінами погашення та з від-
шкодуванням у місцевій валюті; забезпеченні збільшення 
частки продукції Мрк у міжнародній торгівлі; прискоренні 
індустріалізації Мрк шляхом забезпечення зростаючого 
припливу капіталу; співпраці у фінансуванні промислових, 
сільськогосподарських, соціальних проектів відповідно 
до потреб програм розвитку Мрк. Було підтверджено, що 
приватні іноземні інвестиції можуть сприяти диверсифіка-
ції економіки та розвитку країн, що імпортують приватний 
капітал, а також прискоренню передачі технічних знань і 
досвіду управління.

із середини 1960-х років значна увага стала приді-
лятися проблемі витрат з погашення зовнішньої забор-
гованості країн. згідно з річним звітом МБрр за 1965–
1966 рр., «чистий приплив офіційної допомоги розвитку 
(одр) промислових країн у країни, що розвиваються, 
та багатосторонні установи з 1961 по 1965 р. залишався 
майже незмінним у розмірі $6600 млн., загальна сума 
платежів (відсотки й погашення основної суми держав-
ного і гарантованого державою боргу) 97 країн зросла 
до $3500 млн. у 1965 р.» [6], було визначено, що швидке 
збільшення в країнах тягаря сплати боргів через 15 років 
повністю поглине приплив капіталу. зворотний відтік 
фінансових ресурсів з країн, що розвиваються, у розви-
нені за рахунок погашення заборгованості і відсотків 
збільшився у 1966 і 1967 рр., було підраховано, що у разі 
збереження такої тенденції до 1970 р., чиста сума кре-
дитів стане пасивною [6]. необхідним було подовження 
термінів виплати, зниження процентних ставок і надання 
відстрочок на виплату відсотків та погашення капіталь-
ної суми, надання зовнішніх ресурсів на більш пільгових 
умовах: «забезпечивши зростаючий приплив допомоги на 
довготривалій і постійній основі, спростивши процедуру 
ефективного і швидкого надання допомоги; надавши не 
пізніше 1968 р. принаймні 80% своєї допомоги у формі 
субсидій і позик за ставками 3% або нижче, при термінах 
погашення 25 років або більше, за винятком тих країн, які 
ще надають 70% або більше від загального обсягу дер-
жавної допомоги у вигляді субсидій; збільшивши частку 
не обумовленої проектами допомоги» [6]. занепокоєння 
світового співтовариства також викликала тенденція до 
дедалі більшого відтоку капіталу з Мрк, що позбавляло 
їх коштів, необхідних для розвитку; збільшення обу-
мовленості допомоги, що призводило до неефективного 
використання ресурсів у країнах-реципієнтах, а також до 
надання товарів і послуг за вищими цінами, ніж світові 
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конкурентоспроможні ціни; загрози задовільному вико-
нанню завдань багатосторонніх фінансових установ та 
програм розвитку через брак ресурсів.

 у 1970 р. Міжнародна стратегія розвитку на друге 
десятиліття поставила такі цілі і завдання: середньо-
річні темпи зростання валового продукту країн, що роз-
виваються, повинні становити не менше 6% (для цього 
необхідно добитися щорічного приросту сільськогоспо-
дарського та промислового виробництва – на 4% і 8% 
відповідно); середньорічні темпи зростання валового 
продукту на душу населення – 3,5%, що подвоїть за два 
десятиліття середній дохід на душу населення [6]. Попри 
те, що у ході першого десятиліття розвитку оон загаль-
ний валовий національний продукт (внП) країн світу 
збільшився на $1100 млрд., на частку всіх країн, що роз-
виваються, припадало лише 20% цього збільшення [6]. 
крім того, «на тлі досить високих темпів економічного 
зростання у великому числі країн відмічалися негативні 
темпи подушного доходу. економічне зростання не при-
вело до зростання добробуту та поліпшення умов життя 
більшості населення у відсталих країнах. визнання цього 
факту поклало край пануванню ідеї, яка стверджувала, що 
нагромадження капіталу є ключем до економічного зрос-
тання» [7, с. 46]. необхідним було більш активне викорис-
тання внутрішніх ресурсів, самозабезпечення продоволь-
ством, підвищувалося значення сільського господарства. 
відбулося переключення на внутрішні джерела розвитку: 
підтверджена відповідальність країн, що розвиваються, за 
фінансування свого розвитку та їх зобов’язання з більш 
повної мобілізації і забезпечення найбільш ефективного 
використання внутрішніх фінансових ресурсів через удо-
сконалення і зміцнення систем податкової адміністрації, 
проведення податкової реформи; ретельне стеження за 
збільшенням державних витрат для виділення макси-
мальних ресурсів на цілі капіталовкладення; мобілізація 
приватних заощаджень через посередництво фінансових 
установ, спрямування готівкових заощаджень на про-
екти капіталовкладень відповідно до першочергових 
потреб розвитку. щодо зовнішніх ресурсів, необхідним 
було прагнення розвинених країн до забезпечення пере-
казів країнам, що розвиваються, фінансових ресурсів не 
менше 1% від свого внП щорічно; збільшення одр для 
досягнення 0,7% від свого внП (наприкінці 1960-х років 
відбулося зменшення цільового показника одр з 1% від 
внд розвинених країн до 0,7%); заохочення приватного 
капіталу в країни, що розвиваються; надання субсидій та/
або позик на пільгових умовах на користь найменш розви-
нених країн (нрк) [6].

Протягом 1970-х років на порядку денному залиша-
лися питання зростаючого тягаря боргових зобов’язань 
країн, що розвиваються, та їх погашення, проблема масо-
вої бідності і безробіття. забезпечення і підтримання від-
повідних темпів економічного зростання у низці країн, 
що розвиваються, знаходилося під загрозою не тільки 
через зростання зовнішньої заборгованості, але й через 
застій у сфері чистого припливу зовнішньої допомоги, 
погіршення торгівлі, неправильного використання фінан-
сування експортних кредитів. 

 із середини 1970-х років увага почала приділятися 
засобам прискорення передачі ресурсів країнам, що роз-
виваються, для фінансування розвитку на передбачуваній, 
гарантованій та постійній основі. для більш систематич-
ного та ефективного планування національного економіч-
ного розвитку країн, що розвиваються, розвинені країни 
були закликані здійснити такі заходи: надавати допо-
могу на постійній основі для забезпечення перенесення 
бюджетних асигнувань, не витрачених до кінця фінан-

сового року, на який вони були відпущені, на наступний 
період; встановити податок з метою розвитку, призна-
чений для надання міжнародної допомоги; продовжити 
розробку політики, спрямованої на збільшення потоків 
приватного капіталу в країни, що розвиваються, з вивчен-
ням та переглядом правил про доступ країн на приватні 
грошові ринки та ринки капіталу.

з 1980 р. у зв’язку зі зростаючим значенням науки і 
техніки та необхідністю застосування досягнень у цих 
сферах у процесі встановлення нового міжнародного 
економічного порядку, поглибленням відмінностей у 
науково-технічному потенціалі між промислово розвине-
ними країнами і тими, що розвиваються, та збільшенням 
економічного розриву між ними почала здійснюватися 
віденська програма дій з науки і техніки з метою розви-
тку [6]. для проведення глобальних фінансових заходів у 
межах цієї програми була створена система фінансування 
науки і техніки, підтверджені потреби у виділенні на 
постійній основі належного обсягу фінансових ресурсів 
для зміцнення потенціалу у цій сфері з метою розвитку 
відповідно до пріоритетів країн.

у результаті збереження структурних диспропорцій у 
світовій економіці протягом 1980-х років спостерігалися 
такі тенденції, як різке скорочення припливу ресурсів до 
країн, що розвиваються, величезна зовнішня заборгова-
ність, погіршення умов торгівлі, довгострокова тенденція 
до зниження цін на сировинні товари, збереження протек-
ціонізму, що призвело до чистого відтоку ресурсів з цих 
країн та позбавило останні ресурсів, необхідних для еко-
номічного зростання. необхідним було доведення рівня 
одр до показників, узгоджених на міжнародній основі; 
прийняття на національному рівні заходів, що сприяють 
капіталоутворенню в країнах із недостатнім рівнем нако-
пичень і припливом зовнішніх ресурсів; забезпечення 
урядами країн – членів міжнародних багатосторонніх 
установ адекватним обсягом фінансових ресурсів для 
виконання своїх мандатів з метою сприяння задоволенню 
потреб у межах економічних і соціальних програм країн, 
що розвиваються. 

головна мета Міжнародної стратегії розвитку на чет-
верте десятиліття розвитку оон (1990 р.) полягала у 
забезпеченні прискореного розвитку в країнах, що розви-
ваються, і зміцненні міжнародного співробітництва [6]. 
скорочення тягаря платежів з обслуговування боргу стало 
суттєво важливою умовою повернення назад негативних 
тенденцій у сфері припливу зовнішніх ресурсів у кра-
їни, що розвиваються. але для цього також необхідним 
було значне збільшення припливу фінансових ресурсів 
з метою розвитку по каналах офіційної двосторонньої 
допомоги, кредитування з боку комерційних банків, пря-
мих іноземних інвестицій (Піі) і багатосторонніх фінан-
сових установ. у 1990-х роках увага була сконцентрована 
на ліквідації злиденності та голоду, розвитку людських 
ресурсів, охороні довкілля, забезпеченні продовольством, 
розвитку сільського господарства. важливу роль у вирі-
шенні проблем у цих сферах стало грати мікрокредиту-
вання (кредити, накопичення та пов'язані з ними послуги 
у сфері підприємницької діяльності повинні були забез-
печити доступ злиденного населення до капіталу). для 
встановлення стабільної міжнародної фінансової сис-
теми важливе значення мали виділення державних і при-
ватних фінансових ресурсів на цілі розвитку всіх країн, 
міжнародна торгівля, одр та фінансова підтримка для 
забезпечення тягаря заборгованості, зокрема, угоди про 
загальний план фінансування для розширеної ініціативи 
відносно боргу бідних країн з великою заборгованістю, а 
також мобілізація внутрішніх ресурсів.
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Протягом 2000-х років проведено три Міжнародних 
конференції з фінансування розвитку. Першою Міжна-
родною конференцією (м. Монтеррей, Мексика, 2002 р.) 
було прийнято Монтеррейський консенсус, що визначив 
основні напрямки діяльності: мобілізація національних 
фінансових ресурсів; мобілізація міжнародних ресурсів 
(Піі та інших приватних ресурсів); міжнародна торгівля 
як рушійна сила розвитку; активізація міжнародного 
фінансового співробітництва (зокрема збільшення одр, 
використання нетрадиційних джерел фінансування (спе-
ціальних прав запозичення шляхом додаткового випуску 
для збільшення ліквідності та сприяння забезпеченню 
розвитку)); управління зовнішньою заборгованістю; під-
вищення узгодженості і послідовності функціонування 
міжнародних валютної, фінансової та торговельної сис-
тем в інтересах розвитку [8]. 

одним із пріоритетних завдань у 2000-х роках стала 
боротьба з корупцією як із серйозною перешкодою на 
шляху ефективної мобілізації та розподілу ресурсів, 
розвиток національного фінансового сектору шляхом 
заохочення розвитку ринків капіталу на основі раціо-
нальних банківських систем та інших інституційних 

механізмів, у тому числі сектора страхування, ринків 
облігацій та акцій. Монтеррейський консенсус підкрес-
лив важливе значення мікрофінансування і кредиту 
мікро-, малих і середніх підприємств, національних 
планів заощаджень для посилення соціально-економіч-
ного впливу фінансового сектора, скорочення витрат 
мігрантів на здійснення грошових переказів і створення 
можливості для орієнтованих на розвиток інвестицій, 
підтвердив сприяння Піі фінансуванню сталого еконо-
мічного зростання у довгостроковому плані, підтримку 
нових механізмів фінансування (за рахунок випуску 
облігацій, акцій державного та приватного секторів в 
інтересах перш за все малих і середніх підприємств та 
інфраструктури) [8]. 

друга Міжнародна конференція з фінансування розви-
тку для огляду ходу здійснення Монтеррейського консен-
сусу (доха, катар, 2008 р.) визнала центральне значення 
мобілізації фінансових ресурсів та їх ефективного вико-
ристання для глобального партнерства в інтересах ста-
лого розвитку [9].

третя Міжнародна конференція з фінансування розви-
тку (аддис-абеба, ефіопія, 2015 р.) підтвердила загаль-

таблиця 1
етапи еволюції фінансової політики оон у сфері розвитку

етап період Характеристика

Фінансування в рамках реалізації 
розширеної програми технічної 
допомоги для економічного 
розвитку Мрк 

1948–1959 рр.

концентрація уваги на вирішенні проблеми міжнародного фінан-
сування соціально-економічного розвитку Мрк (більш широкому і 
постійному припливі приватних іноземних капіталовкладень; встанов-
ленні міжнародної системи субсидій та розвитку операцій з надання 
низькопроцентних позик; швидкій індустріалізації та сільськогоспо-
дарському розвитку; розширенні міжнародної торгівлі)

Фінансування в рамках реалізації 
програми міжнародного 
економічного співробітництва 
оон «декада розвитку»

1960-ті рр.

Фінансування розвитку Мрк за рахунок виручки в іноземній валюті; 
забезпечення країнам, що розвиваються, справедливої частки в доходах 
іноземного капіталу від видобутку і ринкового збуту їх природних 
багатств; стимулювання припливу приватного інвестиційного капіталу; 
індустріалізація і створення високопродуктивного сільського госпо-
дарства; використання ресурсів, вивільнених унаслідок роззброєння, 
встановлення цільового показника надання міжнародної допомоги у 
розмірі 1% загальної суми національного доходу розвинених країн; 
вирішення проблеми погашення зовнішньої заборгованості країн

Фінансування в рамках реалізації 
Міжнародної стратегії розвитку 
на друге десятиліття

1970-ті рр.

розширення міжнародної торгівлі, економічного співробітництва та 
регіональної інтеграції між країнами, що розвиваються, здійснення 
спеціальних заходів на користь країн, що не мають виходу до моря, 
розвиток людських ресурсів, розширення та диверсифікація виробни-
цтва, більш повна мобілізація внутрішніх фінансових ресурсів, забез-
печення ефективного використання фінансових ресурсів, збільшення 
одр для досягнення цільового показника 0,7% від внП розвинених 
країн

реалізація віденської програми 
дій з науки і техніки з метою 
розвитку

1980-ті рр.
виділення на постійній та гарантійній основі належного обсягу 
фінансових ресурсів для зміцнення потенціалу у сфері науки і техніки 
з метою розвитку відповідно до пріоритетів країн

Фінансування в рамках реалізації 
Міжнародної стратегії розвитку 
на четверте десятиліття 
розвитку оон

1990-ті рр.

необхідність підвищення темпів економічного зростання в країнах, що 
розвиваються; забезпечення процесу розвитку з урахуванням соці-
альних потреб, зниженням рівня злиденності, сприяння розвитку й 
використанню людських ресурсів і професійних навичок, екологічною 
безпекою; удосконалення міжнародної валютно-фінансової та торго-
вельної систем; забезпечення стійкості світової економіки та ефективне 
макроекономічне регулювання; зміцнення міжнародного співробітни-
цтва 

Фінансування в рамках 
реалізації рішень Міжнародних 
конференцій з фінансування 
розвитку

2000-ні рр.

реалізація Монтеррейського консенсусу, дохінської декларації, аддис-
абебської програми дій: мобілізація національних та міжнародних 
фінансових ресурсів, міжнародна торгівля, активізація міжнародного 
фінансового співробітництва, управління зовнішньою заборгованістю, 
підвищення узгодженості і послідовності функціонування міжнарод-
них валютної, фінансової та торговельної систем 

Джерело: розроблено автором на основі [6]
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ний прогрес після прийняття Монтеррейського консен-
сусу, але одночасно визнала нові проблеми і потреби у 
сфері забезпечення розвитку, затвердила загальносвітову 
програму на період після 2015 р. [10]. аддис-абебська 
програма дій визначила необхідність здійснення заходів 
у таких сферах:

1) внутрішні державні ресурси (покращання управ-
ління бюджетними надходженнями за рахунок викорис-
тання систем прогресивного оподаткування, удоскона-
лення податкової політики і підвищення ефективності 
збору податків; скорочення незаконних фінансових пото-
ків до 2030 р.; удосконалення процедур розкриття інфор-
мації та забезпечення прозорості; розширення масштабів 
міжнародного співробітництва в питанні оподаткування; 
зміцнення національних контрольних механізмів; раціо-
налізація неефективного субсидування; зміцнення меха-
нізмів управління боргом, створення ринків муніципаль-
них облігацій, сприяння кредитуванню з боку фінансових 
установ і банків розвитку);

2) приватний бізнес і фінансування на національ-
ному та міжнародному рівнях (Піі, стабільність міжна-
родної фінансової системи, фінансового ринку; доступ 
до офіційних фінансових послуг для всіх; підтримка 
установ мікрофінансування, банків розвитку, сільсько-
господарських банків, операторів мобільних мереж, 
поштових і ощадних банків; використання інновацій-
них інструментів, у тому числі банківського обслу-
говування мобільного зв'язку, мобільних платіжних 
платформ і комп'ютерних платежів; внесок мігрантів 
в економічне зростання у країнах походження (змен-
шення до 2030 р. витрат за обслуговування грошових 
переказів до 3% від суми переказу); зміна фінансових 
правил для заохочення кредитування мікро-, малих 
та середніх підприємств; нові інвестиційні механізми 
(фонди венчурного капіталу, орієнтовані на розвиток, 
що можуть мати державних партнерів, змішане фінан-
сування; створення національних ринків капіталу для 
задоволення довгострокових потреб у фінансуванні, 
зокрема ринків довгострокових облігацій, страхування; 
фінансування інфраструктурних проектів за допомо-
гою державних і приватних інвестицій);

3) міжнародне співробітництво з метою розвитку 
(підвищення обсягу одр, досягнення цільових показ-
ників одр; забезпечення міжнародними банками анти-

циклічного кредитування, у тому числі на пільгових 
умовах);

4) міжнародна торгівля (доступ до фінансування тор-
гівлі (торговельні кредити, гарантії, страхування, факто-
рингові операції, акредитиви, інноваційні фінансові інстру-
менти); забезпечення безмитного доступу та доступу без 
квот на ринки на довгостроковій основі для нрк);

5) проблеми заборгованості та прийнятності її рівня 
(допомога країнам, що розвиваються, у досягненні при-
йнятного рівня заборгованості у довгостроковій пер-
спективі на основі узгоджених стратегій, націлених на 
сприяння залученню позикових коштів, полегшенню бор-
гового тягаря, реструктуризації заборгованості та грамот-
ному управлінню заборгованістю) [10].

ураховуючи те, що фінансова політика оон протягом 
досліджуваних років визначалася міжнародними стра-
тегічними цілями у сфері розвитку, можна виділити такі 
етапи її еволюції (табл. 1).

висновки. отже, завдання фінансової політики 
оон у сфері розвитку протягом досліджуваних років 
були спрямовані на забезпечення умов для формування 
максимально можливих фінансових ресурсів, організа-
цію регулювання економічних та соціальних процесів 
за допомогою фінансових методів та інструментів від-
повідно до мінливих цілей міжнародних стратегій та 
програм. Якщо з кінця 1940-х до 1960-х років завдання 
фінансової політики оон визначалися прискоренням 
економічного та соціального розвитку слаборозвинених 
країн (індустріалізацією і створенням високопродук-
тивного сільського господарства), зменшенням витрат з 
погашення зовнішньої заборгованості країн за допомо-
гою мобілізації міжнародних фінансових ресурсів, то з 
1970-х років головна увага сконцентрована на сприянні 
економічному зростанню, розвитку людських ресурсів, 
боротьбі з бідністю за допомогою більш активного вико-
ристання внутрішніх джерел країн, що розвиваються. на 
разі глобальним завданням фінансової політики оон є 
ліквідація злиденності та голоду, забезпечення сталого 
розвитку через заохочення економічного зростання, 
захист довкілля та сприяння соціальній інтеграції, що 
матиме величезне значення для людства і планети, тому 
найбільш повна мобілізація фінансових ресурсів та 
підвищення ефективності їх використання сприятиме 
досягненню зусиль у цій сфері.
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аннотация. в работе исследованы основные закономерности и тенденции эволюции финансовой политики оон в 
сфере развития. выявлены изменения в целях и задачах финансовой политики оон и основных направлениях решения 
проблемы финансирования социально-экономического развития развивающихся стран. установлено, что задачи финан-
совой политики оон в области развития в течение 1940–2000-х годов были направлены на обеспечение условий для 
формирования максимально возможного объема финансовых ресурсов, организацию регулирования экономических 
и социальных процессов в развивающихся странах с помощью финансовых методов и инструментов в соответствии 
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с изменяющимися целями международных стратегий и программ. выделены основные этапы эволюции финансовой 
политики оон в сфере развития, которые определяются целями международных стратегий развития. рассмотрены 
глобальные задачи финансовой политики оон в области развития на современном этапе.

ключевые слова: эволюция, финансовая политика оон, финансовые ресурсы, финансирование, развитие.
Summary. In the paper the basic patterns and trends of evolution of the UN financial policy on development were investi-

gated. The changes in the goals and objectives of UN financial policy and in the key areas of solving the financing problem of 
economic and social development in growing countries were found. It was found that the objectives of the UN financial policy 
on development for the period between 1940 and 2000-ies were aimed at ensuring conditions for the formation of the maximum 
possible financial resources amount, organization and social regulation of economic processes in developing countries and those 
that are the least developed, using financial techniques and instruments according to the changing goals of international policies 
and programs. The main stages of the evolution of the UN financial policy on development were identified. These stages are 
defined by the objectives of international development strategies. The current global objectives of the UN financial policy on 
development were examined. 

Key words: evolution, UN financial policies, financial resources, financing, development.
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еконоМічна БеЗпека автотранспортного коМплексу 
в регіональноМу роЗріЗі

ECONOMIC SECURITY OF MOTOR TRANSPORT COMPLEX  
IN THE REGIONAL ASPECT

анотація. роботу присвячено визначенню поняттєвого апарату щодо питань економічної безпеки автотранспорт-
ного комплексу регіону. визначення поняття автотранспортного комплексу регіону подано у розрізі оцінки його еконо-
мічної безпеки. в основу визначення покладено принцип територіальної належності як автоперевізників, так і мережі 
автомобільних доріг. економічну безпеку автотранспортного комплексу регіону запропоновано розглядати як певний 
його стан, який дозволяє надавати автотранспортні послуги у регіоні у повному обсязі та належної якості, сприяти роз-
витку автотранспортної інфраструктури і створювати умови для становлення соціально відповідального автоперевіз-
ника, який може повноцінно функціонувати в умовах розвитку інтеграційних процесів. для оцінки рівня економічної 
безпеки автотранспортного комплексу регіону виділено дві основні його складові: виробничу та інфраструктурну. у ви-
робничу включено показники, які характеризують виробництво автотранспортних послуг у регіоні. в інфраструктурну 
компоненту включено показники, які характеризують наявність, стан і утримання автомобільних доріг. 

ключові слова: регіон, економічна безпека, автотранспортний комплекс, економічна безпека автотранспортного 
комплексу, виробнича складова економічної безпеки, інфраструктурна складова економічної безпеки.

вступ та постановка проблеми. Питання забезпе-
чення економічної безпеки не втрачають своєї актуаль-
ності, незважаючи на значну увагу, яку приділено їм у 
сучасній економічній науці. зростання протиріч соці-
ально-економічного розвитку, нестабільна соціальна і 
політична ситуація у країні, необґрунтовані зміни у гос-
подарському законодавстві, залежність галузей країни від 
зовнішніх джерел сировини, енергоресурсів поглиблюють 
вплив загроз економічній безпеці та підвищують потребу 
в розробці дієвих заходів та їх забезпечення. особливої 
уваги потребують питання економічної безпеки страте-
гічно важливих регіональних господарських комплексів, 
до яких належить транспортний комплекс. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість 
наукових доробок, які розглядають питання забезпечення 
економічної безпеки, присвячені виявленню загроз, оцінці 
рівня, розробці заходів із забезпечення на різних рівнях: 
держави, регіону, підприємства [1–7]. розглядаючи напрями 
формування системи економічної безпеки на транспорті, 
більшість українських учених приділяють увагу галузевим 
аспектам економічної безпеки на транспорті [8–10]. сто-
совно питань економічної безпеки на автотранспорті зна-
чна кількість доробок присвячена питанням економічної 
безпеки підприємств автотранспорту. це праці таких вче-
них, як Близнюк а.о., дмитрієв і.а., дулеба н.в., Мель-
ник о.о., Пушкар т.а., Шинкаренко в.г. [10–14]. 
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При достатньо високій увазі до забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств автотранспорту багато питань 
формування економічної безпеки саме регіональних авто-
транспортних комплексів лишаються невизначеними.

Метою даної роботи є визначення поняття автотран-
спортного комплексу регіону, економічної безпеки авто-
транспортного комплексу регіонів, її складових і напрямів 
забезпечення.

результати дослідження. сучасний етап форму-
вання регіональних економічних комплексів характе-
ризується тенденцією підвищення ролі та значення 
регіонів у соціально-економічному розвитку країни. 
Перенесення акцентів економічного зростання регіону 
потребує нових підходів до функціонування регіональ-
них господарських комплексів. транспорт як стратегічна 
галузь країни відіграє значну роль у створенні валового 
внутрішнього продукту країни, валових регіональних 
продуктів, а географічне положення країни як значного 
транспортного вузла підвищує актуальність питань, які 
спрямовані на створення сприятливих умов розвитку 
транспортних комплексів у цілому і автотранспортних 
комплексів зокрема. 

вагомий внесок у становленні і розвитку транспорт-
ного комплексу належить автомобільному транспорту. 
гнучкість і оперативність у здійсненні перевезень, мож-
ливість швидко адаптуватися до зовнішніх умов, забез-
печення доставки вантажів і пасажирів у будь-яке місце 
висуває автомобільний транспорт на перші позиції у здій-
сненні вантажних і пасажирських перевезень. Протягом 
останніх десяти років автомобільний транспорт посідає 
перше місце у структурі перевезень вантажів і вантажоо-
бігу в україні (рис. 1, 2).
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рис. 1. частка автомобільного транспорту у структурі 
перевезення вантажів у країні, % [15, с. 48]
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рис. 2. частка автомобільного транспорту у структурі 
перевезення вантажообігу в країні, % [15, с. 63]

Якщо в 2011–2013 рр. структурі пасажирообороту 
в країні автомобільний транспорт поділяв перше місце 
із залізничним транспортом, то в 2014 р. автомобільний 
транспорт став безперечним лідером за часткою у струк-
турі пасажирообороту країни, чому значно сприяла соці-
ально-політична ситуація в країні (табл. 1).

таблиця 1 
частка видів транспорту у пасажирообороті [15, с. 55]

вид транспорту 2010 2011 2012 2013 2014
залізничний 
транспорт, % 39 38 37 38 34

авіаційний транспорт, 
% 8 10 11 10 11

автомобільний 
транспорт, % 40 38 38 38 40

тролейбусний 
транспорт, % 5 6 6 6 6

трамвайний 
транспорт, % 3 3 3 3 4

метрополітен, % 5 5 5 5 5

у період 2010–2013 рр. у розрізі регіонів найбільша 
частка перевезень вантажів припадала на дніпропетров-
ську, донецьку, запорізьку, Полтавську, київську і жито-
мирську області. у 2014 р. значна частка перевезення ван-
тажів відбувалася у кіровоградській області (табл. 2).

у структурі перевезень пасажирів найбільша частка 
припадає на дніпропетровську, донецьку, київську, 
львівську, одеську і Харківські області (табл. 2). у період 
2010–2013 р. значну частку в регіональній структурі пере-
везення пасажирів мала автономна республіка крим.

забезпечення належного рівня економічної безпеки 
автотранспортного комплексу регіону багато в чому визна-

таблиця 2 
розподіл перевезень вантажів  

за регіонами [15, с. 56]

регіон
частка регіону у перевезенні 

вантажів, %
2010 2011 2012 2013 2014

автономна республіка 
крим 1,9 1,5 1,3 1,4 -*

вінницька 2,6 2,7 2,8 2,6 2,9
волинська 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9
дніпропетровська 30,7 28,4 27,4 29,8 32,0
донецька 12,8 13,3 13,8 13,3 6,0
житомирська 3,4 3,6 3,7 3,6 4,2
закарпатська 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8
запорізька 5,5 4,9 4,1 2,8 2,8
івано-Франківська 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9
київська 3,5 3,4 3,5 3,0 3,3
кіровоградська 2,4 2,7 2,4 2,7 4,0
луганська 2,1 2,1 2,0 2,3 2,4
львівська 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8
Миколаївська 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7
одеська 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8
Полтавська 12,2 14,6 16,7 17,5 1,9
рівненська 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
сумська 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1
тернопільська 0,8 0,9 1,3 1,2 1,5
Харківська 2,5 2,3 2,4 2,3 2,6
Херсонська 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0
Хмельницька 1,8 1,8 1,8 1,8 2,3
черкаська 2,1 2,6 2,2 1,9 2,9
чернівецька 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4
чернігівська 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

* Без урахування перевезень, здійснених у м. київ і м. севастополь
** усі дані за 2014 р. представлено без урахування ар крим і час-
тини територій донецької та луганської областей [132, с. 188].
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чається розбіжностями у трактуванні даного поняття. 
у [16–19] визначено поняття «транспортно-дорожній 
комплекс», ряд авторів розглядають поняття «автодорож-
ній комплекс», у розрізі регіонів досить часто використо-
вується поняття автотранспортної структури регіону.

на нашу думку, при розробці заходів із забезпечення 
економічної безпеки на регіональному рівні доцільне 
застосування саме визначення «автотранспортний комп-
лекс регіону», визначаючи його функціональні складові.

отже, автотранспортний комплекс регіону є склад-
ною ієрархічною системою, яка включає виробничу й 
інфраструктурну компоненти і характеризується певною 
територіальною обмеженістю. виробнича компонента 
включає всі взаємовідносини із виробництва і надання 
автотранспортних послуг у регіоні, інфраструктурна – 
наявність і утримання мережі автомобільних доріг на пев-
ній території.

кожна із компонент здійснює значний вплив на рівень 
економічної безпеки автотранспортного комплексу регі-
ону, який, таким чином, виступає комплексним показни-
ком, який пропонується визначати в залежності від визна-
ченого рівня за кожною компонент.

визначення й оцінка економічної безпеки транспорт-
них комплексів регіонів, і зокрема автотранспортного, 
умовно базуються на трьох основних підходах:

1) підхід, який визначає економічну безпеку як певний 
стан соціально-економічної системи;

2) підхід, який визначає економічну безпеку транспорт-
ного комплексу (у тому числі автотранспортного) як здат-
ність протидіяти впливу загроз будь-якого виду і рівня;

3) підхід, який визначає економічну безпеку як умову і 
здатність до сталого розвитку.

виходячи із визначених основних функціональних 
компонент автотранспортного комплексу – виробничої 
й інфраструктурної економічна безпека автотранспорт-
ного комплексу повинна комплексно поєднувати заходи із 
забезпечення за кожною із компонент.

економічну безпеку автотранспортного комплексу 
регіону запропоновано розглядати як певний його стан, 
який дозволяє надавати автотранспортні послуги в регі-
оні у повному обсязі та належної якості, сприяти розвитку 
автотранспортної інфраструктури і створювати умови для 
становлення соціально відповідального автоперевізника, 
який може повноцінно функціонувати в умовах розвитку 
інтеграційних процесів.

При оцінці економічної безпеки автотранспортної 
безпеки важливо визначити рівень безпеки за кожною із 
компонент, що надасть можливість визначити ті складові 
автотранспортного комплексу, на які повинні спрямо-
вуватися основні зусилля із забезпечення і підтримання 
належного рівня економічної безпеки.

виробнича компонента характеризує рівень виробни-
цтва автотранспортних послуг у регіоні, зокрема, внесок 
автомобільного транспорту у різні види автоперевезень, 
динаміку розвитку автотранспортних послуг, діяльність 
автотранспортних підприємств, фінансовий стан підпри-
ємств автотранспортного комплексу, технічний стан рухо-
мого складу.

інфраструктурна компонента характеризує стан 
і рівень розвитку автотранспортної інфраструктури, 

таблиця 3 
розподіл перевезень пасажирів за регіонами

регіон частка регіону у перевезенні вантажів, %
2010 2011 2012 2013 2014

автономна республіка крим 4,19 4,14 3,45 4,16 -**
вінницька 3,00 3,08 3,18 3,12 3,52
волинська 2,81 2,97 3,11 3,16 3,41
дніпропетровська 10,42 10,44 10,28 10,87 10,54
донецька 16,03 16,35 16,55 16,46 15,05
житомирська 2,30 2,24 2,29 2,41 2,82
закарпатська 1,50 1,45 1,48 1,48 1,63
запорізька 2,49 2,60 2,66 2,46 3,02
івано-Франківська 2,10 2,29 2,75 2,85 3,39
київська 4,73 4,70 4,25 3,91 4,64
кіровоградська 2,57 3,10 2,82 2,30 1,90
луганська 4,88 4,30 3,99 4,18 2,17
львівська 6,40 6,54 6,45 5,72 6,81
Миколаївська 4,14 4,13 4,31 4,45 4,81
одеська 5,82 6,25 6,06 5,87 6,43
Полтавська 2,22 1,87 1,69 1,81 2,10
рівненська 2,82 3,07 3,14 3,40 3,99
сумська 2,55 2,48 2,21 2,35 2,65
тернопільська 2,27 2,24 1,88 2,16 2,67
Харківська 4,40 3,96 4,49 4,45 5,11
Херсонська 2,36 2,20 2,37 2,71 2,90
Хмельницька 3,51 3,24 3,50 3,01 3,23
черкаська 2,78 2,87 2,99 2,85 3,06
чернівецька 1,17 1,27 1,36 1,48 1,69
чернігівська 2,58 2,21 2,75 2,38 2,45

* Без урахування перевезень, здійснених у м. київ і м. севастополь
** усі дані за 2014 р. представлено без урахування ар крим і частини територій донецької та луганської областей [132, с. 188]
Джерело: розраховано автором за даними [15, с. 75]
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зокрема стан і розвиток дорожньої мережі, стан облад-
нання дорожньо-транспортної мережі, рівень фінансу-
вання будівництва, капітального ремонту і модернізації 
дорожньої мережі.

оцінюючи рівень економічної безпеки автотранспорт-
ного комплексу регіону, на думку автора, доцільно визна-
чити рівень безпеки (високий, належний, низький) за 
кожною із компонент на основі розрахунку інтегрального 
показника рівня безпеки (табл. 4).

економічна безпека автотранспортного комплексу, 
таким чином, повинна забезпечуватися на двох рівнях:

– на рівні виробництва і надання автотранспорт-
них послуг, на якому комплекс заходів із їх підвищення 
спрямовується на зростання кількості і забезпечення 
достатньої якості автотранспортних послуг, підвищення 
результативності функціонування як окремих підпри-
ємств, так і автотранспортного комплексу в цілому, онов-
лення і модернізацію рухомого складу, становлення умов 
для формування соціально відповідального автоперевіз-
ника;

– на рівні автотранспортної інфраструктури, на якому 
комплекс заходів із її підвищення спрямовується на розви-
ток дорожньої мережі, яка відповідає сучасним вимогам, 
підвищення якості обслуговування автомобільних доріг, 
їх утримання і експлуатації, забезпечення їх необхідного 
обладнання, безпеки і комфортності автоперевезень у 
регіоні.

висновки. отже, визначення і оцінка рівня еконо-
мічної безпеки автотранспортного комплексу спирається 
на чітке розуміння місця і значення автотранспортного 
комплексу у забезпеченні сталого регіонального розви-
тку. виділення автотранспортного комплексу із загальної 
структури транспортного комплексу обґрунтовано тим 
внеском у формування сучасних регіональних економіч-
них систем і впливом, який він здійснює. в умовах погли-
блення інтеграційних процесів, коли українські авто-
перевізники стоять перед необхідністю привести умови 
здійснення автоперевезень до умов, які висуваються в 
країнах Єс, забезпечення належного рівня економічної 
безпеки автотранспортних комплексів регіонів, станов-
лення умов для розвитку соціально відповідального авто-
перевізника, який спроможний працювати за жорсткими 
умовами ринку, забезпечуючи безпеку і якість авто-
транспортних послуг, нівелюючи виникаючи при цьому 
загрози, є необхідною умовою їх ефективного функці-
онування. виходячи з цього економічна безпека авто-
транспортного комплексу регіону є певним його станом, 
який дозволяє надавати автотранспортні послуги у регі-
оні у повному обсязі та належної якості, сприяти розвитку 
автотранспортної інфраструктури і створювати умови для 
становлення соціально відповідального автоперевізника, 
який може повноцінно функціонувати в умовах розвитку 
інтеграційних процесів і проявляється на двох рівнях – 
виробничому та інфраструктурному.

таблиця 4 
показники, на основі яких визначається рівень безпеки за виробничою й інфраструктурною компонентами
№ компонента показники, на основі яких розраховується інтегральний показник рівня безпеки

1 виробнича

обсяги перевезення вантажів на одну особу наявного населення;
обсяги перевезення пасажирів на одну особу наявного населення;
кількість поїздок в автобусах на одну особу наявного населення у середньому за рік;
частки автомобільного транспорту в міжнародних, міжміських, приміських і міських перевезен-
нях;
питома вага автотранспортних підприємств у загальній кількості автоперевізників регіону;
кількість збиткових підприємств автотранспорту у регіонів;
рентабельність діяльності автотранспортних підприємств регіону;
загальний пробіг автомобілів підприємств і організацій україни регіону;
загальний пробіг пасажирських автобусів регіону;
витрати палива на експлуатацію вантажних і пасажирських автомобілів регіону;
рівень зносу рухомого складу автотранспортних підприємств регіону;
обсяги капітальних інвестицій у сфері автомобільного транспорту в регіоні

2 інфраструктурна

щільність автомобільних доріг загального користування у регіоні;
питома вага автомобільних доріг із твердим покриттям у загальній довжині у регіоні;
щільність автомобільних доріг з твердим покриттям у регіоні;
кількість автозаправних станцій у регіоні;
прийняття в експлуатацію автомобільних доріг з твердим покриттям у регіоні;
обсяг реалізованих послуг з технічного обслуговування транспортних засобів у регіоні;
обсяги капітальних інвестицій у будівництво, капітальний ремонт і модернізацію дорожньої 
мережі
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аннотация. статья посвящена определению понятийного аппарата относительно вопросов экономической безопас-
ности автотранспортного комплекс региона. определение автотранспортного комплекса региона подано в разрезе его 
экономической безопасности. в основу определения положен принцип территориальной принадлежности как автопе-
ревозчика, так и сети автомобильных дорог. Экономическую безопасность автотранспортного комплекс региона пред-
ложено рассматривать как его определенное состояние, которое позволяет предоставлять автотранспортные услуги в 
регионе в полном объеме и соответствующего качества, содействовать развитию автотранспортной инфраструктуры и 
создавать условия для становления социально ответственного автоперевозчика, который может полноценно функцио-
нировать в условиях развития интеграционных процессов. для оценки уровня экономической безопасности автотран-
спортного комплекса региона выделены две его составляющие: производственная и инфраструктурная. в производ-
ственную компоненту включают показатели, которые характеризуют производство автотранспортных услуг в регионе. 
в инфраструктурную – показатели, которые характеризируют наличие, состояние и содержание автомобильных дорог.

ключевые слова: регион, экономическая безопасность, автотранспортный комплекс, экономическая безопасность 
автотранспортного комплекса, производственная составляющая экономической безопасности, инфраструктурная со-
ставляющая экономической безопасности.

Summary. The article is devoted to defining conceptual apparatus on issues of economic security complex motor region. 
Definition of motor set in the context of the region for its economic security is determined. It’s given the definition of the prin-
ciple of territorial identity as carriers and road network. Motor complex economic security of the region is proposed as a certain 
status, which enables us to provide transport services in the region in full and appropriate quality, promote the development 
of motor transport infrastructure and create conditions for the development of socially responsible auto carrier that can fully 
function in the development of integration processes. To assess the level of economic security complex motor region is deter-
mined its two main components: production and infrastructure. Production includes indicators that characterize the production 
of transport services in the region. Infrastructure component includes indicators that characterize the availability, condition and 
maintenance of roads.

Key words: region, economic security, motor transport complex, economic security of motor transport complex, productive 
component of economic security, infrastructural component of economic security.
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анотація. роботу присвячено дослідженню умов досягнення сталого розвитку ринкових інституцій на прикладі 
брендингу. здійснення такої діяльності на принципах корпоративної соціальної відповідальності забезпечує форму-
вання більш стійкої лояльності клієнтів до ринкових дій підприємств. Пропонується комплексно формувати ринкові 
інституції шляхом застосування особливостей маркетингових підходів брендингу як процесу ринкової контрактації до 
системи критеріїв «соціального контракту». Під терміном «ринкова інституція» в дослідженні розуміються правила 
поведінки в організації людей (ієрархії або транзакцій на ринку). При цьому також покращання базису інвестиційного 
клімату пропонується здійснювати шляхом імплементації принципів корпоративної соціальної відповідальності до іс-
нуючих регуляторів господарського права за прикладом німеччини. 

ключові слова: розвиток ринкових інституцій, інвестиційний клімат, корпоративна соціальна відповідальність, 
бренд, стратегічне управління, подолання спротиву ринку. 

вступ та постановка проблеми. сучасний світ харак-
теризується перманентним процесом розвитку ринків, 
формуванням нових вимог та потреб споживачів до това-
рів підприємств, але успішна діяльність економічної орга-
нізації можлива за умови позитивного сприйняття її про-
дукції клієнтами, сталі відносини, з якими забезпечують 
підприємству наявність постійного джерела прибутків. 
тому сьогодні важливе значення набувають нові засоби 
управління сталим розвитком підприємств. у сучасних 
умовах міжнародної конкуренції в якості такого ефек-
тивного засобу поширилася концепція корпоративної 
соціальної відповідальності (ксв) бізнесу. відбувається 
активна інституціоналізація принципів даної концепції до 
міжнародних та національних правових регуляторів гос-
подарських відносин, у тому числі в економічну державну 
політику україни. 

При цьому якщо з 2007 р. глобальний договір оон 
на світовому рівні впровадив застосування концепції 
ксв до діяльності економічних організацій (корпора-
цій) на добровільних засадах, то з 2014 р. законодавство 
Європейського союзу для великих підприємств міс-
тить імперативні вимоги щодо обов’язкового звітування 
(наприклад, стандарти GRI, ISO 14000, аа1000, SA 8000) 
по дотриманню ними принципів глобального договору. 
тому формування ринкових інституцій (правил взаємодії 
в господарській діяльності) в україні має здійснюватись 
на засадах ксв, що забезпечує лояльність споживача до 
підприємства та, відповідно, його сталий розвиток і інвес-
тиційну привабливість. 

успішна ринкова діяльність, особливо в авіаційній 
галузі, сьогодні можлива тільки як результат позитив-

ного сприйняття цільовими клієнтами маркетингових дій 
підприємства. наприклад, у процесі надання авіаційних 
послуг безпека пасажирів має становити абсолютний прі-
оритет відносно прибутковості авіапідприємств, що вима-
гає регулярного аудиту експлуатаційної безпеки польотів, 
у тому числі підтвердження високого рівня авіаційної 
безпеки сертифікатами IOSA тощо. тому дотримання 
принципів ксв при формуванні комерційної діяльності 
вітчизняними підприємствами має забезпечити стійкість 
зв’язків підприємства та його клієнтів шляхом форму-
вання ефективних ринкових інституцій. При цьому сут-
тєвим питанням у цьому процесі є науково-методологічне 
забезпечення підприємств знаннями, які надають систему 
критеріїв для формування та оцінки ефективності ринко-
вих інституцій. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. у сучас-
ній науковій економічній думці питанню ксв та її інсти-
туціоналізації присвячено значну кількість наукових 
робіт. наприклад, дослідження л.а. Біляєвої, а.а. дере-
вянченко, а.в. долгопятова, н.в. ільченко, л.в. смо-
лія, в.а. крикуна, г.о. Москалюк, М.і. Мурашко, 
л.П. Петрашко, а.і. тимерманіса тощо. крім того, окре-
мим аспектом схожих ринкових відносин є, наприклад, 
брендінг. цьому питанню присвячено монографічне 
дослідження ж.-н. капферера. також унікальними є еко-
номіко-правові дослідження, автори яких аналізують вза-
ємодію правових регуляторів та відповідних економічних 
ефектів. це роботи а.а. Єфремова та н.н. дятленко. 

досі залишається недостатньо дослідженим питання 
організації процесу формування ринкових інституцій та 
їх оцінки. При цьому сталий розвиток ринкових інститу-
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цій на сьогодні можливий при казуальному взаємозв’язку 
між маркетинговими та соціальними діями підприємств 
на засадах ксв у відповідності до вимог господарського 
законодавства, яке має стимулювати досягнення стійкої 
взаємодії економічних суб’єктів. тож у науковій літера-
турі досі спостерігається відсутність пропозицій щодо 
забезпечення методологічних рекомендацій до форму-
вання ринкових інституцій на засадах ксв.

Метою даної роботи є формулювання пропозицій 
щодо методологічного забезпечення процесу сталого роз-
витку ринкових інституцій шляхом системного застосу-
вання принципів ксв до критеріїв «соціального контр-
акту».

результати дослідження. українська економіка 
потребує невідкладної модернізації та підвищення рівня 
її інвестиційної привабливості. актуальною і дієвою 
запорукою досягнення цих цілей сьогодні є приєднання 
українських підприємств до світового процесу форму-
вання бізнесу на засадах ксв. глобальний договір оон 
передбачає дотримання в економічній діяльності підпри-
ємств (корпорацій) наступних принципів: 1) підтримка та 
повага до прав людини; 2) забезпечення власної непри-
четності до порушень прав людини; 3) підтримка свободи 
асоціацій та ведення практики визнання права на укла-
дання колективних угод; 4) виступати за викорінення всіх 
форм примусової праці; 5) сприяння повному зникненню 
дитячої праці; 6) виступати за ліквідацію дискримінації 
у сфері зайнятості та працевлаштування; 7) дотримання 
превентивного підходу до екологічних проблем; 8) здій-
снення ініціативи, спрямованої на підвищення відпові-
дальності за стан навколишнього середовища; 9) сприяти 
розвитку і поширенню екологічно безпечних технологій; 
10) протидіяти будь-яким формам корупції, включно зі 
здирництвом та хабарництвом [1; 2].

дотримуючись цих принципів, підприємство проголо-
шує відповідальною свою діяльність перед суспільством 
у цілому, у тому числі з усіма людьми і організаціями, з 
якими воно стикається у своїй діяльності. Привабливість 
таких підприємств підвищується як у суспільстві, так і на 
фондових ринках. Базу для оцінки такої діяльності фор-
мують стандарти нефінансової звітності із соціальної від-
повідальності.

комплексно дослідивши теоретичні та прикладні 
аспекти такої звітності, н.в. ільченко звертає увагу, що 
практика соціальної нефінансової звітності у світі продо-
вжує розвиватися швидкими темпами. ключовою пози-
цією учасників цього процесу є підвищення ефективності 
діяльності з метою досягнення відповідних параметрів 
сталої глобальної економіки, оскільки формується розу-
міння того, що організації повинні робити більше, ніж 
просто готувати звіт про сталий розвиток, а зібрані дані 
повинні розширити можливості прийняття обґрунтованих 
рішень усіма зацікавленими сторонами. упровадження 
концепції сталого розвитку неможливе без прозорого та 
проактивного ведення бізнесу [3].

це, на нашу думку, впливає на формування страте-
гічних ринкових цілей підприємства на рівні «системи 
цільових настанов», технологічні особливості визна-
чення яких формуються методами стратегічного управ-
ління [4, с. 161–168]. система корпоративних ціннос-
тей має постійно прогресувати. цікаве спостереження 
з цього питання надав а.а. деревянченко. на прикладі 
дослідження ксв у російській Федерації автор спосте-
рігає наявність суперечливих у цій сфері тенденцій: з 
одного боку, науковці фіксують незацікавленість бізнесу 
в реалізації корпоративної відповідальності, з іншого –
спостерігається зростання соціальної ролі бізнесу. При 

цьому соціологічні опитування показують, що в масовій 
свідомості зростають очікування відносно соціальної від-
повідальності компаній, причому ці очікування ростуть 
швидше, ніж можливості самого бізнесу [5, с. 10].

на нашу думку, такі спостереження є результатом 
інституціоналізації ринків як прояв їх позитивного розви-
тку. зазначимо, що цей процес призвів до еволюції марке-
тинг-менеджменту підприємств, у тому числі формування 
концепції відповідального маркетингу для формування 
стійких і позитивних взаємозв’язків підприємств зі спо-
живачами їх продукції. 

також, на нашу думку, домінуючу роль у процесі 
інституціоналізації ринків відіграє сучасний брендинг, 
оскільки створює процес формування ментальної кон-
струкції щодо єдиного розуміння явищ та поведінки в 
процесі ринкового обміну [6; 7]. інституціоналізація про-
цесу формування бренду за умов здійснення такої діяль-
ності на засадах ксв дозволяє, на нашу думку, розглядати 
бренд в якості «соціального контракту». 

цікаві критерії до формування ксв підприємства 
надано в роботі а.і. тимернаніса, яка складається з досить 
великого набору складових: 1) історія компанії, виробни-
цтва, її місія і стратегія розвитку; 2) надійність і стійкість 
компанії: фінансові показники та їх динаміка відповідно 
до міжнародних стандартів фінансової звітності, ринкові 
позиції, рейтинги; міжнародне визнання (через участь у 
міжнародних фінансових проектах, конкурсах, рейтингах, 
отримання премій), наявність відпрацьованої системи анти-
кризових заходів; 3) інформаційна ефективна система кому-
нікацій та обізнаності громадськості та цільових аудиторій 
про діяльність компанії; 4) взаємодія компанії з державними, 
регіональними, муніципальними властями, партнерами і 
авторитетними клієнтами; 5) репутація власників підприєм-
ства; ділова і особиста репутація; 6) рівень та якість обслу-
говування, наявність кодексу корпоративної поведінки; тру-
дова дисципліна; наявність бізнес-процесів, корпоративного 
навчання, програм лояльності; 7) престижність роботи, соці-
ально-психологічний клімат і робоча атмосфера в представ-
ництвах та віддалених офісах; 8) професійна діяльність у 
галузі зв'язків із громадськістю, грамотне ведення іміджевої 
політики, якісна рекламна діяльність [8].

Погоджуючись з доцільністю застосування наведених 
критеріїв до формування ксв та відповідної звітності, 
необхідно уточнити, що, на нашу думку, вони також 
актуальні для формування брендів підприємств та мають 
корелювати з принципами глобального договору оон. 

доречно в цьому питанні погодитись з думкою  
ж.-н. капферера, який розглядає бренд в якості генетич-
ної програми, оскільки бренд здійснює тривалий вплив на 
ринок (здійснює тривалий вплив на пам'ять споживачів, 
яка, у свою чергу, впливає на їхні очікування, установки 
і ступінь задоволеності). автор також доречно звертає 
увагу на наступні особливості брендингу:

1. існує інституціональна відмінність бренду від 
реклами і товару. на відміну від реклами бренд формує 
«пам'ять» про товари, яка може впливати як довготри-
вале і стабільне ставлення. Бренд менш еластичний, ніж 
товари, оскільки звільняється від неприємних і нетипо-
вих елементів, таким чином формуючи виборчу пам'ять 
людей, і, отже, збагачує їх сприйняття ілюзією сталості і 
послідовності. тому імідж у бренді є «стабільна пам’ять», 
яку важко змінити за короткий час. така стабільність – 
результат селективного сприйняття. її функцією в цьому 
випадку є створення тривалих зв'язків, які орієнтують 
споживачів у множині товарів.

2. Бренд – це реальний контракт в економічних від-
носинах. Бренди відрізняються в цьому сенсі від інших 
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символів якості, таких як знаки якості і сертифікати. 
слоган і знак бренду призначені для вираження контр-
акту бренду. актив бренда становить переконання людей. 
Бренди викликають довіру, якщо зберігають сталість і 
повторюють свої пропозиції цінності. тому через дея-
кий час вони перетворюються в деякий аналог контракту, 
який не записаний на папері, але вельми ефективний. цей 
контракт пов'язує обидві частини. для організації контр-
акт бренду перш за все передбачає, що її різні функціо-
нальні обов'язки інтегровані (наукові дослідження, вироб-
ництво, методологія, логістика, маркетинг, фінанси тощо). 
з іншого боку, споживачі повинні бути віддані такому 
бренду. Бренд повинен зберігати свої відмінні риси, 
але разом з тим постійно підвищувати їх актуальність. 
таким чином, сильні бренди здійснюють і внутрішню 
мобілізацію, і зовнішнє середовище. визнання того, що 
бренд – це контракт, також означає прийняття інших 
сторін відповідальності, які також досить часто ігнору-
ються [7, с. 45–49]. 

таким чином, ж.-н. капферер підвищує значення 
бренду від рівня функціональних завдань маркетингу 
(як окремої конкретної функцій) до завдань маркетинг-
менеджменту, тобто системи стратегічного управління 
підприємством. схожої позиції дотримується у підході 
німецької школи управління при моделюванні комплексу 
сучасного маркетингу на підприємстві [9, с. 291]. 

відповідно до вищезазначеного, підприємство в його 
стратегічній діяльності орієнтується на зовнішнє середо-
вище. При цьому, нагадаємо, в теорії М. Портера стосовно 
природи міжнародної конкуренції, у тому числі на при-
кладі значної кількості успішних підприємств економіки 
німеччини, джерела формування конкурентних переваг 
містяться в національному середовищі, саме воно спону-
кає до виникнення конкурентоспроможних підприємств, 
які згодом стають міжнародними лідерами [10].

тому досліджуючи глобалізацію світової економіки на 
засадах ксв, необхідно, на нашу думку, звернути увагу на 
особливість національного господарського права німеч-
чини, оскільки воно регулює економічні інституції, ефек-
тивність яких доказує сучасна домінуюча роль німецької 
економіки в Європейському союзі. н.н. дятленко, доктри-
нально дослідивши це питання, звертає увагу на такі осо-
бливості:

1. основи господарського права німеччини мають 
спрямованість на досягнення високого рівня господар-
ського порядку на засадах поняття «суспільне благо» в 
якості мети громадського господарського порядку. саме 
суспільне благо покладено в основу поняття «загальний 
господарський інтерес», який передбачає прагнення всіх 
до загального добра і благополуччя.

2. система господарського права у німеччині склада-
ється з конституційних, господарсько-адміністративних, 
торгових, господарсько-кримінальних правових норм. 
такий підхід означає не тільки розуміння господарського 
права в узькому чи широкому сенсі, але й являє собою 
юридичну конструкцію галузі, де господарське консти-
туційне право німеччини є базисом, основою для госпо-
дарського адміністративного права, наприклад, яке далі 
реалізується в методах управління економікою тощо [11]. 

таким чином, в інституційному формуванні економіч-
них відносин у німеччині революційно присутній фактор 
ксв, який доцільно вважати однім із домінантів форму-
вання конкурентних переваг підприємств їх економіки. 

доречні критерії інституціоналізації «соціального 
контракту» систематизували дослідники Білоруського 
інституту стратегічних досліджень (BSII), квінтесенцією 
яких є наступні тези:

1. напрям соціальної думки: розглядаються межи 
влади, здатної до використання примусу, і громадянського 
суспільства як незалежної сили, яка самоорганізується.

2. ключовою особливістю контракту виступає його 
«гіпотетичність», тобто контракти не укладені явно, але 
в той же час сторони виконують якісь регулярно повто-
рювані дії у відношенні один одного. теорія контракту 
вимагає визначити такі риси інституції: особу, яка при-
ймає рішення; ситуацію вибору і альтернативи, між якими 
здійснюється вибір. 

3. ситуація вибору призводить до питання про стій-
кість інституції, що прагнуть домогтися «лояльності» від 
своїх учасників. тут «бути лояльним означає, що ... рано 
чи пізно ... правильний шлях розвитку організації витіс-
нить або збалансує (негативні наслідки) відхилення від 
цього шляху».

4. лояльність може бути спонукувана почуттям при-
належності до тієї чи іншої інституції (організації), але це 
не ірраціональне почуття, а вирахувана поведінка. лояль-
ність підвищує витрати виходу з інституції, і її дія здатна 
відкласти бажання вдатися до стратегії виходу. разом з 
тим як тільки все більше і більше учасників помічають, 
що інституція приречена на «провал», лояльність зникає, 
поступаючись місцем голосу або виходу. у цьому зв'язку 
соціальний контракт можна розглядати як прояв лояль-
ності. 

5. теорія контрактації також вказує на ряд важли-
вих аспектів, включаючи неможливість передбачити всі 
обставини угоди. особливістю соціального контракту є 
його неявний характер при наявності складних соціаль-
них відносин і «обмеженої раціональності» учасників. 
це означає, що потрібна постійна взаємодія між учасни-
ками щодо можливої адаптації їхніх відносин. важливим 
аспектом контрактації є процес «обміну сигналами» між 
сторонами. Процес обміну сигналами між учасниками 
соціального контракту передбачає наявність каналу кому-
нікацій.

6. одним з елементів соціального контракту є набір 
інструментів «примусу», але головними принципами 
соціального контракту повинні виступати відкритість та 
прозорість [12, с. 3–5].

а.а. Єфремов наводить наступні вірогідні ефекти дії 
норм законодавства в процесі інституціоналізації: функ-
ціонально-цільовий (ефективність норм означає спів-
відношення між цілями норми і реально отриманими 
результатами); аксіологічний (ефективність норм при 
цьому представляє собою ступінь їх відповідності осно-
воположним соціальним цінностям свободі, порядку, 
ієрархічності, справедливості тощо); соціальний (ефек-
тивність норм розуміється як відповідність їх балансу 
соціальним інтересам, сприянню зниженню рівня 
деструкції в даній сфері відносин тощо); економічний 
(ефективність норм виражається у забезпеченні еконо-
мічної вигоди, благ та їх обороту); психологічний (ефек-
тивність норм постає як ступінь особистісного розвитку, 
ступінь духовної і матеріальної самореалізації особис-
тості, включає також ступінь формування у конкретних 
осіб та їх груп активної громадянської позиції, внутріш-
ньої солідарності з відповідними нормами, бажання їх 
добровільно дотримуватися) [13]. нами також пропону-
ється біхевіористський підхід, який розглядає критерієм 
ефективності правової норми відповідність варіанту 
поведінки, зазначеного в правовій нормі, сформованої 
зразкам ринкової поведінки [14].

висновки. забезпечення сталого розвитку вітчиз-
няних підприємств у сучасних умовах конкуренції, а 
також підвищення рівня їх інвестиційної привабливості 
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можливо шляхом: 1) імплементації та розвитку прин-
ципів ксв до корпоративного менеджменту та куль-
тури підприємства; 2) формування ринкових інституцій 
такими ефективними методами, як брендинг, має від-
буватись системно та на засадах ксв, що забезпечить 
лояльність клієнтів у відповідності до теорії «соціаль-

ного контракту»; 3) досягнення підвищення інвестицій-
ного клімату шляхом гармонізації взаємодії договірних, 
диспозитивних та інших правових регуляторів госпо-
дарського права за критеріями аксіологічності, соціаль-
ності, психологічності та біхевіористичності на засадах 
принципів ксв.
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аннотация. работа посвящена исследованию условий достижения устойчивого развития рыночных институтов 
на примере брендинга. осуществление такой деятельности на принципах корпоративной социальной ответственности 
обеспечивает формирование более устойчивой лояльности клиентов к рыночным действиям предприятий. Предлагает-
ся комплексно формировать рыночные институты путем применения особенностей маркетинговых подходов брендинга 
как процесса рыночной контрактации к системе критериев «социального контракта». Под термином «рыночная орга-
низация» в исследовании понимаются правила поведения в организации людей (иерархии или транзакций на рынке). 
При этом улучшение базиса инвестиционного климата предлагается осуществлять путем имплементации принципов 
корпоративной социальной ответственности в существующие регуляторы хозяйственного права по примеру германии.

ключевые слова: развитие рыночных институтов, инвестиционный климат, корпоративная социальная ответствен-
ность, бренд, стратегическое управление, преодоление сопротивления рынка.

Summary. The work is devoted to investigation of conditions to achieve sustainable development of market institutions 
the example of branding. Implementation of these activities on the principles of corporate social responsibility provides a more 
stable customer loyalty to the enterprise market action. It is proposed to form comprehensive market institutions through the use 
of features of marketing approaches to branding as a process of market contraction, the system criteria of "social contract". The 
term "market institution" refers to the study of rules of behaviour in humans (hierarchy or market transactions). It also improving 
the investment climate basis proposed exercise by implementing the principles of corporate social responsibility to the existing 
regulatory business law, following the example of Germany.

Key words: development of market institutions, investment climate, corporate social responsibility, brand, strategic 
management, overcoming resistance to the market.
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проБлеМи та перспективи роЗвитку інноваційноЇ діЯльності 
торговельниХ підприЄМств украЇни

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
IN TRADE ENTERPRISES ACTIVITY OF UKRAINE

анотація. у роботі розглянуто проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності торговельних підприємств 
україни, що обумовлено витісненням вітчизняної продукції з українських ринків імпортними виробниками. в умовах 
відносного скорочення обсягів вітчизняного виробництва промислової та сільськогосподарської продукції зросла роль 
торгівлі. це, як наслідок, призвело до зростання конкуренції, а в умовах економічної нестабільності особливе значення 
має пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства. в умовах кризи продовжити успішний розвиток 
зможуть лише ті компанії, які першими пристосуються до зміненої економічної кон'юнктурі і створять стійкі конкурентні 
переваги, тобто першими вийдуть із кризи компанії, що успішно впроваджують нововведення або інновації. з огляду 
на зазначене потребують поглибленого вивчення теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку підприємства. 
зокрема, виявлені переваги впровадження інноваційної моделі розвитку на підприємствах торгівлі, шляхи забезпечення 
реалізації інноваційних проектів у галузі досліджено механізм упровадження інновацій на підприємствах торгівлі. 

ключові слова: інновації, інноваційна активність, конкурентоспроможність, інноваційні технології, інноваційна 
продукція. 

вступ та постановка проблеми. сучасна українська 
економіка переживає не кращі часи, що, на жаль, викли-
кано не тільки світовою економічною кризою. сировинна 
спрямованість вітчизняної економіки, пов'язана в першу 
чергу з експортом мінеральної сировини – нафти і газу, 
призвела до того, що на ринку предметів споживання зна-
чна частина вітчизняної продукції виявилася витісненою 
імпортними виробниками. у зазначених умовах віднос-
ного скорочення обсягів вітчизняного виробництва про-
мислової та сільськогосподарської продукції зросла роль 
торгівлі.

сучасний етап розвитку сфери торгівлі в україні 
характеризується тим, що в цій області господарської 
діяльності суттєво зросла конкуренція. При цьому в кон-
курентній боротьбі на ринку вітчизняної торгівлі спосте-
рігається все більше зарубіжних учасників. у сучасних 
умовах конкурентоспроможність стає ключовим питан-
ням у економічній і технологічній політиці Європейського 
союзу і його членів, оскільки сприяє прискоренню впро-
вадження інновацій, стимулюванню кооперації, погли-
бленню інтернаціоналізації.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню теоретичних і практичних питань організа-
ції та управління інноваціями на підприємствах тор-
гівлі присвячено значну кількість наукових праць. 
значний внесок у розвиток теорії інновацій зробили 
такі вітчизняні вчені, як П.П. Борщевський, [1, с. 127–
135], д.Ф. крисанов [3, с. 71–81], Ю.П. лебединський, 
о.М. кудирко [4, с. 102–107], М. Якубовський [6, с. 23–26] 
та ін. 

Проте невирішеними залишаються окремі питання інно-
ваційного розвитку підприємств. це стосується концепції 
розвитку управління інноваціями на підприємствах торгівлі 
в умовах поглиблення конкуренції, обмежених фінансових 
ресурсів та зростаючого ступеня ризику й невизначеності. 
отже, недостатня наукова розробленість, актуальність і 
практична затребуваність саме цього наукового напряму 
обумовили вибір теми та постановку мети, цільову спрямо-
ваність і структурну побудову нашого дослідження. 

Метою даної роботи є подальший розвиток теоре-
тико-методичних положень та розроблення практичних 
рекомендацій щодо створення ефективної моделі управ-
ління інноваціями у торгівлі з урахуванням сучасних тен-
денцій розвитку науки і практики менеджменту

результати дослідження. удосконалення розвитку 
інноваційної діяльності підприємств торгівлі неможливо 
без сучасних досягнень науки і техніки, втілених у нові 
технології, продукти, засоби комунікацій, нові методи тех-
нічного та організаційного управління, нові види послуг.

Процес розробки нових технологій і нових продуктів 
логічно структурований і є лінійним, який містить етапи 
в повної послідовності. ці етапи діляться на три умовні 
категорії:

- ініціація продукту;
- розвиток продукту;
- комерціалізація.
розробка інноваційного продукту завжди пов'язана з 

підвищеними ризиками, насамперед з комерційними. за 
відомими оцінками, усього 20% новинок досягають ринко-
вого успіху [5, с. 27–38]. Як правило, найбільш успішними 
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є товари, що виникли в результаті незадоволеної потреби 
ринку. варто відзначити важливість і актуальність проблеми 
інноваційного розвитку в період кризи, оскільки сировин-
ний характер української економіки зумовив гостру реакцію 
на його першу прояву, що відобразилася в істотному погір-
шенні більшості макроекономічних показників.

таким чином, найбільш ефективним засобом для вдо-
сконалення розвитку інноваційної діяльності підприємств 
і переходу на якісно інший рівень розвитку української 
економіки в майбутньому може стати інноваційна актив-
ність самих підприємств, цілеспрямована зміна україн-
ського законодавства на підтримку малого та середнього 
бізнесу в області стимулювання нововведень у вигляді 
інвестицій з коштів бюджету та надання пільг у сфері опо-
даткування, успішне дослідження і використання творчих 
ідей, нововведення, перетворення в економічній, техніч-
ній, соціальних та інших областях, пов'язане з новими іде-
ями, винаходами, відкриттями.

аналізуючи сформовану практику інноваційної діяль-
ності торговельних підприємств, можна констатувати, 
що вона в більшості випадків обмежується оновленням 
товарного асортименту і застосуванням стереотипних 
схем розміщення товарів у торговельних залах відповідно 
до споживчих переваг. 

розглядаючи торгівлю як вид господарської діяль-
ності, слід зазначити, що вона відноситься до різновиду 
підприємництва, тобто являє собою процес організації 
виробництва і реалізації товарів та послуг для задово-
лення постійно оновлюючого попиту і отримання при-
бутку. Фактично підприємництво – це вид інноваційної 
діяльності, який означає, за визначенням в.і. даля, «заті-
вати, вирішуватися виконати яку-небудь нову справу, при-
ступати до здійснення чогось значного». оскільки під-
приємництво характеризується обов'язковою наявністю 
інноваційного моменту, методологічно динаміка іннова-
ційних процесів у торгівлі може бути представлена уні-
версальною динамічною структурою, яка включає:

- формулювання цілей інновації;
- аналіз існуючого положення;
- прийняття рішення про доцільність розробки інно-

вації певного виду;
- розробку (проектування) інновації;
- узгодження та затвердження проекту інновації;
- підготовку об'єкта до інновації;
- упровадження інновації;
- оцінку фактичної ефективності інновації;
- старіння інновації та обґрунтування доцільності 

впровадження нової інновації.
сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що всі 

основні сфери життєдіяльності суспільства розвиваються 
за рахунок інноваційних технологій, причому чим далі, 
тим залежність економіки від науки стає сильнішою. 
інновації набувають усе більшого значення для підви-
щення конкурентоспроможності і стійкого зростання 
підприємств, у тому числі й торговельної галузі. слід 
зазначити, що у розвитку торговельних підприємств усе 
більше значення мають інновації нематеріальної природи, 
які стосуються того, як просунути новий товар на ринок, 
як сформувати стратегію розвитку підприємства, як здій-
снити комунікації та взаємодії між співробітниками, як 
сформувати структуру управління, які нові організаційні 
рішення застосувати, як здійснювати підвищення кваліфі-
кації кадрів, яким чином залучати фінансові ресурси.

інновації в торгівлі, на нашу думку, не означають 
обов'язкове виведення «кордонів пізнання» на новий 
рівень. тобто інновації можуть бути новими для спожи-
вача, але не обов'язково новими для «всього світу». При-

рода інновацій сильно варіюється і залежить від техноло-
гічної складності, від пропозиції технологій на ринку і від 
попиту на нові і вже існуючі товари (послуги).

у сучасних умовах діяльність комерційних організа-
цій орієнтована не тільки на технологічні і продуктові, а 
й на управлінські та фінансові інновації. однією з умов 
успішності інновацій у нематеріальній сфері стає участь 
кожного співробітника в пошуку нових рішень у їх здій-
сненні. вирішальним фактором у конкурентній боротьбі на 
базі нововведень є не стільки розробка нової ідеї, скільки її 
ефективне втілення. для того щоб автори ідеї з ентузіазмом 
взялися за її втілення, потрібна їхня підтримка. саме тому 
в ряді успішно діючих фірм є спеціальні програми під-
тримки та заохочення експериментів і експериментаторів.

інновації визначають майбутній розвиток галузі та 
організацій, які входять до неї, та припускають іноді 
досить значні зміни у всіх напрямках діяльності. у своїй 
більшості в торгівлі вони виявляються досить простими 
і не кардинальними, заснованими скоріше на нагрома-
дженні незначних поліпшень і досягнень, ніж на єдиному 
великому технологічному прориві. тому під інновацій-
ної торговою технологією слід розуміти всю діяльність 
суб'єкта господарювання торговельної галузі, що раніше 
не застосовувалась даними організаційним або терито-
ріальним утворенням і спрямована на підвищення ефек-
тивності торговельної діяльності в цілому або відповідної 
частини технологічного процесу. тим важливіше не про-
сто мати якусь інноваційну технологію, а вибрати і сфор-
мувати правильну стратегію розвитку на основі інновацій.

відповідно до класифікації, інновації в торгівлі можна 
охарактеризувати як: середні; засновані на комбінації різ-
них типів знань; інновації, які заміняються; пов'язані з 
розрахунком і оптимізацією параметрів; централізовані; з 
терміном корисного використання не менше п’яти років. 
При дослідженні інновацій торговельних підприємств 
були виділені наступні види:

товарні інновації, організаційно-економічні інновації, 
фінансові інновації, інформаційно-технологічні інновації.

дана типологія інновацій у мережевих торговельних 
системах досить умовна, оскільки їх реалізація на прак-
тиці досить часто зачіпає різні сфери діяльності та бізнес-
процеси роздрібних торговців. для торговельних підпри-
ємств прийнята наступна класифікація видів інновацій:

- за видом діяльності підприємства інновації підрозді-
ляються на інновації в оптовій і роздрібній торгівлі;

- за технологією впровадження інновації підрозділя-
ються на продуктові і процесні;

- за джерелами фінансування: інновації за рахунок 
прямих джерел, інновації за рахунок непрямих джерел;

- за типом новизни: інновації для галузі та інновації 
для підприємства [3, с. 86–87] 

до форм торгівлі належить: мережева, електронна, 
дистанційна торгівля, торгівля у вигляді прямих про-
дажів. у даний час у торгівлі широко використовується 
інтернет. Будь-яке торговельне підприємство може ство-
рити свою електронну візитну картку, завести електро-
нний каталог, створити свій інтернет-магазин. Мережеві 
комунікації впливають не тільки на кількість покупців, 
які здійснюють разові і повторні покупки, але у на кіль-
кість продажів. Більшість торгових підприємств швидко 
реагують на навколишнє середовище, вводять все нові і 
нові зміни в автоматизацію області IT-систем управління і 
роботи з клієнтами [4, с. 109–111].

на сьогоднішній день питання автоматизації процесів у 
діяльності торгових організацій є більш ніж актуальними. 
для ефективної роботи виробниками пропонується широ-
кий спектр усіляких сканерів штрихового кодування, тер-
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міналів збору даних, мобільних комп'ютерів і інфокіосків. 
компанія Honeywell виступає лідером галузі автоматичної 
ідентифікації та збору даних. на її обладнанні працюють 
роздрібні мережі «Фокстрот», «ельдорадо», «евросеть», 
«технополіс» та ін. на багатьох торговельних підприєм-
ствах використовується електронний документообіг (EDI), 
який дозволяє спрощувати роботу персоналу і тим самим 
підвищувати швидкість обробки та обміну інформації 
між бізнес-партнерами, дозволяє істотно скоротити час 
доставки замовлених товарів [2, с. 34–36].

 досліджуючи нематеріальні торгові інновації, необ-
хідно відзначити, що, як і раніше, затребуваними для 
роздрібних організацій залишаються програми лояль-
ності. володіючи гнучким механізмом налаштування, 
вони дають можливість досить швидко додавати нову 
акцію, оперативно реагувати на результати вже запуще-
них акцій, ураховуючи потреби та побажання клієнтів. 
наприклад, торгова мережа «обжора», реалізувавши про-
граму лояльності «клуб покупців «обжора», збільшила 
товарообіг мережі за рахунок збільшення середньої суми 
чека, пов'язаного з використанням учасниками програми 
нарахованих їм бонусів, а також збільшила частоту від-
відувань клієнтів. у даному випадку торгова мережа 
«обжора» взяла за основу стратегію побудови довгостро-
кових відносин з клієнтами та підвищення рівня сервісу, 
завдяки чому і домоглася дуже хороших результатів.

основне завдання роздрібних мереж в умовах зни-
ження купівельної активності – оптимізація внутрішніх 
бізнес-процесів. Підвищити продуктивність праці та 
знизити витрати на розподільному центрі можна за раху-
нок використання мобільних пристроїв, підключених до 
інформаційної системи, наприклад, за допомогою Wi-Fi. 
термінали збору даних практично повністю виключають 
вплив людського фактора, знижуючи таким чином число 
помилок, і оптимізують доставку товару. один раз нала-
штувавши процес, уже через 8–12 місяців підприємство 
почне отримувати прибуток від вкладених коштів.

активний розвиток сучасних форматів комерційних 
підприємств, надмірність пропозиції товарів, підвищення 
якості продукції, а також зростаючий рівень вимогливості 
споживачів неминуче підсилюють внутрішню конкурен-
цію в роздрібній торгівлі і змушують учасників цього 
ринку замислюватися про інноваційну діяльність – нових 
способах і методах досягнення конкурентних переваг 
перед подібними компаніями.

у сучасних умовах тільки великі компанії мають мож-
ливість здійснювати масштабні інвестиції в інноваційні 
технології та методи роботи, тобто знижувати витрати 
обігу і підвищувати ефективність товаропровідної сис-
теми; тільки великі компанії мають можливість чинити 
тиск на постачальників з метою зниження цін, підви-
щення якості продукції, підвищення ефективності бізнес-
процесів, що призведе до зростання конкурентоспромож-
ності економіки в цілому, тобто буде важливою умовою 
реалізації інноваційної діяльності.

серед основних напрямів інноваційної діяльності в 
торговельній галузі виділяють наступні:

- нові технології, що дозволяють зменшити негатив-
ний вплив властивостей торгової послуги на реалізацію 
послуг і відкривають додаткові можливості диференціації 
стратегій у сфері послуг комерційних організацій;

- інформаційно-комунікаційні технології для 
вивчення та врахування індивідуальних особливостей 
покупця, оцінки цінностей клієнта;

- інформаційні технології, у тому числі інтернет, що 
дозволяють взаємодіяти з клієнтом у будь-якому місці і в 
будь-який час.

Перелічені напрямки інновацій у торговельному біз-
несі не можуть розглядатися ізольовано. Плануючи впро-
вадження інформаційних та комп'ютерних технологій у 
торговельну діяльність, слід ураховувати виникаючі лан-
цюжки інновацій. наприклад, нова інформаційна послуга, 
що надається у сфері торгівлі, може призвести до змін у 
ціновій політиці, просуванні, організації торгівлі тощо.

При розгляді інновацій комерційних підприємств 
необхідно враховувати і соціальний аспект: умови праці, 
управління знаннями, спільна розробка і т. п.;

висновки. таким чином, виходячи з вищевикла-
деного можна виділити основні аспекти інноваційної 
діяльності, що позитивно впливають на ефективність 
роботи торговельних підприємств. інновації дозволяють 
підвищити ефективність процесу продажу, оптимізувати 
витрати, збільшити конкурентоспроможність організації 
в результаті використання бездротових і радіочастотних 
технологій; забезпечити покупця максимально можли-
вим обсягом інформації про товари і послуги; підви-
щити продуктивність роботи службовців; поліпшити 
показники фінансово-економічної діяльності; збільшити 
прибуток підприємства. результати інноваційної діяль-
ності дозволять поліпшити якість продукції, послуг; 
розширити асортимент продукції, видів послуг; збе-
регти і розширити традиційні ринки збуту, створити нові 
ринки збуту в україні, в інших країнах, забезпечити від-
повідність сучасним правилам і стандартам; скоротити 
витрати на заробітну плату, матеріальні витрати, енер-
говитрати та ін.

слід зазначити, що, на нашу думку, однією з осно-
вних умов для впровадження торгових інновацій є наяв-
ність ефективної системи маркетингу та збуту, що здій-
снює зв'язок підприємства з кінцевими споживачами з 
метою постійного виявлення нових вимог покупців, що 
пред'являються до якості обслуговування відвідувачів, 
якості реалізованих товарів і послуг.

у перспективі роздрібну торгівлю чекають ще більш 
кардинальні зміни, пов'язані з новітніми технологіями 
у списку найбільш очікуваних з них значаться: біоме-
трична оплата за допомогою відбитків пальців, отримання 
консультацій про товари і здійснення угоди за допомо-
гою голографічних продавців, тривимірне сканування 
покупця для підбору оптимального розміру одягу і взуття.
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аннотация. в работе рассмотрены проблемы и перспективы развития инновационной деятельности торговых пред-
приятий украины, что обусловлено вытеснением отечественной продукции с украинских рынков импортными произ-
водителями. в условиях относительного сокращения объемов отечественного производства промышленной и сель-
скохозяйственной продукции возросла роль торговли. Это, как следствие, привело к росту конкуренции, а в условиях 
экономической нестабильности особое значение имеет поиск путей повышения конкурентоспособности предприятия. 
в условиях кризиса продолжить развитие смогут только те компании, которые первыми приспособятся к изменившейся 
экономической конъюнктуре и создадут устойчивые конкурентные преимущества, то есть первыми выйдут из кризиса 
компании, которые успешно внедряют нововведения или инновации. учитывая вышеизложенное, требуют углублен-
ного изучения теоретико-методологические основы инновационного развития предприятия. в частности, выявлены 
преимущества внедрения инновационной модели развития на предприятиях торговли, пути обеспечения реализации 
инновационных проектов в области. исследован механизм внедрения инноваций на предприятиях торговли.

ключевые слова: инновации, инновационная активность, конкурентоспособность, инновационные технологии, 
инновационная продукция.

Summary. In this article there have been developed the problems and prospects of innovative activity of Ukraine trade 
enterprises, due to the crowding out of domestic products from the Ukrainian market by imported manufactures. In terms of 
relative reductions in domestic production of industrial and agricultural products has increased the role of trade. This conse-
quently led to increased competition and in the economic instability conditions the particular importance has searching for ways 
to improve the enterprises competitiveness. In a crisis continue the development could only those companies that first adapt to 
changed economic conditions and create sustainable competitive advantage, that’s means that companies which successfully 
introducing innovations or innovation will first emerge from the crisis. Given the above, required deepest study the theoretical 
and methodological foundations of enterprise innovative development. In particular were identification benefits of implement-
ing an innovative model of trade enterprises development, the ways to ensure the implementation of innovative projects in the 
field. Also it has been considered the introduction mechanism of innovations at the trade enterprises.

Key words: innovations, innovative activity, competitiveness, innovative technology, innovative products.
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анотація. в умовах економіки знань інтелектуальний потенціал працівника має забезпечувати інноваційний роз-
виток сучасного підприємства за рахунок формування його інтелектуального капіталу. у роботі розкрито вплив фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища на організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним 
капіталом підприємства, визначено найбільш суттєві з них, висвітлено характер і діалектику впливу цих факторів на 
організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства; показано зростаюче зна-
чення творчої праці в сучасному виробництві та визначено роль мотивації інтелектуальної праці в системі управління 
інтелектуальним капіталом підприємства. необхідність розвитку наукової бази управління інтелектуальним капіталом 
підприємства визначила актуальність і важливість теми дослідження методологічних проблем формування організацій-
но-економічного механізму управління даним ресурсом, у тому числі визначено сутність та структуру інтелектуального 
капіталу, запропоновано концепцію організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом, ви-
значено напрями забезпечення його ефективного функціонування.

ключові слова: інтелектуальний капітал, управління, організаційно-економічний механізм, підприємство.
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вступ та постановка проблеми. у сучасному світі 
відбуваються важливі економічні трансформації, пов'язані 
з інтенсифікацією накопичення і використання інтелек-
туального капіталу. на відміну від попереднього періоду, 
коли визначальним фактором розвитку був матеріально-
речовинний і фінансовий капітал, інтелектуальний капітал 
набуває все більшого значення. інтелектуальний капітал 
стає головним чинником у визначенні ринкової вартості 
високотехнологічних компаній та формуванні високого 
рівня конкурентоспроможності. вирішення проблеми 
формування ефективних систем управління інтелектуаль-
ним капіталом на вітчизняних підприємствах пов'язано з 
такими найважливішими науковими і практичними зада-
чами, як підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств, модернізація української економіки, ефективне 
використання національного інтелектуального потенці-
алу. Формування механізму управління інтелектуальним 
капіталом, визначення критеріїв і розробка методів оцінки 
ефективності управління цим ресурсом – досі питання не 
вирішене, більш того, потребує подальшого дослідження 
сама концепція інтелектуального капіталу, його визначення 
як економічної категорії, аналіз структури.

аналіз останніх досліджень і публікацій. кон-
цепція інтелектуального капіталу почала формуватися 
порівняно недавно, важливіша науково-практична про-
блема ефективного управління інтелектуальним капі-
талом на рівні підприємства, окремі аспекти якої дослі-
джували такі відомі фахівці, як т. стюарт, л. едвінсон і 
М. Мелоун, е. Брукінг, Я. Берсуцький, і. Булєєв, Ф. Євдо-
кимов, М. лепа, л. саломатіна, а. кабанов, в. нейєн-
бург, а. козирєв, М. Бендіков, Є. джамай, а. воронкова, 
о. Бандирська, а. ступницький, Є. Панченко, н. каза-
кова, залишається неопрацьованою.

Метою даної роботи є теоретичне та методологічне 
обґрунтування організаційно-економічного механізму 
управління інтелектуальним капіталом підприємства та у 
зовнішніх і внутрішніх факторах управління.

результати дослідження. у сучасних умовах лінія 
діалектичного взаємозв’язку «освіта – кадри – інтелек-
туальний капітал» дістає нового розвитку і розглядається 
як ключовий фактор нтП, який, у свою чергу, впливає на 
інтелектуальні ресурси та інноваційний розвиток, що під-
креслено в роботах [1; 2]. 

Причини, що на сьогодні перешкоджають інтенсив-
ному відтворенню і використанню інтелектуального 
капіталу як в маркоекономічному аспекті, так і на рівні 
підприємств, лежать на лінії діалектичного взаємозв'язку 
«нтП – інтелектуальний капітал – управління – кадри – 
освіта». взаємозв'язок між нтП, інтелектуальними ресур-
сами й освітою був широко розкритий ще у радянський 
період в. афанасьєвим. Пізніше, на зорі трансформацій-
них процесів планової економіки в ринкову, значущість 
науково-технічного прогресу істотно зросла, що знайшло 
своє відображення в роботах Б. Патона, М. чумаченкіа, 
а. аганбегяна, г. черкасова, а також досліджень інших 
учених. 

Якщо з огляду на діалектичний взаємозв'язок між 
різними факторами внутрішнього і зовнішнього серед-
овища розглядати організаційно-економічний механізм 
управління інтелектуальним капіталом підприємства із 
позиції їх майбутнього розвитку, то воно неможливе без 
науково-технічного прогресу. у результаті інтелектуаль-
ний капітал став фундаментальною основою для забез-
печення високого і стійкого рівня ринкової конкурен-
тоспроможності виробів за оцінними критеріями більш 
низької вартості, високої якості й експлуатаційної надій-
ності. М. чумаченко підкреслює, що досвід розвинених 

країн переконливо свідчить, що без розвитку науково-
технічного потенціалу економічний і соціальний про-
грес неможливий [3].

відзначимо, що між факторами, що впливають на 
ефективність функціонування організаційно-еконо-
мічного механізму управління інтелектуальним капі-
талом підприємства, існує досить тісний діалектичний 
взаємозв'язок. у той же час стан людського потенціалу 
підприємства, його кваліфікаційні характеристики також 
визначають можливості ефективного функціонування 
організаційно-економічного механізму управління інте-
лектуальним капіталом підприємства. 

існує безліч різноманітних факторів, які впливають 
на функціонування організаційно-економічного меха-
нізму управління інтелектуальним капіталом підприєм-
ства, які, у свою чергу, можна об’єднати в основні групи: 
зовнішні та внутрішні, контрольовані та неконтрольо-
вані. до контрольованих факторів відносять головним 
чином фактори внутрішнього середовища, до неконтр-
ольованих або тих, що піддаються слабкому контролю, – 
фактори зовнішнього середовища, які слід прогнозувати, 
передбачати і по можливості враховувати або впливати 
на них. 

аналіз цих факторів дозволяє приймати рішення, 
які забезпечують просування до наміченої мети та її 
досягнення. Фактори зовнішнього середовища можна 
розбити на фактори прямого та непрямого впливу. до 
факторів прямого впливу належать ті, що безпосеред-
ньо впливають на функціонування механізму управління 
інтелектуальним капіталом підприємства. Під факто-
рами непрямого впливу маються на увазі ті, що можуть 
не здійснювати прямого негайного впливу на механізм 
управління інтелектуальним капіталом, але проте відби-
ваються на ньому.

зміни на рівні організаційно-економічного механізму 
управління інтелектуальним капіталом підприємства, 
у свою чергу, впливають на стан зовнішніх факторів. 
іншими словами, організаційно-економічний механізм 
управління інтелектуальним капіталом підприємства є 
складною динамічною відкритою системою і в умовах 
становлення інтелектуальної економіки ступінь цієї від-
критості максимально зростає. 

обґрунтування значущості зовнішніх факторів і необ-
хідності їх урахування, уявлення про механізм управління 
інтелектуальними ресурсами як цілісність, яка склада-
ється зі взаємопов’язаних частин, пронизаних зв’язками 
із зовнішнім середовищем, може бути здійснені о на базі 
системно го підходу [4].

серед зовнішніх факторів необхідно відокремити 
перш за все тип економіки: аграрну, індустріальну та 
індивідуальну.

державне регулювання є важливим, тому що без втру-
чання держави, без державного регулювання підприєм-
ство ніколи не зможе зробити виробництво економічно 
безпечним, гарантувати реалізацію соціально-економіч-
них прав людини, вирівняти структурні та регіональні 
диспропорції тощо. роль держави сьогодні в умовах 
ринку недосконалої конкуренції значно посилюється і 
стає об'єктивною потребою. 

останнім часом у державах з інтелектуальною еконо-
мікою склався двофакторний механізм регулювання еко-
номічних процесів, який включає механізм ринкової кон-
куренції та механізм прямого державного регулювання. 
останнє доповнює механізм ринку, а держава бере на 
себе ті функції, які не відповідають природі (виходять за 
межі) механізмі у ринкової конкуренції або реалізуються 
ним неповно або зовсім повільно. разом із тим державою 
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забезпечуються умови для оптимального функціонування 
цього механізмі у.

у цілому фактори зовнішнього середовища, що впли-
вають на даний механізм, можуть бути зведені до табл. 1.

Механізм управління організацією має складний, 
комплексний характер і включає організаційний, моти-
ваційний, економічний, правовий та процедурний 
аспекти. виживання будь-якої організації залежить 
від зовнішнього світу. зовнішнє середовище органі-
зації створюється її оточенням, діловим та фоновим. 
зовнішнє оточення організації постійно змінюється, 
є нестійким, що змушує її повсякчас діяти, дивитися 
вперед, ураховувати перспективу. від того, наскільки 
організація зможе пристосуватися і вибрати найкра-
щий варіант у рамках наявних обмежень, залежить її 
майбутнє. отже, організації повністю залежать від 
навколишнього світу, зовнішнього середовища, ресур-
сів, споживачів, профспілок, економічних умов, уря-
дових актів, конкуренції, громадської думки, системи 
цінностей у суспільстві, техніки, технологій тощо. ці 
взаємопов'язані фактори впливають на все, що відбува-
ється всередині організації.

внутрішнє середовище організації є джерелом її жит-
тєвої сили і включає потенціал, що дає змогу організації 
існувати і виживати в певному проміжку часу, але воно 
може бути і джерелом проблем, навіть банкрутства орга-
нізації в разі незабезпечення функціонально необхідних 
потреб.

Фактори внутрішнього середовища підприємства, 
які мають вплив на організаційно-економічний механізм 
управління інтелектуальним капіталом, подано у табл. 2.

організаційна структурі а управління є значимим вну-
трішні ім фактором, що визначає можливості викорис-
тання інтелектуального капіталу на рівні підприємства по 
лінії діалектичного взаємозв'язку «інтелектуальний капі-
тал – персонал – структура», і багато в чому обумовлює 
ефективне функціонування підприємства.

організації, які займаються бізнесом, зосереджені 
головним чином на створенні певних товарів та послуг 
у рамках специфічних обмежень за витратами отрима-
них прибутків. ця їх задача відображена в таких цілях, як 
прибутковість, зростання компанії, загальний обсяг про-
дажів, загальний обсяг капіталу, кількість виробів, упро-
вадження нововведення, продуктивність тощо [5, с. 266–
269]. цілі підприємства можуть бути об’єднані у дві 
основні групи: економічні та соціальні. до першої нале-
жать цілі, пов’язані перш за все з досягненням прибутку, 
і потребують від організаційно-економічного механізму 
управління інтелектуальним капіталом підприємства мак-
симізіацію створення нової вартості за рахунок викорис-
тання інтелектуальних ресурсів. соціальні цілі компанії, 
як правило, демонструють соціальну цінність підприєм-
ства як для його співробітників, так і для суспільства в 
цілому. 

П.Ф. друкер єдиним обґрунтованим визначенням 
мети підприємництва назвав «створення клієнта», вклада-

таблиця 1 
Фактори зовнішнього середовища, що впливають на організаційно-економічний механізм  

управління інтелектуальним капіталом підприємства [4]
групи факторів Фактори основні складові факторів

Фактори непрямого впливу

тип економіки аграрна; індустріальна; інтелектуальна

стан економіки
темпи інфляції; ставки податків, податкові і пільги; рівень 
зайнятості; економічний спад або підйом; прибуток насе-
лення; ін. 

науково-технічний прогрес науково-технічні новини; технологічні нововведення; поява 
нових систем передачі та обробки інформації; ін.

Політичні фактори
розуміння урядом, законодавчими органами важливості фор-
мування інтелектуальної економіки; політична стабільність;
соціальна напруженість

соціально-культурні фактори установки, життєві цінності; умови життя населенні я; 
рівень освіти; рівень інформаційної культури; ін.

Міжнародне оточення
транснаціональні корпорації; зміна економічної політики 
держав Європейського союзу, сШа і росії стосовно укра-
їни; напрям інтеграції; ін.

Фактори прямого впливу

демографічні Міграція населення; тривалість життя (чоловіків, жінок); 
структура населення за віком, зайнятістю, освітою; ін.

Постачальники Постачальники технології; постачальники капіталу; поста-
чальники трудових ресурсів …

закони та інші нормативно-
праві акти

Парламентські закони у сфері охорони інтелектуальної влас-
ності і; постанови уряду;
президентські укази; міністерські та відомчі інструкції та 
нормативи; нормативні документи місцевих органів влади

споживачі

індивідуальні споживачі і; соціальні групи; інституціональні 
споживачі і, у тому числі: металургії, машинобудування і 
металообробки, автомобільної промисловості, підприємства 
целюлозно-паперової промисловості, хімічної та нафтохіміч-
ної, будівельних матеріалів, легкої промисловості, харчової 
промисловості, торгівлі, банки і фінансові і організації, 
державні установи та ін.

конкуренти
основні конкуренти, які володіють найбільшою часткою 
ринку; конкуренти, які найбільш динамічно розвивають 
свою діяльність
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ючи в це поняття те, що ми маємо на увазі, коли говоримо 
про клієнтський капітал. у сучасних умовах твердої кон-
куренції на більшості ринків дана мета може бути досяг-
нута тільки завдяки організайно-економічному механізмі 
у управління інтелектуальним капіталом підприємства, 
насамперед його марочним і клієнтським типами.

вплив людського фактора на організаційно-еконо-
мічний механізм управління інтелектуальним капіталом 
підприємства безперечний. в умовах необхідності ста-
новлення інтелектуальної економіки (коли на перший 
план висуваються виробництво знань, їх нагромадження, 
переробка і розподіл за допомогою електронних носіїв та 
комп’ютерних мереж, коли інтелектуальний працівник 
та програміст усе більше постають як уособлення сучас-
ного економічного життя), саме людські ресурси та їх 
інтелектуальний потенціал перетворюються на головний 
ресурс народногосподарського розвитку. це доводиться 
у працях в. геєця, а. чухна, а. воронковіої, в. Будкіна, 
з. Петренка, нгуен тхі Ханя, М. нелюбиноі ї та іншіх 
дослідників. 

логіка розвитку науково-технічного прогресу при-
звела до переосмислення ролі персоніфікованого інтелек-
туального капіталу в забезпеченні конкурентоспромож-
ності виробництва, визнання того, що компетентність, 
творчість і активність персоналу стають найважливішими 
факторами ефективності. у країнах заходу переважає 
точка зору, що вирішальною передумовою конкуренто-
спроможності є персоніфікований інтелектуальний капі-
тал. г. латфуллін у [6] зауважує, що у центрі сучасних 
концепцій управління постає людина. у передових в еко-
номічному плані державах нагромадження інтелектуаль-
ного капіталу через розвиток людських ресурсів – одна з 
найбільш актуальних практичних проблем. Процвітає те 
суспільство, де створені умови для найкращого викорис-
тання людських ресурсів. 

стосовно впливу людських ресурсів на ефективність 
функціонування організаційно-економічного механізму 
управління інтелектуальним капіталом підприємства, 
варто особливо виділити роль управлінського персоналу. 

численна категорія менеджменту швидко зростає якісно і 
кількісно і має тенденцію відігравати усе більш важливу 
роль у функціонуванні економіки. 

зміни у вимогах до кількісних і якісних параметрів 
управлінського персоналу багато в чому визначаються 
трансформаціями організаційної структури управління.

стратегія управління являє собою сукупність правил 
і установок для прийняття рішень на всіх рівнях управ-
ління компанією, за якими складаються відносини фірми 
з її зовнішнім середовищем, визначаються види продук-
ції, що випускається, технології їх виробництва, збутова 
політика, конкурентна політика; установлюються відно-
сини і процедури всередині компанії; оцінюються резуль-
тати її діяльності в сьогоденні й у перспективі.

найважливішою складовою загальної стратегії управ-
ління є процес стратегічного планування.

розглянемо діалектику взаємозв’язку різноманітних 
зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на стра-
тегічне планування використання та відтворення інтелек-
туального капіталу.

стратегічне планування використання та відтворення 
інтелектуального капіталу являє собою процес розробки 
системи довгострокових планів та планових показни-
ків, де відображено найбільш ефективні напрями вико-
ристання даного ресурсу в операційній та інвестиційній 
діяльності підприємства.

стратегічне планування є більш складним процесом 
у порівнянні з тактичним та оперативним плануванням. 
воно направлене перш за все на розробку стратегії вико-
ристання інтелектуального капіталу підприємства, що 
являє собою систему довгострокових цілей використання 
даного ресурсу та його відтворення. 

Будучи частиною загальної стратегії економічного 
розвитку підприємства, стратегія використання інтелекту-
ального капіталу носить по відношенню до неї підлеглий 
характер та має бути погоджена з її цілями та напрямами. 
разом з тим стратегія використання інтелектуального 
капіталу сама істотно впливає на формування загальної 
стратегії економічного розвитку підприємства.

 таблиця 2 
Фактори внутрішнього середовища підприємства, які мають вплив на організаційно-економічний  

механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства [5]
Фактори основні складові факторів

основні види діяльності 
підприємства

виробництво продукти в харчування; машинобудування та металообробка; інформаційні 
технології; хімія та нафтохімія; автомобільна промисловість; виробництво будівельних 
матеріалів; целюлозно-паперова промисловість, телекомунікаційні послуги; банківські 
послуги; медична промисловість; ін.

цілі стратегічні; тактичні; оперативні

стратегія управління
управління інтелектуальними ресурсами; управління відносинами фірми з її зовнішні м 
середовищем; управління товарною політикою;
управління збутовою політикою; політика щодо конкурентів; ін.

Персонал
структура штату за категоріями персоналу, освітою, кваліфікацією, віком; творчі здібності 
персоналу; освітньо-кваліфікаційний рівень управлінського персоналі у; лояльність; цін-
нісні установки персоналу.

техніка та технологія ступінь прогресивності обладнання; технології; наукоємність виробництва; наявність 
необхідних лабораторій

організаційна структура 
управління

Функціональна організація; функціональна організація з продуктовими групами; організа-
ція з маркетинговими підрозділами; матрична організація; система підрозділів із цен-
тральним апаратом управління; 
система підрозділів із децентралізованим апаратом управління

Методи управління економічні; соціально-психологічні; адміністративні

Бренд-ресурси підприємства Єдина торговельна марка компанії; індивідуальні торговельні марки;
групові (родові) торговельні марки; зонтичні бренди й ін.

корпоративна культура Поведінка персоналі у компанії, етичні установки, звичаї і традиції, 
індивідуальні і групові інтереси, стиль керівництва та ін.
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Процес розробки стратегії використання інтелекту-
ального капіталу починається з визначення періоду реа-
лізації стратегії. важливою умовою визначення даного 
періоду є передбачуваність розвитку економіки в цілому 
та кон’юнктури тих сегментів ринку, на які зорієнтована 
діяльність підприємства. крім того, необхідно враховувати 
такі фактори, як тенденції науково-технічного прогресу, 
брендингові та технологічні досягнення конкурентів. умо-
вами визначення періоду реалізації стратегії використання 
інтелектуального капіталу є також внутрішні можливості 
підприємства. Формуванню стратегічного плану передує 
дослідження факторів зовнішнього фінансового серед-
овища та кон’юнктури ринку. 

наступний етап стратегічного планування інтелекту-
ального капіталу – формування стратегічних цілей його 
використання. головною метою його використання є 
підвищення прибутковості підприємства та максиміза-
ція його ринкової вартості за рахунок інтелектуальних 
активів. разом з тим ця головна мета потребує певної кон-
кретизації з урахуванням задач та особливостей викорис-
тання певних типів інтелектуального капіталу. 

у процесі оптимізації пропорцій використання інтелек-
туального капіталу в операційній та інвестиційній діяль-
ності підприємства враховуються показники загальної 
стратегії економічного розвитку підприємства, важливість 
окремих типів інтелектуального капіталу для ефективного 
функціонування даного підприємства.

важливим елементом стратегічного планування є 
формування системи цільових показників ефективності 
використання інтелектуального капіталу, які відобража-
ються в системі цільових стратегічних нормативів. 

коли цільові показники за часовими інтервалами стра-
тегічного плану конкретизовані, необхідно сформувати 
тактичні плани з використання окремих типів та видів 
інтелектуального капіталу підприємства. тактичні плани 
являють собою форму реалізації стратегії управління інте-
лектуальним капіталом підприємства на окремих етапах її 
здійснення. на відміну від стратегії управління інтелек-
туальним капіталом у цілому тактичні плани формуються 
лише за конкретними напрямами його використання. 
Формування тактичних планів за окремими аспектами 
використання інтелектуального капіталу підприємства 
може носити багаторівневий характер. так, наприклад, 
у рамках політики управління використанням інтелекту-
ального капіталу в операційній діяльності підприємства 
може бути розроблена тактика управління персоніфіко-
ваним інтелектуальним капіталом, тактика управління 
марочним капіталом тощо; відповідно, тактика управ-
ління використанням інтелектуального капіталу в інвес-
тиційній діяльності підприємства може включати в якості 
самостійних блоків тактику управління інвестиціями 

у торговельні марки, у знання співробітників, у ноу-хау 
тощо.

висновки. на основі узагальнення праць вітчизняних 
та зарубіжних вчених можна визначити, що корпоративна 
культура – це система формальних і неформальних пра-
вил поведінки персоналу компанії, етичних установок, 
звичаїв і традицій, індивідуальних і групових інтересів, 
стилю керівництва, рівня згуртованості колективу, що 
визначає взаємовідносини персоналі у всередині і компа-
нії та із зовнішнім середовищем. 

виходячи з теорії інтелектуального капіталу корпора-
тивна культура є видом інфраструктурного інтелектуаль-
ного капіталу, засобом створення нової вартості шляхом 
виконання функції забезпечення ефективного функціону-
вання персоніфікованого інтелектуального капіталу і клі-
єнтського капіталу. Функція забезпечення, таким чином, 
є головною функцією корпоративної культури, і якщо ця 
функція не виконується, то корпоративну культуру до 
капіталу компанії зараховувати не слід. відповідно, така 
культура є гальмом у досягненні економічних цілей під-
приємства і підлягає коректуванню.

корпоративна культура, визначаючи правила взаємос-
тосунків персоналу компанії із зовнішнім середовищем, 
як інфраструктурний інтелектуальний капітал виконує ще 
одну важливу функцію – сприяє ефективному функціону-
ванню клієнтського капіталу, тобто впливає на відносини 
компанії з покупцями, порядок укладання контрактів, 
сумлінність операцій.

розробка фірмових стандартів дозволяє уникнути типо-
вих помилок, перетворити вдалі ситуації на технології 
роботи із клієнтом. для вироблення фірмового стилю ком-
панія повинна отримати уявлення про споживачів її продук-
ції, їх інтереси, очікування; про уявлення ділових суб'єктів, 
котрі цікавлять фірму, про ділового партнера, з яким би їм 
хотілося мати справу, і намагатися виправдати ці очікування.

Формування організаційно-економічного механізму 
управління інтелектуальним капіталом підприємства спо-
лучене з урахуванням вимог макро-, мікросередовища, 
внутрішнього середовища підприємства, власників персо-
ніфікованого інтелектуального капіталу. у багатьох випад-
ках це суперечливі вимоги, що обумовлює виникнення 
конфліктних ситуацій. тому в основу розробки даного 
механізму має бути закладена концепція балансу інтересів 
між різними групами впливу, відповідно до якої повинна 
формуватись збалансована управлінська реакція щодо його 
формування та функціонування. 

вплив факторів у кожній групі і між групами є неодно-
рідний, тому що серед них є контрольовані та неконтр-
ольовані, прямого і непрямого впливу і, окрім цього, 
фактори та їх групи знаходяться у процесі постійної діа-
лектичної взаємодії.
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аннотация. в условиях экономики знаний интеллектуальный потенциал работника должен обеспечивать иннова-
ционное развитие современного предприятия за счет формирования его интеллектуального капитала.в работе раскрыто 
влияние факторов внешней и внутренней среды на организационно-экономический механизм управления интеллекту-
альным капиталом предприятия, определены наиболее существенные из них, освещены характер и диалектика влияния 
этих факторов на организационно-экономический механизм управления интеллектуальным капиталом предприятия; 
показано возрастающее значение творческого труда в современном производстве и определена роль мотивации интел-
лектуального труда в системе управления интеллектуальным капиталом предприятия. необходимость развития научной 
базы управления интеллектуальным капиталом предприятия определила актуальность и важность темы исследования 
методологических проблем формирования организационно-экономического механизма управления данным ресурсом, 
в том числе определены сущность и структура интеллектуального капитала, предложена концепция организационно-
экономического механизма управления интеллектуальным капиталом и определены направления обеспечения его эф-
фективного функционирования.

ключевые слова: интеллектуальный капитал, управление, организационно-экономический механизм, предприятие.
Summary. In terms of the knowledge economy intellectual potential employee must provide innovative modern enterprise 

development through the formation of its intellectual capital. In this article the influence of factors external and internal environ-
ment on the organizational and economic mechanism of intellectual capital management company, identified the most significant 
of them highlights the dialectic nature and impact of these factors on the organizational and economic mechanism of intellectual 
capital company; shows the growing importance of creative work in modern manufacturing and the role of intellectual work moti-
vation in the management of intellectual capital of the company. The need of the scientific base of intellectual capital management 
company determined the urgency and importance of the research topic methodological problems of formation of organizational and 
economic mechanism for managing this resource, including the essence and structure of intellectual capital, proposed the concept 
of organizational and economic mechanism of intellectual capital and identify areas to ensure its effective functioning.

Key words: іntellectual capital, management, organizational and economic mechanism of the enterprise.
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проБлеМи ЗалученнЯ іноЗеМниХ інвестицій 
у транспортну інФраструктуру украЇни

THE PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS  
IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

анотація. у роботі проведено дослідження сучасних проблем залучення іноземних інвестицій у транспортну інфра-
структуру україни. виявлено основні несприятливі фактори інвестування, які значно впливають на українську економіку 
і транспортну інфраструктуру та потребують поглибленого вивчення для їх подолання. Проведено дослідження динаміки 
іноземних інвестицій у транспортну інфраструктуру та виявлено основних іноземних інвесторів. вивчено пріоритетні 
напрямки інвестування в основні сектори транспортної інфраструктури україни. запропоновано шляхи залучення іно-
земних інвестицій в економіку країни та у розвиток транспортної інфраструктури: надання гарантій та допомоги інвес-
торам від уряду та Міністерства інфраструктури україни; створення сприятливого інвестиційного клімату для реалізації 
пріоритетних державних програм та інфраструктурних проектів; пропонування іноземним партнерам участі у спільних з 
українськими інвесторами проектах; реформування податкової системи; створення системи компенсації збитків інвесто-
рам; створення системи захисту інвестицій; відповідність європейським стандартам; подолання корупції в україні. 

ключові слова: іноземні інвестиції, транспортна галузь, транспортна інфраструктура, стимулювання інвестиційної 
діяльності, залучення інвестицій.
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вступ та постановка проблеми. іноземні інвестиції 
відіграють важливу роль не тільки в економічному роз-
витку україни, а й в удосконаленні її транспортної інф-
раструктури, що є однією з умов її ефективної інтеграції 
до світової та європейської економічної системи. корис-
туючись вигідним географічним положенням, україна 
може стати значимим транспортним та транзитним вуз-
лом. однак стан української транспортної інфраструк-
тури не відповідає сучасним світовим та європейським 
вимогам, що вимагає пошуку джерел інвестування для 
оновлення технічної бази транспортної галузі та розви-
тку транспортних вузлів та шляхів. на сьогодні обсяг 
іноземних інвестицій є одним з головних показників, 
що відображає ступінь міжнародної інтеграції країни, 
але за цим показником україна посідає доволі скромні 
позиції. особливого значення пошук джерел інвесту-
вання набуває у найбільш капіталомістких підгалузях 
транспортного сектору економіки, таких як залізнич-
ний, авіаційний та автодорожній транспорт, адже саме 
ці галузі потребують значних капіталовкладень для 
оновлення основних засобів та розвитку транспортних 
шляхів та вузлів. однак залученню інвестицій заважає 
вплив негативних факторів інвестування в транспортну 
сферу, зокрема: невідповідність міжнародним стандар-
там, застарілість основних засобів, неефективне вико-
ристання наявних транспортних ресурсів, а також еконо-
мічні та політичні проблеми в україні, що підвищують 
ризики інвестування та відлякують потенційних інвес-
торів. у зв’язку з цим постає проблема пошуку захо-
дів стимулювання інвестиційної активності інвесторів 
у транспортну інфраструктуру україни, що допоможе 
залучити капітальні вкладення, незважаючи на складні 
економічні умови господарювання.

аналіз останніх досліджень та публікацій. вивчення 
проблеми залучення іноземних інвестицій у транспортну 
інфраструктуру просліджується у працях відомих нау-
кових діячів та вчених. серед тих, що присвятили свої 
роботи проблематиці іноземного інвестування, можна 
назвати дж. даннінга, г. райтера, й. Пензеля, н. Пайна, 
с. томсона, а. рагмена, р. вернона, Х. Шермана, д. Шнай-
дера, г. клодта, П. каймбаха та ін. в українській науковій 
літературі багато зробили в цьому напрямку такі вчені, 
як о. рога, в. краківська, Б. губський, в. Бодров, о. гав-
рилюк, і. Бураковський, а. гальчинський, г. климко, 
в. новицький, в. Міщенко, і. луніна, в. сіденко, в. сте-
паненко, в. Шевченко та ін. 

дослідження у сфері інвестування у транспортну інф-
раструктуру україни не відповідають сучасним динаміч-
ним економічним умовам, тому слід виявити проблеми в 
даній сфері і запропонувати шляхи залучення інвестицій, 
на які ці проблеми не будуть мати суттєвий вплив. 

Метою даної роботи є визначення основних проблем 
залучення іноземних інвестицій в транспортну сферу 
україни, аналіз статистичних даних та визначання певних 
шляхів залучення нових інвесторів в об’єкти транспорт-
ної інфраструктури. 

результати дослідження. україна має вигідне гео-
графічне та геополітичне розташування, знаходиться на 
перехресті найважливіших напрямів світової торгівлі та 
найкоротших транспортних маршрутів в Євразійському 
регіоні і за протяжністю транспортних коридорів є най-
більшою європейською країною з великими транзитним 
потенціалом. на сьогодні україна прагне збільшити роз-
виток своїх транспортних мереж, особливо це стосується 
міжнародних транспортних коридорів: морські порти, 
залізниці, аеропорти та автомагістралі. 

на даний час україна прагне стати учасником міжна-
родної інвестиційної діяльності та міжнародного ринку 
інвестицій, оскільки потребує значних капіталовкладень. 
Під іноземними інвестиціями розуміють усі цінності, що 
вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестицій-
ної діяльності відповідно до законодавства україни з метою 
отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту [1].

Проте існують певні несприятливі фактори інвесту-
вання, які значно впливають на українську економіку та 
транспортну інфраструктуру: 

– незбалансованість економіки; 
– нерозвинута транспортна інфраструктура; 
– недостатньо гнучка податкова система; 
– невідповідність транспортних засобів європей-

ським стандартам;
– економічна і політична нестабільність;
– недостатня ефективність законодавства в частині 

захисту прав приватних інвесторів;
– недосконалість механізму реалізації наявних нор-

мативних актів;
– неточність податкового регулювання і його непе-

редбачуваність;
– дефіцит ефективної інфраструктури для іноземного 

підприємництва;
– застарілість основних засобів, невідповідність 

ширини колії європейським нормам та стандартам; 
– неможливість установлення рентабельних тарифів 

на перевезення пасажирів через соціальні причини;
– основною причиною наявності негативного зв’язку 

є велика частка бартерних операцій;
– недостатній рівень державної підтримки інвести-

ційної діяльності та розвитку системи підготовки інвес-
тиційних програм і проектів; 

– несприятливий інвестиційний клімат в україні, 
у тому числі внаслідок світової фінансово-економічної 
кризи;

– митні бар’єри. 
незважаючи на всі перелі-

чені вище проблеми, транспортна 
інфраструктура має бути одною з 
найбільш привабливих для інвес-
торів, оскільки через україну 
проходить велика кількість тран-
спортних шляхів та вузлів. також 
привабливим об’єктом інвесту-
вання для іноземного капіталу 
транспортна галузь має бути у 
зв’язку з тим, що транспортну 
інфраструктуру визначено уря-
дом україни пріоритетною, тому 
для інвесторів мають надаватися 
особливі умови інвестування. 
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рис. 1. пріоритетні напрямки інвестування  
в основні сектори інфраструктури україни
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для стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвести-
цій у дану стратегічну галузь Міністерство транспорт-
ної інфраструктури надає інституційну, організаційну та 
інформаційну підтримку в процесі реалізації інфраструк-
турних інвестиційних проектів. Пріоритетні напрями для 
інвестування у транспортну сферу україни наведено на 
рис. 1. 

однак, незважаючи на стимулюючі фактори, існу-
ючі проблеми стримують розвиток інвестування у тран-
спортну сферу.

останнім часом спостерігається значне скорочення 
іноземних капіталовкладень у транспортну інфраструк-
туру, про що свідчать статистичні дані, наведені у табл. 1.

за наведеними даними можна зробити висновок, що 
інвестування у діяльність наземного транспорту в 2013 р. 
порівняно з 2012 р. скоротилося на 61%, у 2014 р. у порів-
няні з 2013 р. скоротилося на 29%. на кінець 2015 р. 
спостерігається підвищення обсягу іноземних капіта-
ловкладень на 31,7%. у галузі водного транспорту в 
2013 р. спостерігається скорочення інвестицій на 27%, а 
у порівнянні 2014 р. з 2013 р. спостерігається збільшення 
залучених інвестицій на 53,4%; той же процес відбувся 
і у 2015 р. – капіталовкладення збільшилися на 9,8%. 
у період з 2012 по 2014 р. спостерігалася тенденція зни-
ження обсягів інвестування у діяльність авіаційного тран-
спорту, і тільки у 2015 р. вдалося подолати цю тенденцію. 

нещодавно україна знаходилася у переліку 30 країн, 
які є найбільш перспективними та бажаними для залу-
чення капіталу, однак на теперішній час проведення анти-
терористичної операції на сході країни, суттєве зниження 
купівельної спроможності населення та високий рівень 
корупції відлякують потенційних інвесторів. найбільшу 
зацікавленість іноземні інвестори приділяють наступним 
видам економічної діяльності в україні: фінансова діяль-
ність, оптова і роздрібна торгівля, операції з нерухомістю, 
харчова промисловість, але найбільш привабливим видом 
економічної діяльності, в яку інвестори готові вкладати 
кошти, залишається транспортна інфраструктура. 

Проведений аналіз показав, що основними інвес-
торами є країни – члени Європейського союзу. загаль-
ний обсяг прямих іноземних інвестицій з них станом на 
01.04.2015 р. склав 38 966,3 млн. дол. сШа, що становить 
79,3% від загального обсягу прямих іноземних інвести-
цій, здійснених країнами світу в українську економіку. 
у табл. 2 надано рейтинг основних країн-інвесторів в 
національну економіку україни.

виходячи із даного рейтингу, можливо стверджувати 
що кіпр, німеччина, нідерланди та австрія здійснюють 
найбільше вливання коштів у розвиток української еко-
номіки, у тому числі у транспортну сферу. незважаючи 
на деякі успіхи у даному напрямку, проблема залучення 
іноземних інвестицій в економіку та транспортну інф-
раструктуру україни є доволі гострою, адже оновлення 
потребує як інфраструктура наземних видів транспорту, 
зокрема оновлення рухомого складу, прокладання авто-
мобільних доріг європейського рівня, так й розвиток 

авіаційної інфраструктури, зокрема регіональних аеро-
портів. тому Міністерство інфраструктури шукає інвес-
торів, які готові вкласти гроші розвиток транспортної 
сфери україни.

ефективний та сталий розвиток усіх видів транспорту, 
упровадження високих технологій та інтеграція націо-
нальної транспортної мережі україни до світової мережі 
неможливі без стимулювання інвестиційної діяльності та 
залучення потенційних інвесторів у транспортну галузь, 
тому виділяють такі основні напрямки інвестування в 
основні сектори інфраструктури україни (рис. 2):

1) залізничний сектор: 
– проектування, фінансування, відновлення, експлу-

атація при будівництві нових та реконструкції існуючих 
залізничних колій, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, 
пасажирських платформ та інших об’єктів залізничного 
транспорту, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів на 
умовах державно-приватного партнерства;

– будівництво швидкісних залізничних коридорів 
для збільшення економічної ефективності пасажирських 
перевезень;

– закупівля вантажних вагонів та експлуатація ван-
тажного рухомого складу.

2) автодорожній сектор:
– будівництво нових автомобільних доріг на умовах 

концесії та механізму державно-приватного партнерства;
– розроблення, упровадження та застосування націо-

нальної транспортної моделі під час планування та реалі-
зації стратегії розвитку транспортної інфраструктури.

3) Морський та річковий сектори:

таблиця 1
динаміка іноземних капіталовкладень у транспортну інфраструктуру україни у 2012–2015 рр., млн. грн. [2]

напрямки інвестування 2012 2013 2014 2015 
наземний транспорт 12670,8 4867,7 3455,8 5067,1
водний транспорт 132,6 96,8 208,1 230,9
авіаційний транспорт 780,0 523,1 320,1 435,6
додаткові транспортні послуги та допоміжні 
операції 14207,8 10789,6 9849,5 4923,2

таблиця 2
основні країни-інвестори  

у національну економіку україни [3]

країни

обсяги прямих 
інвестицій на 
01.10.2015 р. 
(млн. дол.)

% від 
загальної 
кількості

кіпр 12187,6 27,7
нідерланди 5702,0 13,0
німеччина 5460,4 12,4
австрія 2639,6 6,0
об'єднане королівство 1948,7 4,4
віргінські острови 1863,3 4,2
Франція 1547,2 3,5
Швейцарія 1369,5 3,1
італія 969,1 2,2
Польща 793,4 1,8
сполучені Штати 
америки 704,9 1,6

угорщина 565,1 1,3
Беліз 551,4 1,3
інші країни 4684,4 10,8
разом 43949,4 100,0
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– будівництво нових і поглиблення існуючих водних 
шляхів та акваторій морських портів для безперешкод-
ного проходження суден великого дедвейту;

– будівництво та використання річкових причалів, 
шлюзів, проведення днопоглиблювальних робіт;

– модернізація та створення об’єктів портової інфра-
структури на підставі договорів довгострокової оренди; 

– створення та впровадження енергозберігаючих тех-
нологій на морському транспорті; 

– навігаційне забезпечення судноплавства на внутріш-
ніх водних шляхах та оперативного технологічного зв'язку.

4) авіаційний сектор:
– розбудова системи існуючих аеропортів, злітно-

посадових смуг на аеродромах та їх інфраструктури;
– передача прав володіння та користування майном 

аеропорту в концесію;
– оновлення парку повітряних суден.
для того щоб привабити достатню кількість інвесто-

рів, які вкладуть свої кошти у реконструкцію, створення 
нових транспортних шляхів та повне відновлення існую-
чих, Міністерством інфраструктури україни було ство-
рено низку інфраструктурних проектів з ЄБрр та ЄіБ. на 
даний час завершено реалізацію семи проектів з ЄБрр та 
ЄіБ загальною вартістю 909,55 млн. євро, з них кредитних 
коштів – 659,23 млн. євро. 

найголовнішими проектами, які вже завершили свою 
реалізацію, можна вважати: 

– Проект «розвиток залізничних шляхів залізниць 
україни», головна мета якого – направити всі кошти на 
закупівлю важкої колійної техніки для виконання ремон-
тів верхньої будови колії за сучасною технологією, при 
цьому «укрзалізниця» продовжує активно оновлювати 
інфраструктуру міжнародних транспортних коридорів. 
Після впровадження проекту на оновлення транспортних 
коридорів залізничники спрямували близько 260 млн. грн. 
капітальних вкладень. 

– Проект «розвиток інфраструктури іллічівського 
морського торговельного порту», мета якого – реформу-

вання структури і системи управління портом шляхом 
розмежування функцій адміністративного управління 
та комерційної діяльності; підвищення ефективності 
використання державного майна; забезпечення висо-
кого рівня безпеки мореплавства; оновлення виробни-
чих потужностей відповідно до сучасних та перспек-
тивних потреб транспортного ринку, перепрофілювання 
та реконструкція терміналів і комплексів порту, будів-
ництво нових сучасних портових перевантажувальних 
потужностей. 

– Проект «відновлення автомагістралі М-06 та 
реформа фінансування сектору автодоріг», мета якого – 
покращання стану міжнародного коридору 

№ 5 трієст – Будапешт (Братислава) – львів, на ділянці 
чоп (ужгород) – стрий, км 824 – км 614. 

на стадії реалізації знаходяться три проекти загаль-
ною вартістю 2 111 млн. дол. сШа (1 млрд. 508 млн. євро), 
з них кредитних коштів – 1 млрд. 582 млн. дол. сШа 
(1 млрд. 130,3 млн. євро), власних коштів – 179 млн. дол. 
сШа (127,7 млн. євро) та коштів державного бюджету – 
350 млн.

Перший проект «оновлення рухомого складу на заліз-
ницях україни» передбачає закупівлю вантажних вагонів 
у кількості близько 2000 од., модернізацію існуючих ван-
тажних вагонів та відновлення всього залізничного рухо-
мого складу. 

другий проект «впровадження швидкісного руху 
пасажирських поїздів на залізницях україни» та Проект 
«Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескид-
ського тунелю)» передбачає придбання та модернізацію 
колійного обладнання та будівництво нового тунелю на 
перегоні Бескид –скотарське довжиною 1,82 км, що лік-
відує аварійно-небезпечне «бар‘єрне місце» на напрямку 
міжнародного транспортного коридору № 5. це єдина 
одноколійна дільниця на напрямку чоп – львів.

третій проект «Покращання транспортно-експлуата-
ційного стану автомобільних доріг на підходах до м. київ» 
передбачає покращання інфраструктури автомобільних 

доріг україни та сприяння проведенню 
подальшої реформи в автодорожньому 
секторі україни, шляхом покращання та 
реконструкції транспортно-експлуата-
ційного стану автомобільних доріг М-01 
(київ – нові Яриловичі), М-05 (київ – 
одеса), М06 (київ – чоп (км 441 – км 
128, км 152 – км 14 на ділянці житомир – 
київ), М-07 (київ – ковель – Ягодин), 
н-01 (київ – знам’янка), р02 (київ – іван-
ків – овруч) на підходах до м. київ. 

для того щоб збільшити вливання іно-
земних інвестицій у транспортну сферу 
та максимізувати розвиток інвестиційної 
діяльності, україна повинна звернути 
увагу на досвід зарубіжних країн, таких 
як грузія, китай та індія, які змогли зна-
йти нові шляхи залучення інвестицій, 
надані на рис. 3.

на сьогодні за надійністю інвесту-
вання, згідно з різними оцінками, україна 
займає лише 143-є місце серед 170 країн 
світу. Перш за все це говорить про неспри-
ятливий інвестиційний клімат для вітчиз-
няних та іноземних інвесторів. для того 
щоб інвестори прагнули вкладати кошти 
у розвиток транспортної інфраструк-
тури, україна, по-перше, повинна звер-
тати увагу на досвід зарубіжних країн, 
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по-друге, розробити певні дії та заходи, 
які б гарантували інвесторам надійність 
отримання прибутку чи позитивного 
результату від укладених коштів. 

висновки. Проведене дослідження 
показало, що україна має й позитивні 
фактори залучення іноземних інвести-
цій, такі як: вигідне географічне розта-
шування, висока кваліфікація робочої 
сили та її відносна дешевизна, низький 
курс національної валюти, можливість 
вивезення прибутку, система компен-
сації збитків. однак на даний час ці 
переваги не компенсують ризиків, що 
пов’язані з інвестуванням в україну, 
тому слід шукати шляхи стимулювання 
інвесторів, що найбільшою мірою від-
повідають умовам господарювання в 
україні та сприятимуть залученню іно-
земних інвесторів і зростанню обсягів 
інвестицій. 

на даний час в україні спостеріга-
ється проблема залучення іноземних 
інвестицій як в цілому в економіку 
країни, так й у розвиток транспортної 
інфраструктури. однак ефективний 
та сталий розвиток усіх видів тран-
спорту, упровадження високих техно-
логій та інтеграція національної тран-
спортної мережі україни до світової 
мережі неможливі без стимулювання 
інвестиційної діяльності та залучення 
потенційних інвесторів у транспортну 
галузь. розробці заходів стимулювання 
необхідно приділити підвищену увагу, 
адже, незважаючи на фактори прива-
бливості україни як об’єкта інвесту-
вання, значна кількість економічних 
та політичних проблем суттєво підвищує ризикованість 
вкладення інвестицій.

Пропонуються наступні шляхи залучення іноземних 
інвестицій в економіку країни в цілому та у розвиток 
транспортної інфраструктури (рис. 4): надання гарантій 
та допомоги інвесторам від уряду та Міністерства інф-
раструктури україни; створення сприятливого інвести-

ційного клімату для реалізації пріоритетних державних 
програм та інфраструктурних проектів; пропонування 
іноземним партнерам участь у спільних з українськими 
інвесторами проектах; реформування податкової системи; 
створення системи компенсації збитків інвесторам; ство-
рення системи захисту інвестицій; відповідність європей-
ським стандартам; подолання корупції в україні. 

рис. 3. Можливі шляхи залучення інвестицій (зарубіжний досвід) 

рис. 4. пропоновані шляхи залучення іноземних інвестицій в україну
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аннотация. в работе проведено исследование современных проблем привлечения иностранных инвестиций в 
транспортную инфраструктуру украины. выявлены основные неблагоприятные факторы инвестирования, которые 
значительно влияют на украинскую экономику и транспортную инфраструктуру и требуют углубленного изучения для 
их преодоления. Проведено исследование динамики иностранных инвестиций в транспортную инфраструктуру и вы-
явлены основные иностранные инвесторы. изучены приоритетные направления инвестирования в основные секторы 
транспортной инфраструктуры украины. Предложены пути привлечения иностранных инвестиций в экономику стра-
ны и в развитие транспортной инфраструктуры: предоставление гарантий и помощи инвесторам от Правительства 
и Министерства инфраструктуры украины; создание благоприятного инвестиционного климата для реализации при-
оритетных государственных программ и инфраструктурных проектов; предложение иностранным партнерам участия в 
совместных с украинскими инвесторами проектах; реформирование налоговой системы; создание системы компенса-
ции убытков инвесторам; создание системы защиты инвестиций; соответствие европейским стандартам; преодоление 
коррупции в украине.

ключевые слова: иностранные инвестиции, транспортная отрасль, транспортная инфраструктура, стимулирова-
ние инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций.
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Summary. In this work there has been considered the current problems of attracting foreign investment in the transport 
infrastructure of Ukraine. The basic investment unfavourable factors that significantly influence on the Ukrainian economy 
and transport infrastructure and require in-depth study to overcome them are discovered. The dynamic of foreign investments 
in transport infrastructure is studied and major foreign investors are identified. The priorities for investment in key sectors of 
Ukraine's transport infrastructure are defined. The ways of attracting foreign investment in the economy and in the development 
of transport infrastructure are proposed: providing guarantees to investors and help from the Government and the Ministry of 
Infrastructure of Ukraine; creating a favourable investment climate for the implementation of priority government programs 
and infrastructure projects; offering to foreign partners to participate in joint projects with Ukrainian investors; reforming the 
tax system; development a system of compensation for investors; creating a system of protection for investments; accordance to 
European standards; combating corruption in Ukraine.
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поЗитивні та негативні процеси в уМоваХ реФорМуваннЯ 
податкового Законодавства украЇни

POSITIVE AND NEGATIVE PROCESSES IN CONDITIONS  
OF THE TAX REFORM UKRAINE

анотація. у роботі розглянуто процеси, що пов’язані з реформуванням податкового законодавства та їхні позитивні 
та негативні сторони. необхідністю даного дослідження стали зміни у Податковому кодексі, що набрали чинність у 
2016 році. Питання, що розглядаються у статті, є актуальними та потребують неабиякої уваги для вивчення.

ключові слова: реформа, податкове законодавство, процеси розвитку, податки, збори, ставки податку, база нараху-
вання.

вступ та постановка проблеми. ще у 1991 році 
почався розвиток вітчизняної податкової системи та зако-
нодавства. Податкова система є основою у формуванні дер-
жавних доходів, а це, як відомо, основа державної казни [1].

Податкова система – це сукупність податків та зборів, 
обов’язкових платежів, пов’язаних спільною організацій-
ною структурою та нормативно-правовою базою [2, с. 23].

досконале податкове законодавство є гарантією нор-
мального функціонування з приводу акумулювання коштів 
країни та відповідно фінансування державних потреб.

нині розвиток податкового законодавства є неоднознач-
ним. з одного боку, воно захищає певні категорії об’єктів 
оподаткування та знижує податковий тиск для активнішого 
розвитку суб’єктів підприємництва, а з іншого – гальмує 
розвиток ведення господарської діяльності та подекуди 
виникає так зване подвійне оподаткування.

тож, щодо сучасного стану податкової реформи, то 
вона повною мірою відображає ідею уряду «затягнути 
паски» і серйозним чином збільшує податкове наванта-
ження на населення [3].

з огляду на вищезазначене, дослідження питання 
реформування податкового законодавства є досить важ-
ливим та потребує подальшого розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні та прикладні дослідження, присвячені 
проблемам оподаткування, містяться в наукових пра-
цях багатьох зарубіжних, у тому числі російських, 
авторів: М. алле, а. ауербах, н. калдор, а. лаффер, 
р. Масгрейв, дж. Мірліс, с. сендфорд, дж. слемрод, 
М.М. алексеєнко, с.в. Барулін, Б.г. Болдирєв, і.в. гор-
ський, і.в. караваєва, л.М. ликова, с.д. надєждіна, 
л.П. Павлова, в.г. Пансков, г.Б. Поляк, і.т. Посошков, 
д.г. чернік, к.Я. чижов, с.д. Шаталов, т.Ф. Юткіна та 
ін. заслуговують на увагу публікації українських уче-
них в.л. андрущенка, о.д. василика, в.П. вишнев-
ського, т.і. Єфименко, Ю.Б. іванова, о.М. коркоца, 
а.і. крисоватого, М.і. крупки, і.о. луніної, в.М. Мель-
ника, П.в. Мельника, с.в. Михайленко, в.М. опаріна, 
а.М. соколовської, л.л. тарангул, в.М. Федосова, 
о.П. чернявського, л.М. Шаблистої, с.і. Юрія та ін. 
у працях зазначених науковців показані різні аспекти 
оптимізації оподаткування в україні та розвитку подат-
кової політики загалом. водночас питання розвитку 
реформування в україні з урахуванням останніх змін у 
податковому законодавстві практично не представлене 
у наукових дослідженнях вітчизняних учених.
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Метою роботи є дослідження позитивних та негатив-
них процесів, що виникають у результаті сучасних змін, 
які відбулися у податковому законодавстві.

результати дослідження. Перш за все треба наголо-
сити на тому, що податкова система є складним утворен-
ням, що еволюціонує і тісно пов’язане з розвитком дер-
жави й економіки.

Податкова система є інструментом державного регу-
лювання економіки, що дає змогу вилучати на постійній 
основі певну частину приватних доходів юридичних та 
фізичних осіб на користь держави, перерозподіляючи 
таким чином створений у суспільстві продукт. за допо-
могою податкової системи держава може стимулювати 
бажані та обмежувати небажані соціально-економічні 
процеси і тенденції, формувати відносини між суб’єктами 
господарювання відповідно до цілей обраної моделі роз-
витку, виконувати відповідні соціальні, гуманітарні та 
безпекові зобов’язання і функції. але їх фінансове забез-
печення можливе лише за рахунок частини багатства, 
створеного членами суспільства і в них вилученого. 
отже, чим більше людина вироблятиме, тим більша гро-
шова маса доходу припадатиме на податкову ставку, яку 
вона має сплачувати державі. саме податкова система є 
найважливішим механізмом підтримання економічного 
балансу між інтересами «людина – держава», а зовсім не 
державний чи місцевий бюджет, не межа малозабезпече-
ності, не мінімальна ставка заробітної плати, не соціальні 
виплати та субсидії.

Податки – це частина грошових доходів, яку при-
ватні підприємці, інші юридичні та фізичні особи пого-
джуються віддавати добровільно державі, яка витрачає 
їх на загальні соціальні потреби, утримання державних 
інституцій, стратегічні інвестиції, підтримку збиткових 
підприємств державного сектора економіки. натомість 
платники податків очікують від держави надання від-
повідних послуг та якісного виконання своїх функцій. 
варто підкреслити, що добровільно і саме частину, а не 
левову частку доходів, яку нині доводиться сплачувати 
юридичним та фізичним особам україни відповідно до 
чинного податкового законодавства. Податки за своєю 
природою є абсолютним злом, оскільки людина в прин-
ципі не повинна нікому віддавати безоплатно результати 
власної праці, ділитись створеним доходом. але вона зму-
шена погоджуватися на це, позаяк живе в суспільстві й не 
вільна від нього. тому завдання держави полягає в тому, 
щоб створити таку податкову систему, яка б утримувала 
баланс інтересів «людина – держава» у стані стабільності, 
а не конфліктності, і була справедливою [4].

світовий досвід свідчить, що найоптимальніший 
рівень сукупного оподаткування перебуває у межах 30%. 
найрозвинутішою у світі є економіка сполучених Штатів 
америки, де сукупний рівень оподаткування не переви-
щує 33%. у країнах, де він досягає 40% (німеччина) або 
45-50% (Швеція, Фінляндія), починає зростати державний 
борг, знижується ефективність економіки, виникає таке 
явище, як соціальний паразитизм. нині країни із висо-
кою нормою вилучення доходів змушені трансформувати 
систему оподаткування, оскільки існуюча вже вичерпала 
себе. Податкові реформи, що проводяться в розвинутих 
європейських країнах, спрямовані на лібералізацію сис-
теми оподаткування з метою запобігання відтоку капіталу 
і кваліфікованих спеціалістів. у результаті максимальна 
ставка податку на прибуток корпорацій у розвинутих краї-
нах – членах Єс з 2000-го по 2006-й рр. знизилася в серед-
ньому із 35,3 до 29,5%.

Формуючи власну систему оподаткування, мусимо 
зважувати на те, що до серпня 1991 р. україна не існувала 

як держава, не мала приватної власності як інституції і 
тим паче не була орієнтована на її розвиток. щоб укра-
їна була спроможна стабільно розвиватися, їй потрібно 
задіяти всі чинники економічного зростання і насамперед 
такий, як стимулювання приватної власності за допомо-
гою податкових важелів та інструментів. однак попри цю, 
здавалося б, аксіоматичну тезу, в україні діють близько 
50 видів податків та інших обов’язкових платежів до 
бюджетів і державних цільових фондів, а також майже 
2 тис. нормативно-правових актів, що регулюють про-
цес справляння податків та інших грошових вилучень і 
відрахувань. окрім того, в україні вкрай складна і непро-
зора система адміністрування податків. за даними дослі-
дження «вартість дотримання податкового законодавства 
в україні», підготовленого світовим банком та Міжнарод-
ною фінансовою корпорацією, україна займає 181-е місце 
серед 183-х країн світу за рівнем простоти справляння 
податків. їх адміністрування потребує майже 736 годин і 
понад 4 млрд. грн. щорічно. у 2007–2009 рр. приватний 
бізнес у цілому, окрім сплати безпосередньо податків та 
зборів, передбачених законодавством, додатково витратив 
щонайменше 7,8 млрд грн на заходи, пов’язані з їх адмі-
ніструванням (оплата праці бухгалтерів, закупівля блан-
ків, спеціального програмного забезпечення тощо) [5]. 
у таких умовах будь-які економічні трансформації при-
речені на поразку.

нинішня податкова система україни налаштована 
таким чином, щоб вилучити у підприємців та фізичних 
осіб найманої праці більшу частину їхніх доходів. тож, 
щоб вижити в такому несприятливому податковому серед-
овищі, малий та середній бізнес, громадяни україни зму-
шено вдаються до ухилення від оподаткування, що стало 
в україні нормою життя. коли ж суб’єкта господарювання 
чи фізичну особу змушують віддавати державі левову 
частку її доходу, то вони позбавляються мотивації розви-
вати бізнес. Як наслідок, підприємства стають збитковими 
або переходять у тіньову сферу діяльності, а громадяни 
вишукують способи, як приховати свої справжні доходи.

за результатами соціологічного дослідження, прове-
деного фахівцями інституту трансформації суспільства, 
громадяни згодні сплачувати податки, якщо вони не пере-
вищують 10% [6]. нині ця тенденція не тільки не зміни-
лася, а набула ще більш усталеного вигляду. таке подат-
кове навантаження є справедливим і може активізувати 
розвиток підприємницької ініціативи.

основними недоліками, притаманними нинішній 
податковій системі, є: великий податковий тягар, численні 
«лазівки» та податкові пільги, складність і непрозорість 
податкового регулювання, високі адміністративні витрати 
при зборі податків тощо.

ось і зараз, в умовах економічної кризи, нові зміни у 
реформуванні податкового законодавства є неоднознач-
ними.

нещодавно чергова податкова реформа була затвер-
джена верховною радою україни та за її основу був при-
йнятий новий проект Податкового кодексу україни. нові 
зміни, набудуть чинності з другого кварталу 2016 року, 
хоча ставки податків набули змін уже з 1 січня.

виникає питання про те, чи дійсно податкове законо-
давство стане більше ліберальним для всіх верств насе-
лення, чи знову будуть спостерігатися популістські та 
невиправдані дії з боку влади.

Податок на доходи. Передусім, встановлена єдина 
базова ставка податку на доходи фізичних осіб – тепер 
вона дорівнює 18% незалежно від розміру доходу [7].

раніше ставка встановлювалася у розмірі 15-20% 
залежно від суми доходу. тобто ті, хто отримує більше, 
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заплатять меншу суму податку, а у тих, в кого зарплата 
менше, – податковий тягар зросте, що є досить негатив-
ним явищем.

Проте позитивною зміною можна вважати зменшення 
ставки єдиного соціального внеску із зарплати – її скоро-
чують з 41% до 22%, а внесок у розмірі 2-1,6%, який утри-
мувався з працівника, скасовується.

оскільки Єсв з кожного працівника сплачує робото-
давець, то, як наслідок, вони тепер можуть підняти заро-
бітні плати своїх працівників. Якщо, звичайно, захочуть. 
у будь-якому разі це єдине скорочення в новій редакції 
Податкового кодексу – в усіх інших випадках йдеться про 
збільшення і підняття податкового тягаря.

найбільшу полеміку викликають зміни, що стосу-
ються бізнесу і оподаткування аграріїв. так, не було в 
україні підприємця, якого б не хвилювала доля єдиного 
податку. тож, його зберегли, проте зменшили кількість 
підприємців, на яких ця система поширюється.

так, якщо раніше єдиний податок платили ті підпри-
ємці, у яких річний обіг прибутку складав менше 20 міль-
йонів гривен, то тепер «єдинщиками» вважатимуться ті, 
хто має річний обіг в межах 5 мільйонів.

окрім цього, на 1% зросла ставка податку – 3% замість 
2%. Як наслідок, ті підприємці у кого оборот до 5 мільйо-
нів гривень – заплатять 3%, а ті, у кого понад 5 мільйо-
нів – 5%.

одним із найбільш спірних моментів теперішньої 
податкової реформи був спеціальний режим оподатку-
вання Пдв сільськогосподарських виробників. тому до 
кодексу впровадили розподіл сум Пдв в пропорції, яка 
залежить від виду продукції, що реалізовується сільгосп-
підприємством.

отже, для рослинництва встановлена норма відшкоду-
вання в 15%, які поступають на спеціальні рахунки сіль-
госппідприємств, 85% підуть до бюджету. для свинарства 
і птахівництва розмір відшкодування встановили в 50%, а 
для скотарства – 80%. Пдв залишається підприємству, і 
лише 20% йде до бюджету.

акцизи та інші збори за податковою реформою. інші 
нововведення звелися до підняття акцизних ставок і різ-
них видів податків. наприклад, на 13% підняли акцизи 
на пальне. так, акциз на бензин тепер складає 228 євро 
за тонну (раніше було 198 євро), на дизельне паливо – 
113 євро за тонну, а на зріджений газ – 57 євро за тонну.

отже, світове падіння цін на нафту до здешевлення 
палива в україні знову не призведе, знову ж таки не зро-
зуміло, чому. акцизні накладні на паливо будуть впрова-
джені з 1 квітня 2016 року.

на пиво і вина (окрім натуральних виноградних вин) 
ставку акцизу збільшили на 100%. акцизний збір на 
спирт, спиртові дистиляти і спиртні напої зріс на 50%. 
але найбільше не пощастило любителям слабоалкоголь-
них напоїв, акциз на них виріс на 300%.

акцизний збір на тютюн підняли «всього» на 40%, 

раніше він був 227,33 грн за тисячу сигарет, а став 
318,26 гривень.

крім цього, підскочила і гранична ставка податку на 
нерухомість – з 2% до 3% розміру мінімальної заробітної 
плати за 1 кв. м загальної площі житлової і комерційної 
нерухомості (зараз складає 41,34 гривень).

ще одне цікаве і показове нововведення: нова редакція 
Податкового кодексу зачіпає і пенсіонерів. раніше діяло 
положення, за яким податки платили лише ті пенсіонери, 
які продовжують працювати. тепер же до них додалися 
і ті, у кого розмір пенсії перевищує три мінімальні зарп-
лати (3990 гривен). в цьому випадку пенсіонер буде виму-
шений сплачувати державі податок з пенсії у розмірі 15%.

виникає інше питання: навіщо така пенсійна система, 
коли працівник протягом життя сплачує гроші в її фонд, 
а потім, коли за логікою потрібно отримувати дивіденти з 
накопленого багатства, знову потрібно платити податки? 
виходить, що відбувається подвійне оподаткування, яке 
суперечить податковим принципам в україні.

ще одна новація, яка реалізується з 1 лютого 
2016 року, – будуть створені два публічні реєстри з одна-
ковою системою хронологічного відшкодування Пдв:

1. реєстр для суб’єктів, які відповідають критеріям 
автоматичного відшкодування Пдв. При цьому з кри-
теріїв виключають норму, що дає змогу знаходитися в 
цій категорії не експортерам. у ній залишаться лише ті 
суб’єкти, у яких є експортні операції на 40%.

2. реєстр для всіх інших платників Пдв, які мають 
право на отримання відшкодування.

також у рамках індексації підвищується рентна плата 
за користування радіочастотним ресурсом україни на 
половину прогнозного індексу інфляції – 13,35%, екологіч-
ний податок – на весь прогнозний індекс – 26,7%, рентна 
плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин, а також плата за спеці-
альне користування водою і лісовими ресурсами на про-
гнозний індекс цін виробників – 26,5% [8].

з нововведень до Податкового кодексу на 2016 рік 
очікується розширення дохідної частини державного 
бюджету на 15%. законотворці скасували авансові пла-
тежі з податку на прибуток, але при цьому прописали під-
вищення доходів по цій статті. крім того, надходження 
від ренти при зниженні її розміру очікуються вище, ніж 
у 2015 році.

висновки. останнім часом в україні часто обгово-
рюється питання про повноцінну податкову реформу, 
обговорювалися різні проекти, збиралися комітети і кру-
глі столи. у зв’язку з неодностайністю керівних органів 
країни не було погоджено усіх деталей реформи, тому 
від її проведення взагалі повністю відмовилися. зате зна-
йшлася вражаюча одностайність у питанні зміни податко-
вих ставок і підвищенні акцизів. на жаль, закрадаються 
негативні думки, що тепер податкова реформа в україні 
буде відкладена на невизначений термін.
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аннотация. в работе рассмотрены процессы, связанные с реформированием налогового законодательства, и их по-
ложительные и отрицательные стороны. необходимостью данного исследования стали изменения в налоговом кодек-
се, вступившие в силу в 2016 году. вопросы, рассматриваемые в статье, актуальны и требуют незаурядного внимания 
для изучения.

ключевые слова: реформа, налоговое законодательство, процессы развития, налоги, сборы, ставки налога, база 
начисления.

Summary. In this work reviewed the processes related to reform tax laws and their positive and negative sides. The need of 
the study was the change the Tax Code is which came into force in 2016. Issues which discussed in the article are relevant and 
require quite a lot of attention for the study.

Key words: reform, tax legislation, processes of development, taxes, fees, tax rate, calculation base.
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критеріЇ оцінки діЯльності Менеджерів державниХ підприЄМств

ESTIMATING CRITERIAS IN MANAGERS OF STATE ENTERPRISES

анотація. у статті розглянуто критерії оцінки діяльності менеджерів державних підприємств, які засновані на відпо-
відності місії об’єкта управління підходам, які застосовується до управління, таким як теорія «раціонального управління», 
теорія «побічного управління», імовірнісна модель управлінської ефективності і теорія «ситуаційного лідерства». нині 
більшість підприємств, які належать до державного сектора економіки україни, функціонують украй неефективно. од-
нією з основних проблем є робота персоналу державних підприємств. Проблема вбачається в недосконалій системі мо-
тивації та стимулювання, відсутні критерії оцінки діяльності менеджерів державних підприємств. з огляду на зазначене, 
потребують поглибленого вивчення теоретико-методологічні засади підходу до реалізації системи рейтингової оцінки. 
зокрема, із нових позицій необхідно розробити критерії оцінки діяльності менеджерів державних підприємств.

ключові слова: критерії оцінки, теорія «раціонального управління», теорія «побічного управління», імовірнісна 
модель управлінської ефективності і теорія «ситуаційного лідерства», рейтингова оцінка.

вступ та постановка проблеми. сучасна стратегія 
розвитку україни передбачає істотну модернізацію еко-
номіки, яку неможливо реалізувати без ефективно функ-
ціонуючого державного сектору. Передбачувана модерні-
зація означає надання економічної свободи менеджерам 
багатьох державних, перш за все великих, підприємств. 
При цьому керівники переконані, що менеджери держав-
них підприємств можуть працювати не менше ефективно, 
ніж менеджери приватних підприємств. Проте існують 
певні протиріччя, які i будуть розглянуті у статті.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
розвитку державного сектора економіки, ефектив-

ність його функціонування, а також вплив такого фак-
тора, як персонал, відображено в роботах а. савченко, 
о.в. Хаджинова, г. Поташева, с.і. Маторин, П. друкер, 
в. верхоглазенко, Х. Брюйн.

невирішені частини загальної проблеми. нині біль-
шість підприємств, які належать до державного сектора 
економіки україни, функціонують украй неефективно. та 
враховуючи теперішній стан економіки, фінансово-еконо-
мічну кризу, яка впливає на більшість країн світу, завдання 
підвищення ефективності функціонування економічних 
суб’єктів визначається як пріоритетне, актуальне, у тому 
числі – для державного сектора економіки. невирішеною 
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частиною для виконання поставленого завдання є робота 
з персоналом державних підприємств. система мотивації 
та стимулювання залишається на незадовільному рівні, 
не сформульовані критерії оцінки діяльності менеджерів 
державних підприємств.

Метою дослідження є розробка критеріїв оцінки 
діяльності менеджерів державних підприємств та вико-
ристання методичного підходу до реалізації системи рей-
тингової оцінки.

результати дослідження. Прийнята стратегія розви-
тку україни передбачає істотну модернізацію економіки, 
яку неможливо реалізувати без ефективно функціоную-
чого державного сектору.

Передбачувана модернізація означає надання еконо-
мічної свободи менеджерам багатьох державних, пере-
дусім великих, підприємств. При цьому керівники пере-
конані, що менеджери державних підприємств можуть 
працювати не менш ефективно, чим менеджери приват-
них підприємств.

у ринковій (ліберальній) економіці критерієм роботи 
менеджера виступає ціна капіталізації підприємства, або, 
інакше, зміна ринкової ціни акції. але це можливо тільки 
за умови вільного переходу власності з одних рук в інші 
і при невеликій кількості державних підприємств, тобто 
при захопленні командних висот приватним сектором.

таким чином, лібералізація економіки в умовах пере-
важання державної власності не призведе до підвищення 
її ефективності.

наведена проблема вимагає рішення шляхом поси-
лення контролю з боку держави діяльності найманих 
менеджерів аж до контролю їх витрат, а також встанов-
лення оплати їхньої праці не нижче, ніж у приватному 
секторі економіки.

критерії ефективності управління є характеристикою 
дії системи управління на об’єкт управління, яка відбиває 
можливість забезпечення ефективності діяльності цього 
об’єкта. основна особливість ефективної управлінської 
дії – це його адекватність трьом величинам: потенці-
алу керованого об’єкта, стану зовнішнього середовища 
і цілям цього об’єкта (його стратегічним і оперативним 
планам) [5, с. 181].

Проте наукові розробки останніх років містять спроби 
побудови досконалих і точних критеріїв управлінської 
ефективності [1], що вимагають детального розгляду.

теорія «раціонального управління». спираючись на 
експериментальні розробки американських фахівців в 
області менеджменту, японський дослідник т. коно вису-
нув концепцію «раціонального» управління. з точки зору 
т. коно, ефективне управління є раціональне управління. 
щодо підприємств і організацій державного сектора еко-
номіки такий підхід відповідає економічному типу місії, 
оскільки дає змогу функціонувати в динамічних ситуа-
ціях з високим рівнем конкуренції.

При цьому жорстка залежність між раціональністю 
управління і його ефективністю в ситуаціях, коли місія 
організації виходить за межі економічних категорій, є 
сумнівною. у реальній управлінській практиці багато 
що залежить від ситуації, від уміння керівника притяг-
нути на свою сторону співробітників, притягнути їх до 
участі (співучасті) в процесі управління. ця обставина 
стала визначальною в концепції «побічного управ-
ління».

теорія «побічного управління». Єдиної теорії побіч-
ного управління не існує. сутність підходу полягає у 
тому, що управління стає ефективнішим за умови залу-
чення співробітників до постановки і рішення управлін-
ських завдань – за умови їх «співучасті» [1].

таким чином, «побічне управління» може бути засто-
соване в досить вузьких межах і тільки за певних умов. 
цей тип управління найбільш адекватний для підпри-
ємств державного сектора з домінуванням соціальної 
місії, оскільки критерії ефективності діяльності таких 
організацій орієнтовані на кінцевий стан соціальної сис-
теми в цілому: рівень і якість життя населення і окремі 
складові цих показників.

окрім вищенаведеного, становить інтерес імовірнісна 
модель управлінської ефективності. суть імовірнісної 
моделі управлінської ефективності, розробленої відомим 
американським фахівцем в області соціальної і управлін-
ської психології Ф. Фидлером, зводиться до такого: ефек-
тивність управління (незалежно від стилю або типу) опо-
середкована мірою контролю керівника над ситуацією, в 
якій він діє [2 с. 35].

Будь-яка ситуація може бути представлена як сукуп-
ність трьох основних параметрів: міра сприятливості 
стосунків керівника з підлеглими; величина влади 
(впливу) керівника в групі (його можливості в контролі 
за діями підлеглих і використанні різних видів стиму-
лювання); структура групового завдання (що включає 
чіткість поставленої мети, шляхів і способів її рішення 
і так далі).

сукупна кількісна оцінка усіх цих параметрів дає 
змогу зробити висновок про міру ситуативного контролю 
керівника над ситуацією. особливості цієї моделі дають 
змогу застосовувати її в ситуаціях, коли місією підпри-
ємства державного сектора економіки є забезпечення без-
пеки заданого об’єкта і/або системи.

низкою експериментальних досліджень було доведено, 
що керівник авторитарного типу найбільш ефективний у 
ситуаціях з високим і низьким ситуативним контролем, а 
керівник-демократ – в ситуаціях з середнім ситуативним 
контролем. так що сам по собі ситуативний контроль, 
навіть якщо він дуже високий, не може бути показником 
ефективності. управління може бути ефективним як при 
високому, так і при низькому ситуативному контролі. з 
іншого боку, навіть при високому ситуативному контролі 
управління може бути і неефективним [6, с. 10].

і, нарешті, варто зазначити теорію, яка започаткувала 
вивчення особових якостей менеджера з точки зору ефек-
тивного управління.

теорія «ситуаційного лідерства». ця теорія виникла 
в результаті багаторічних спостережень американських 
психологів, які, прагнучи зрозуміти, що таке ефективне 
управління, вели спостереження, записували й аналізували 
як ефективні і неефективні менеджери виконують свої 
щоденні завдання. Після обробки отриманих даних був 
отриманий наступний результат: ефективний тільки той 
керівник, який має таку управлінську якість як лідерство.

тільки лідер може бути ефективним менеджером неза-
лежно від стилю управління, особливостей завдання і 
інших умов.

лідерство є способом взаємодії керівника і колективу. 
Проте далеко не будь-який спосіб взаємодії особи і групи 
є лідерством. лідером буде тільки той керівник, чий стиль 
керівництва найбільшою мірою підходить, відповідає 
рівню розвитку групи.

існують чотири рівні (стадії) розвитку групи. кожна 
група, за умови умілого керівництва нею, може досягти 
найвищої стадії свого розвитку:

- група, не здатна і не бажаюча працювати (а рівень);
- група, сприйнятлива (що частково бажає), але не 

здатна працювати (Б рівень);
- група, що бажає і частково здатна працювати 

(в рівень);
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- повністю здатна і бажаюча працювати 
(г рівень) [4, с. 274].

кожному рівню розвитку групи відповідає відповід-
ний для неї стиль управління. існують чотири основні 
стилі управління:

- «вказівка» (для групи а рівня);
- «розподіл» (чи «популяризація») (для групи Б рівня);
- «участь в управлінні» (для групи в рівня);
- «Передача повноважень» (для групи г рівня) [1].
теорія «ситуаційного лідерства» більшою мірою 

адекватна у підприємствах і організаціях із зовнішньою 
і стратегічною місіями, які є динамічними і відбивають 
періодичність участі держави в управлінні. Як реалізація 
стратегії країни, так і державне втручання, обумовлене 
зовнішніми дестабілізуючими чинниками, є тимчасовими 
явищами, які закінчуються з досягненням поставлених 
цілей, – реалізації обраної стратегії і стабілізації визна-
ченого сектору економіки.

таким чином, виділення критеріїв оцінки ефектив-
ності управлінської діяльності базується на відповідності 
місії керованого об’єкта і вживаного підходу до управ-
ління: теорія «раціонального управління» – для об’єктів з 
домінуванням економічної місії; теорія «побічного управ-
ління» – для об’єктів з домінантою соціальної місії; імо-
вірнісна модель управлінської ефективності – для місії, 
що полягає у безпеці; теорія «ситуаційного лідерства» – 
для зовнішньої і стратегічної місій.

критерії ефективності управлінської діяльності визна-
чаються в термінах і показниках однієї з вищенаведених 
теорій, застосування яких обумовлене місією даного 
об’єкта управління в заданий період часу.

виходячи з цього, менеджер в умовах ринку 
зобов’язаний: бути стратегом, досконало знати маркетинг, 
контролювати фінанси і управляти ними, знати виробни-
цтво, уміти організувати продажі своєї продукції, розви-
вати нові продукти, впроваджувати інформаційні техноло-
гії на своєму підприємстві, здійснювати адміністрування, 
знати законодавство в усій його повноті, керувати люд-
ськими ресурсами, забезпечувати безпеку [3, с. 100].

доцільно запропонувати методичний підхід до реалі-
зації системи рейтингової оцінки менеджерів державних 
підприємств україни.

інформатизація і відкритість процесу рейтингової 
оцінки менеджерів державних підприємств забезпечить 
їх персональну відповідальність за результати роботи 
об’єктів державного управління [7, с. 192].

заздалегідь варто зауважити, що нині більшість біз-
нес-видань складають рейтинг кращих менеджерів укра-
їни. Проте цей рейтинг включає переважно, а у більшості 
випадків – і виключно, менеджерів приватного сектора 
економіки. що ж до державного сектора, то в його від-
ношенні діє негласне правило про неефективність його 
функціонування і управління.

цей недолік вимагає усунення, що стане основою для 
стимулювання ефективності діяльності менеджерів під-
приємств державного сектора, оскільки забезпечить їхню 
персональну відповідальність за результати діяльності 
підприємства, а також вплине на подальшу управлінську 
кар’єру [8].

значущість критеріїв, відповідно до яких розрахо-
ваний рейтинг оцінки, представлено в таблиці 1. варто 
зазначити, що усі рейтингові оцінки діяльності топ-
менеджерів є динамічними, оскільки щороку робиться 
необхідна корекція методики оцінки.

Проте відмінність цих методик від пропонованої у 
цьому дослідженні в тому, що методика оцінки менедже-
рів державних підприємств припускає визначити заздале-

гідь критерії ефективності функціонування підприємств 
і діяльності менеджерів, повідомити їх керівників цими 
підприємствами. це необхідно для того, щоб орієнтація 
на відповідність цим критеріям ефективності стала осно-
вою підвищення ефективності функціонування керованих 
об’єктів – підприємств державного сектора економіки 
україни.

таблиця 1
критерії ефективності діяльності менеджерів

найменування критерію оцінка від 0 до 10
вміння мислити стратегічно і бачити 
перспективи розвитку бізнесу 9,5

лідерство 9,2
уміння зібрати сильну і ефективну 
команду та делегувати відповідаль-
ність

9,2

інноваційність (застосування нових 
бізнес-технологій) 8,2

ділова репутація, думка колег і 
партнерів; загальна і управлінська 
культура

8,0

успішність підприємства (зростання 
керованого підприємства, який визна-
чається ефективністю керівника)

7,7

у рамках цього дослідження рекомендується сфор-
мувати рейтингову оцінку менеджерів підприємств 
державного сектора економіки шляхом їх угрупування 
за характеристиками об’єктів управління: 1) типу місії; 
2) галузі національної економіки. варто зауважити, 
що угрупування по галузі економіки забезпечить облік 
таких чинників як життєвий цикл галузі та її значення 
для реалізації стратегії соціально-економічного розви-
тку країни.

Пропонована рейтингова оцінка менеджерів включає 
дві складові:

1) оцінку ефективності функціонування об’єкта управ-
ління із застосуванням запропонованого в дослідженні 
методичного підходу. у цій категорії відбивається, які 
складові ефективності домінували у рамках періоду оцінки 
(економічність, продуктивність, або результативність), 
а також відзначаються значення цих показників. самі ж 
показники формуються з урахуванням специфіки кожної 
конкретної галузі економіки, кожного виду діяльності;

2) оцінку адекватності управлінської дії місії об’єкта 
управління. у цій категорії відбивається, прибічником 
якого управлінського підходу є менеджер, а також – який 
управлінський підхід був використаний для управління в 
даному періоді. Потім цей підхід зіставляється з місією 
керованого об’єкта.

рейтингова оцінка менеджерів визначає оцінку їхньої 
праці і відбиває ефективність управління підприємствами 
державного сектора економіки.

висновки. розроблені критерії оцінки діяльності 
менеджерів державних підприємств.

критерії управлінської діяльності ґрунтовані на від-
повідності місії керованого об’єкту і вживаного підходу 
до управління: теорія «раціонального управління» – для 
об’єктів з домінуванням економічної місії; теорія «побіч-
ного управління» – для об’єктів з домінантою соціальної 
місії; імовірнісна модель управлінської ефективності – 
для місії, що полягає у безпеці; теорія «ситуаційного 
лідерства» – для зовнішньої і стратегічної місій.

враховуючи сформульовані рекомендації щодо підви-
щення ефективності управління підприємствами держав-
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ного сектора економіки україни, запропонований мето-
дичний підхід до реалізації системи рейтингової оцінки 
менеджерів державних підприємств україни. інформати-
зація і відкритість процесу рейтингової оцінки менедже-
рів державних підприємств забезпечить їх персональну 
відповідальність за результати роботи об’єктів держав-
ного управління.

рекомендується угрупування менеджерів за характе-
ристиками об’єктів управління: типу місії і галузі націо-
нальної економіки. рейтингова оцінка менеджерів вклю-
чає дві складові: оцінку ефективності функціонування 
об’єкта управління (з урахуванням домінант складових 
ефективності) й оцінку адекватності управлінської дії 
місії об’єкту управління.
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аннотация. в статье рассмотрены критерии оценки деятельности менеджеров государственных предприятий, ос-
нованные на соответствии миссии объекта управления подходам, которые применяется к управлению, таким как теория 
«рационального управления», теория «побочного управления», вероятностная модель управленческой эффективности 
и теория «ситуационного лидерства». в настоящее время большинство предприятий, которые относятся к государ-
ственному сектору экономики украины, функционируют крайне неэффективно. одна из основных проблем – работа 
персонала государственных предприятий. Проблема заключается в несовершенной системе мотивации и стимулиро-
вания, отсутствуют критерии оценки деятельности менеджеров государственных предприятий. учитывая вышесказан-
ное, требуют углубленного изучения теоретико-методологические основы подхода к реализации системы рейтинговой 
оценки. в частности, из новых позиций необходимо разработать критерии оценки деятельности менеджеров государ-
ственных предприятий.

ключевые слова: критерии оценки, теория «рационального управления», теория «побочного управления», вероят-
ностная модель управленческой эффективности и теория «ситуационного лидерства», рейтинговая оценка.

Summary. In the article the criteria for evaluating managers of state enterprises based on matching missions facility man-
agement approaches that are used to control, such as the theory of «rational management» theory «collateral management» 
probabilistic model of administrative efficiency and the theory of «situational leadership». Currently, most companies that be-
long to the public sector of Ukraine, there are very inefficient. One of the main problems – is the work of public enterprises staff. 
The problem is seen as imperfect system of motivation and stimulation, no criteria for evaluating managers of state enterprises. 
In view of the above said, it is needed in-depth study of theoretical and methodological principles approach to implementing 
the system of rating. In particular, with new positions need to develop criteria for evaluation of managers of state enterprises.

Key words: evaluation criteria, the theory of «rational management» theory «collateral management» probabilistic model 
of administrative efficiency and the theory of «situational leadership» rating.
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концепціЯ невиЗначеності в сучасній еконоМічній теоріЇ

UNCERTAINTY CONCEPTION IN THE MODERN ECONOMIC THEORY

анотація. розглянуто сучасну економічну проблему невизначеності економічного розвитку як основну концепцію, 
що є базою конфронтуючих економічних теорій. Проаналізовано поняття «невизначеність», його відмінність від понять 
«ризик» та «неясність». здійснено порівняння різних поглядів на поняття невизначеності, аналіз класифікацій її типів 
та надано рекомендації щодо єдиного вектора розуміння невизначеності економічного розвитку як сучасної теоретичної 
проблеми. у статті використовуються методи порівняння, наукової абстракції, історичний метод та аналіз, що допома-
гають якнайглибше розглянути сутність концепції економічної невизначеності та її роль в економічній теорії.

ключові слова: невизначеність, ергодичність, економічна політика, ризик, неясність.

постановка проблеми. основні класичні та сучасні 
економічні теорії, такі як кейнсіанська школа, монета-
ризм, посткейнсіанська, неокласична та неоінституційна 
теорії, вважають більш ефективною або грошово-кре-
дитну економічну політику, або бюджетно-податкову. 
наразі сучасні політики використовують інструменти 
обох політик, але нові кризи та непередбачувані ситуації 
актуалізували питання щодо впливу невизначеності май-
бутнього на економічні результати сьогодення. концепція 
невизначеності, що або приймається (за кейнсіанською, 
посткейнсіанською та неоінституційною економічними 
теоріями), або не приймається (у монетаристів та пред-
ставників неокласичної школи), є наразі основним дис-
кусійним питанням, адже прийняття концепції невизна-
ченості та неергодичності економічної системи пояснює 
необхідність державного регулювання економічних про-
цесів та важливість удосконалення моделей економіч-
ної політики. неприйняття концепції невизначеності та 
ергодичний погляд на економічну дійсність, навпаки, 
відстоює шлях саморегулювання ринку, скасування інсти-
туту держави як активного економічного суб’єкта та мож-
ливість повного контролю над майбутніми економічними 
подіями.

аналіз останніх досліджень і публікацій. інформа-
ційну базу дослідження представлено науковими пра-
цями зарубіжних та українських науковців. дж. кейнс [1] 
є основоположником теорії невизначеності, саме він 
вперше сформулював визначення цієї концепції. вагомий 
внесок у теорію невизначеності зробили Ф. найт [2] та 
л. Мізес [3], які розглядали невизначеність епістемоло-
гічно, започаткували поняття «неясність» та відокремили 
категорії «невизначеність» та «ризик». зарубіжні вчені 
с. Фунтовіц, й. равец [4], Х. ріш [5] запропонували кла-
сифікації типів невизначеності. також варто відзначити 

внески і. розмаїнського [6], Ю. ольсевіча [7] та в. чер-
касова [8], що систематизували поняття невизначеності 
у посткейнсіанській школі та досліджували проблему 
у контексті світової фінансової кризи. невизначеність 
як економічну категорію також досліджують вітчизняні 
науковці о. воскресенська [9], і. Якось [10]. український 
економіст о. грабчук [11] приділяє особливу увагу прак-
тичній складовій категорії невизначеності щодо націо-
нального економічного розвитку.

основною метою статті є повне та виключне розкриття 
концепції «невизначеність» економічного розвитку для 
вирішення конфлікту між основними напрямами еконо-
мічної теорії для подальшої розробки та удосконалення 
методологічної бази інструментів економічної політики.

виклад основного матеріалу. найважливішим при-
пущенням, що становить основу конфронтуючих еконо-
мічних течій, є прийняття (або неприйняття) концепції 
невизначеності економічного розвитку. саме поняття 
невизначеності майбутнього економічного розвитку 
тісно пов’язане з філософською проблемою індукційного 
методу девіда Юма. згідно з цієї позицією, хоча ми часто 
застосовуємо індукцію як метод пізнання, немає ніяких 
раціональних передумов її використання. сам метод, з 
точки зору невизначеності, передбачає використання кін-
цевої кількості спостережень для створення загального 
висновку. найбільш розповсюдженою формою є засто-
сування даних останніх спостережуваних подій з метою 
виведення загального висновку про події у майбутньому.

Першим економістом, що ґрунтовно розкрив сутність 
та важливість невизначеності майбутнього при плану-
ванні соціально-економічних заходів був дж. кейнс [1]. 
на його думку, невизначеність є «межею між тим, що 
відомо напевно, та тим, що відомо ймовірно» [1, с. 16]. 
у своїй «загальній теорії зайнятості, проценту та грошей» 
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дж. кейнс трактує невизначеність як «події, що не мають 
наукової бази для обчислення ймовірності їх настання, але 
потребують від нас певних дій щодо їх усунення» [1, с. 58]. 
згідно з цими уявленнями, кейнсіанці виходять з принципу 
історичного часу, де минуле є незворотнім, а майбутнє – 
невизначеним. тобто кейнсіанську теорію треба трактувати 
не як статичну теорію «рівноваги з неповною зайнятістю», 
а як динамічну «макроекономічну теорію пристосування 
до порушення економічної рівноваги» [7].

трактат дж. кейнса у контексті розвитку ідей невизна-
ченості був спробою відповісти на проблему індукції д. 
Юма. у цьому сенсі кейнс обґрунтував свою думку про 
те, що індукція може бути виправдана шляхом співвідно-
шення ймовірностей, та запропонував розмежувати кате-
горії невизначеності та ризику. так, якщо ризик перед-
бачає можливість кількісного визначення ймовірності у 
вигляді певних результатів, то фундаментальна невизна-
ченість таку можливість заперечує.

згідно з теорією дж. кейнса, майбутнє економічного 
розвитку не тільки невизначене, але й непізнане, так як 
більша частина інформації щодо цього майбутнього ще не 
створена [1]. таким чином, люди онтологічно не можуть 
отримати необхідну інформацію та, відповідно, не можуть 
обчислити ані оцінки ймовірності кожного можливого 
результату майбутнього, ані кількість таких результатів. 
це пояснює те, що, на відміну від ризику, невизначеність 
не може бути виражена як число чи вектор. таке розу-
міння природи невизначеності призводить до висновку 
щодо неможливості повного ринкового саморегулювання 
через низку причин, а саме: непізнаність майбутнього; 
нестійкість реакцій інвесторів до шоків в умовах невизна-
ченості; схильність ринку до монополізації та дії політики 
профспілок, що призводить до негнучких цін та заробіт-
них плат; обмеженість технічних та природних можли-
востей для інвестування та одночасне зростання схиль-
ності населення до заощаджень.

кейнсіанська концепція щодо невизначеності економіч-
ного розвитку технічно називається також концепцією неер-
годичної стохастичної системи. Під терміном «ергодич-
ність» розуміють таку ситуацію, коли минуле, теперішнє та 
майбутнє можна описати за допомогою однієї функції ймо-
вірнісних розподілень. світ дж. кейнса був неергодичним 
у тому сенсі, що минуле є незворотнім, а майбутнє – неви-
значеним та непізнаним. таким чином, через невизначе-
ність майбутнього та мінливість суб’єктивних уподобань, 
кейнс прийшов до висновку про неможливість справжньої 
раціональності очікувань: очікування є суб’єктивними, а 
інвестиційні рішення – нераціональними.

на відміну від кейнсіанського, монетарний підхід 
припускає ергодичний характер економічної системи, 
тобто такий, «що відноситься до ймовірності того, що 

деякий стан може повторюватися, особливо з нульо-
вою ймовірністю того, що деякий стан не повториться 
ніколи» [7, с. 59]. тобто погляд монетаристів базується на 
тому, що майбутнє є пізнаваним за допомогою теорії ймо-
вірності, а середні показники у майбутньому не істотно 
відхилятимуться від теперішніх. вони вважають, що в 
умовах невизначеності гроші виступають як сполучний 
ланцюг між сучасним та майбутнім станами економіки.

на відміну від дж. кейнса, який вбачав у невизначе-
ності онтологічну природу, л. Мізес обґрунтовував кате-
горію невизначеності через обмеженість людських мож-
ливостей, що не дає змогу встановити необхідні закони та 
створює ситуації ніби випадкових подій.

у праці «людська діяльність» л. Мізес зазначає: «Ми 
можемо уявити, що результати усіх подій та змін зумов-
лені вічними незмінними законами, які керують станов-
ленням та розвитком усього всесвіту. Ми можемо вва-
жати усі необхідні зв’язки та взаємозалежність явищ, 
тобто їх причинно-наслідковий зв'язок, фундаменталь-
ним та висхідним фактом. Ми можемо повністю відки-
нути поняття невизначеної події. але як би там не було, 
фактом залишається те, що від діючої людини майбутнє 
приховане. Якщо би майбутнє було б відоме людині, то 
вона б не стояла перед вибором та не діяла би» [3, с. 101]. 
таким чином, л. Мізес визначає невизначеність як осно-
вну умову існування свободи вибору.

Ф. найт, як і л. Мізес, розумів невизначеність в епіс-
темологічному сенсі [2]. він вважав, що світом керують 
загальні закони, але, враховуючи людські пізнавальні 
можливості, питання про істинність цього твердження не 
має практичного сенсу. «Фактично ми діємо на підставі 
своїх думок, що можуть бути обґрунтовані у більшому чи 
меншому ступені та становити більшу чи меншу цінність; 
ми не перебуваємо у повному невіданні, але не маємо 
повної та досконалої інформації, володіючи лише частко-
вими знаннями» [2, с. 195].

сам термін «невизначеність» Ф. найт трактує як 
«недостатню обізнаність та необхідність діяти, спира-
ючись не на власний розсуд, а на конкретні знання» [2]. 
він також розмежовує поняття ризику та невизначеності, 
тобто визначає ризик як стан, в якому існує можливість 
отримати розподіл ймовірностей результатів таким 
чином, щоб застрахувати їх, а невизначеність як стан, у 
якому такого розподілу можливостей не існує. згодом 
категорію невизначеності стали ототожнювати з визна-
ченням Ф. найта поняття ризику, а останній пов’язали з 
поняттям «неоднозначності». категорії неоднозначності 
та непізнаності господарського механізму у подальшому 
отримали розвиток у концепціях «розширеного порядку» 
та «організаційної складності» Ф. Хайєка та інших еко-
номістів.

таблиця 1
розуміння невизначеності дж. кейнсом, Ф. найтом, л. Мізесом

підходи дж. кейнс Ф. найт л. Мізес

трактування природи 
невизначеності

Майбутнє не підлягає 
пізнанню, так як частина 
інформації не створена

невизначеність означає 
відсутність розподілення 
ймовірностей та відповідних 
результатів

невизначеність існує як 
наслідок обмеженості людських 
можливостей

економічні наслідки 
невизначеності

невизначеність призводить 
до збільшення циклічних 
хвиль

виникнення інститутів, 
що зменшують ризики від 
невизначеності, можливість 
отримання прибутків

невизначеність дає змогу 
людині мати вільний вибір, що 
є передумовою новаторства та 
прогресу

необхідність усунення 
невизначеності

невизначеність є злом 
для економіки та підлягає 
усуненню

невизначеність не треба усувати: 
вона є умовою отримання 
прибутків

невизначеність не треба усувати: 
вона є умовою існування 
свободи вибору людини

Джерело: складено автором на основі [1-3]
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сучасна економічна теорія виокремлює різні трак-
тування невизначеності. так, в. черкасов розуміє цю 
категорію як «постійну мінливість умов, швидку та 
гнучку переорієнтацію виробництва, мінливість ринку 
взагалі» [8, с. 241]. г. цельмер підкреслює, що «невизна-
ченість як об’єктивна форма існування реального навко-
лишнього світу обумовлена, з одного боку, об’єктивним 
існуванням ймовірності, з другого боку, неповнотою 
кожного акту відображення реальних подій в людській 
свідомості» [12, с. 242]. тобто невизначеність втілюється 
у різноманітті перетворень можливостей у дійсність та 
існуванні множини станів, у яких розглядуваний у дина-
міці об’єкт може знаходитися у майбутньому.

генерація кейнсіанського та монетарного підходів 
щодо включення (або виключення) ідей невизначеності у 
модель економічного розвитку привело економічну теоре-
тичну думку до виокремлення двох основних типів неви-
значеності: фундаментальної невизначеності та неясно-
сті. При неясності майбутнє невизначене, але може бути 
пізнане. кожен окремий господарюючий суб’єкт, включа-
ючи державу, майже нічого не знає про знання, переваги, 
та очікування інших господарюючих суб’єктів. але ринок 
в цілому збирає цю інформацію та генерує вірні рішення. 
тому проведення політики урядом не є необхідністю, а 
ринок самостійно здатний регулювати економічну сис-
тему. тобто монетарний підхід до невизначеності припус-
кає існування тільки неясності, причому неясність чітко 
означена у короткостроковому періоді, а не у довгостро-
ковому, що обумовлюється не тільки економічними, але 
й психологічними факторами, що зводить невизначеність 
до ризику.

Фундаментальна невизначеність означає не тільки від-
сутність знань про майбутнє, але і його непізнаваність, що 
пов’язано з відсутністю частини 
створеної для цього інформації. 
таким чином, між теперішнім, 
минулим та майбутнім виника-
ють фундаментальні онтологічні 
відмінності. у свою чергу, такий 
погляд на розвиток економічної 
системи передбачає схильність 
до криз, безробіття, циклів та в 
цілому макроекономічної неста-
більності. а це спричиняє необ-
хідність державного втручання 
та проведення стабілізаційної 
політики.

Пропозиція щодо класифі-
кації видів невизначеностей 
була здійснена стирлінгом, що 
розмежував невизначеність та 
ризик крізь призму «проблема-
тичності» та «непроблематич-
ності» [13].

він поєднав класифікацію 
Ф. найта та власну, що утво-
рило чотири варіанти, кутовим 
з яких є такий, що піддається 
кількісному вимірюванню та 
є непроблематичними – його 
а. стирлінг назвав «традицій-
ним ризиком», що вирішується 
типовим статистичним аналізом 
(зокрема, методом Монте-карло 
та методом витрат-прибутків). 
елементами звичайного ризику, 
за а. стирлінгом, є дія звичай-

них лінійних систем, контрольовані умови, очікувані 
події, такі як відомі епідемії та стихійні лиха у межах 
контрольованої норми та технічні помилки.

варіанти, що мають місце у перехрещенні категорій 
пізнаваності та проблематичності, учений назвав «неяс-
ністю». неясність, на думку вченого, включає до себе 
різноманітні розбіжності у думках учених та спеціалістів, 
порівняння несумісних речей, основні питання довіри та 
поведінки, етики та справедливості, дискусії що виника-
ють на фоні різного розуміння, інтересів та мови.

ризики, де, навпаки, результати є проблематичними, 
але ймовірність не може бути розрахована, носять назву 
«невизначеність». до таких входять комплексні нелінійні 
відкриті системи, непередбачувані епідемії та стихійні 
лиха, наявність людського фактору у моделях тощо. ймо-
вірність настання таких факторів розрахувати складно, 
але усі перераховані події не є повністю неочікуваними, 
адже вже мали місце в історії. а результати, що є пробле-
матичними та неможливими до розрахунку ймовірності, 
дістали назву «ігнорування». до них а. стирлінг відніс 
неочікувані умови, непередбачувані події, пробіли у зна-
ннях. результати «ігнорування», на відміну від невизна-
ченості, містять параметри, що є повністю невідомими, а 
можливість настання певних подій є повністю непередба-
чуваною. таким чином, у а. стирлінга найнижчою межею 
невизначеності є ризик, а найвищою – ігнорування.

дослідники с. Фунтовіц та й. равец [4] запропонували 
визначати ризик як ступінь невизначеності та впливу. за 
їхньою шкалою, ризики з низьким ступенем невизначе-
ності та впливу на економічну реальність є традиційними, 
що піддаються виміру ризиків математичними інструмен-
тами. ризики із середнім та високим ступенями невизна-
ченості та впливу є такими, що повинні обговорюватися 
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рис. 1. розуміння невизначеності та ризику а. стирлінга
Джерело: [13]

рис. 2. Шкала невизначеності с. Фунтовіца та й. равеца
Джерело: складено автором на підставі [4]
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у колі професіональних експертів. їх рішення та методи 
відрізняються наявністю творчого підходу, орієнтації на 
минуле та урахування можливості непередбачливих подій 
у майбутньому.

о. ренн та а. клінке [4] також використовують поді-
бну шкалу невизначеності, відрізняючись дрібністю у 
побудуванні власної карти невизначеності та важливою 
роллю потенційного впливу такої невизначеності на еко-
номічні результати країни.

Х. ріш запропонував власну шкалу невизначеності, 
виокремивши чотири основних рівні [5]:

- рівень перший. невизначеність відносно вихідного 
результату. При цьому модель та параметри є відомими, 
тобто можна математично обчислити результат з визначе-
ною ймовірністю «р». Прикладом може бути класична гра 
у кістки;

- рівень другий. невизначеність щодо параметрів: 
модель є відомою, але невідомі параметри. Після того 
як параметри зафіксовані, модель може спрогнозувати 
результат з ймовірністю «p». Прикладом є звичайна від-
сутність емпіричної інформації, знаходження якої може 
виправити невизначеність параметрів;

- рівень третій. невизначеність щодо моделі. Як 
правило, моделі значно спрощують картину реального 
світу, що породжує невизначеність моделі та різноманіття 
способів моделювання однієї ситуації;

- рівень четвертий. невизначеність щодо невизна-
ченості. вчений пояснює цей рівень наявністю таких 
невизначеностей, про які ми через обмеженість наших 
здібностей не знаємо або не можемо знати.

еволюція поглядів на проблему невизначеності поро-
дила психологічний напрям у дослідженні її сутності, 
зокрема у вигляді концепції алана грінспера [14]: чим 
меншим є прогнозований період часу, тим вищою є сту-
пінь невизначеності, оскільки у короткостроковому пері-
оді поведінка ринкових суб’єктів залежить від індивіду-
альних особливостей та нестійкої психологічної реакції 
останніх, тоді як у довгостроковому періоді мають місце 
рівноважні сили попиту та пропозиції. Позиція а. грін-
спера щодо здатності ринка до довгострокової рівноваги 
та саморегулювання означає фактичне ототожнювання 
категорій «ризик» та «невизначеність», що властиве нео-
класичному підходу. таке уявлення щодо того, що неви-
значеність ринку ототожнюється з короткостроковою 
нестійкостю, а у довгостроковій перспективі ринок здат-
ний існувати на засадах саморегулювання, означає, що, з 
точки зору представників неокласичної школи, невизна-
ченість виникає на ринку тільки через дії непослідовної 
економічної політики держави. так, повністю запере-
чував поняття ринкової невизначеності р. лукас у своїй 
теорії раціональних очікувань, згідно з якою суб’єкти 
ринка приймають раціональні рішення, ґрунтуючись на 
повному розумінні системи ринку як механізму доскона-
лої конкуренції [15].

окремо треба зупинитися на питаннях ергодичності 
та неергодичності економічних систем у контексті розви-
тку теорії невизначеності. неергодичність означає прин-
ципову непередбачуваність історичних процесів через 
відсутність повторюваності та регулярності. ергодична 
концепція підходу до економічної теорії передбачає вико-
ристання дедуктивного аксіоматичного логічного аналізу 
та математичних методів економістами, що посилює роль 
теорії ефективних ринків, загальної рівноваги вальраса 
тощо, та пропонує розгляд цих моделей у світі реаль-
ного буття. відповідно, суб’єкти економіки мають точну 
інформацію щодо майбутніх подій та мають можливість 
для раціонального та ефективного формування рішень 

сьогодні. у відповідь на ці твердження кейнс запропону-
вав більш загальну теорію, що базується на використанні 
меншої кількості обмежень, включаючи обмеження ерго-
дичної аксіоми світосприйняття. його теорія ґрунтується 
на картині реального світу та емпіричних перевірках гіпо-
тез на відміну від класичної економічної теорії, яка, за 
порівнянням кейнсу, є теорією «евклідових геометрів у 
неевклідовій системі світу» [1].

з точки зору математики, ергодичність є корисним 
явищем, що дає змогу спростити багато процесів, але вона 
не є виключною вимогою, та крім цього, нединамічні сис-
теми є більш цікавими для математиків. іншими словами, 
якщо економічна наука буде вирішувати складні питання, 
вона не повинна обмежуватись тільки ергодичними сис-
темами, а навпаки, стимулювати розвиток математики та 
інших наук, як це насправді має місце в історії науки.

роберт лукас у питаннях розробки теорії невизна-
ченості економічного розвитку наполягає на тому, що 
нереальні ергодичні допущення є єдиними методами 
науковості економіки: «прогрес в економічному мис-
ленні означає виникнення все більш та більш абстрактних 
аналогових моделей, а не навпаки – покращення опису 
реального світу» [15, с. 276]. крім того, такі припущення 
роблять проблему легшою та реально спроможною до 
вирішення. 

традиційно політика в умовах невизначеності може 
розвиватися за двома сценаріями. Першим та найпо-
ширенішим із таких сценаріїв є принцип ігнорування, 
тобто майбутній світ уявляється структурно незмінним 
(чи несуттєво змінним) порівняно з теперішнім. цей сце-
нарій відстоював в. Брейнард [16], згідно з досліджен-
нями якого політики повинні діяти обережно, прагнучи 
мінімізувати соціальні втрати. в умовах невизначеності 
інструменти стабілізаційної політики повинні обиратися 
так саме, як при повній визначеності. оскільки державні 
органи не можуть передбачити такі збурення, вони пови-
нні реагувати на них після їх виявлення, а не заздалегідь 
при виборі інструментів.

другий шлях базується на достатньо точному прогно-
зуванні майбутнього. так, в україні для досягнення цієї 
мети національний Банк, розробляючи свою грошово-
кредитну політику, використовує квартальну прогнозну 
модель (далі – кПМ). дана модель дає змогу робити 
досить точні коротко- та середньострокові прогнози і, 
таким чином, аналізувати наслідки екзогенних шоків та 
політичних рішень. для отримання оцінок розривів в 
моделі застосовується багатомірний фільтр кальмана, що 
базується на структурі кПМ. втім, виділяють низку недо-
ліків цієї моделі, серед яких основними є високий рівень 
агрегованості, відсутність в моделі стокових змінних, від-
сутність мікроекономічної інтерпретації дій та очікувань 
економічних агентів. іншою проблемою сценарію про-
гнозування є те, що при помилках у прогнозних оцінках 
втрати від проведення такої політики можуть бути біль-
шими, ніж при дотриманні позиції ігнорування.

таким чином, наразі не існує єдиної позиції оптималь-
ної політики, що здатна мінімізувати суспільні втрати в 
умовах невизначеності. найкращою може бути лише 
адаптивна політика, яка здійснює лише необхідні у май-
бутньому заходи та реагує на зрушення в економіці після 
їх визначення.

невизначеність економічного розвитку пов’язана, 
насамперед, з тим, що кожна національна економіка про-
ходить свій шлях розвитку, має свою модель економіч-
ної системи. в україні донині не існує єдиної концепції 
впливу невизначеності на економічне зростання, проте в 
економічній політиці використовуються обидва сценарії 
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політичної поведінки в умовах невизначеності. розробка 
монетарних інструментів супроводжується прийняттям 
більш обережних рішень, використанням економетрич-
них моделей і застосуванням ймовірнісного розподілення, 
підбором функції реакції монетарної політики, співстав-
ленням та аналізом інформації, отриманої з різних дже-
рел, підвищеною увагою до визначення неспостережних 
величин, збільшенням прозорості у заходах монетарної 
влади.

щодо бюджетної політики, то її коригування на фактор 
невизначеності позначається лише у більш обережному 
використанні інструментів впливу на макроекономічні 
показники. згідно з моделлю Брейнарда, влада обмежує 
кількість таких інструментів та застосовує їх таким чином, 
аби функція соціальних втрат мінімізувалася.

висновки. Проведене дослідження підходів до катего-
рії та класифікації економічної невизначеності дає змогу 

зробити висновок, що основною проблемою її розуміння 
є відсутність єдиної концепції щодо здатності ринкової 
системи працювати в умовах невизначеності на підставах 
саморегулювання так, щоб забезпечити стійке економічне 
зростання та підвищення добробуту суспільства. Поняття 
економічної невизначеності не має єдиного вектору розу-
міння між окремими науковцями, що може створювати 
конфліктуючі ситуації між економічними школами.

оптимізація критеріїв стабільності та невизначеності 
дає змогу стверджувати, що невизначеність збільшує 
дестабілізацію економіки пропорційно її зростанню. це 
зумовлює важливість аналізу заходів щодо зменшення 
негативних наслідків невизначеності на економічну реаль-
ність. нині є два основні підходи до політичних заходів у 
стані невизначеності – позиція ігнорування і позиція про-
гнозування, але обидві можуть нести однакові соціальні 
збитки в умовах непередбачуваних економічних зрушень.
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аннотация. рассмотрена современная экономическая проблема неопределенности экономического развития как 
основная концепция, являющаяся базой конфликтующих экономических теорий. Проанализировано понятие «неопре-
деленность», его отличие от понятий «риск» и «неясность». Проведено сравнение различных взглядов на понятие не-
определенности, анализ классификаций ее типов и даны рекомендации относительно единого вектора понимания не-
определенности экономического развития как современной теоретической проблемы. в статье используются методы 
сравнения, научной абстракции, исторический метод и анализ, что помогает как можно глубже рассмотреть сущность 
концепции экономической неопределенности и ее роль в экономической теории.

ключевые слова: неопределенность, эргодичность, экономическая политика, риск, неясность.
Summary. The main discussion of the article is the conception of uncertainty in economic development. It caused the neces-

sity of analyzing the conception of «uncertainty» and its difference from concepts «risk» and «ambiguity». The difference in the 
views on the uncertainty nature leads to emergence of disputes about its impact to the economic reality and methods of fighting 
with its negative consequences. In the article the comparative characteristic of different views on the understanding of the con-
cept «uncertainty» was held, the classifications of its types were analyzing and the recommendations concerning common vector 
of understanding uncertainty of economic development as a modern economic theory problem were given.

Key words: uncertainty, ergodicity, economic policy, risk, ambiguity.
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анотація. у роботі розглянуто основні індикаторні методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства виходя-
чи із світового досвіду їх використання. визначено ключові індикатори оцінки інтелектуального капіталу підприємства. 
досліджено особливості застосування вказаних методів для оцінки інтелектуального капіталу підприємства. визначено 
переваги та недоліки Sс-методів оцінки інтелектуального капіталу підприємства. розроблено рекомендації щодо засто-
сування індикаторних методів оцінки інтелектуального капіталу підприємства.

ключові слова: інтелектуальний капітал підприємства, оцінка інтелектуального капіталу, індикатори, SC-методи.

вступ та постановка проблеми. у сучасних умовах 
господарювання для того щоб успішно функціонувати 
на внутрішньому та зовнішньому ринках, підприємству 
необхідно раціонально формувати та нарощувати власний 
інтелектуальний капітал. саме такий вид капіталу став 
ключовим для суб’єктів господарювання в умовах еконо-
міки знань. не менш важливу роль відіграє процес оцінки 
інтелектуального капіталу підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням оцінки інтелектуального капіталу підприєм-
ства займалися такі зарубіжні і вітчизняні науковці, як 
н. Бонтіс, с. каплан, д. нортон, к.-е. свейбі, л. едвін-
сон, і.л. назаренко, с.о. Білоус-сергєєва, о.в. кендюхов, 
г. ступнікер та ін. зокрема, на індикаторні методи оцінки 
інтелектуального капіталу у своїх працях звертали увагу 
к.е. свейбі, д. нортон, н. Бонтіс, о.в. кендюхов, с. ілля-
шенко, а.л. гапоненко та ін.

оцінка інтелектуального капіталу як складової загаль-
ної вартості підприємства може здійснюватися різними 
методами, які умовно згруповані за специфікою їх вико-
ристання. у наукових працях дослідники переважно в 
загальному описують усі ці методи. Проте найбільш осо-
бливими є індикаторні, або так звані SC-методи оцінки 
інтелектуального капіталу, дослідженню яких і приділена 
дана стаття.

Метою даної роботи є дослідження основних засад 
використання індикаторних методів оцінки інтелекту-
ального капіталу підприємства на основі міжнародного 
досвіду, виділення їх особливостей, а також розробка 
рекомендацій щодо їх застосування на вітчизняних під-
приємствах.

результати дослідження. вагому роль у процесі 
дослідження інтелектуального капіталу підприємства 
відіграє дослідження процесу його оцінки. При цьому 
використовують різні групи методів: методи ринкової 
капіталізації, методи визначення прибутковості активів, 
методи прямої оцінки інтелектуального капіталу і т. д.

Проте найбільш специфічними є індикаторні методи 
оцінки інтелектуального капіталу підприємства (SCM – 
ScoreCard methods). Методи бальних, індексних оцінок 
виявляють різні складові нематеріальних активів, які 
входять до складу інтелектуального капіталу, а потім 
визначаються індикатори та індекси і представляються у 
вигляді оціночних карт або графіків.

окрім того, оцінюючи інтелектуальний капітал, індек-
сні методи враховують чинники, які переважно відсутні в 
інших групах методів, зокрема, такі як ступінь задоволе-
ності роботою персоналу, ступінь розвитку організаційної 
культури підприємства, рівень ділової репутації підпри-
ємства, сталість клієнтської бази, рівень довіри до підпри-
ємства з боку споживачів, контрагентів тощо.

достатньо відомою та однією з перших індикатор-
них методик оцінки інтелектуального капіталу підпри-
ємства є система збалансованих показників (Balanced 
Scorecard – BSC), розроблена американськими дослідни-
ками р.с. капланом і д.П. нортоном у 1996 р.

збалансована система показників являє собою систему 
стратегічного управління організацією на підставі вимі-
рювання та оцінки ефективності її діяльності за набором 
показників, підібраних таким чином, щоб урахувати всі 
суттєві (з точки зору стратегії) аспекти діяльності органі-
зації (фінансові, маркетингові, виробничі та ін.) [1]. вона 
трансформує місію і загальну стратегію організації у сис-
тему взаємозв’язаних показників. наприклад, для оцінки 
ефективності фінансової перспективи підприємства 
науковці пропонують використовувати показники лік-
відності, прибутковості, темпи росту прибутку та рента-
бельності, коефіцієнт збитковості, зниження собівартості  
і т. д. Маркетингову складову діяльності підприємства 
пропонується оцінювати за допомогою показників частки 
підприємства на ринку, обсягу продажу, терміну вико-
нання замовлення, кількості скарг покупців, споживчих 
рейтингів і т. д. інноваційні процеси оцінюються з точки 
зору кількості нових продуктів та частки нової продукції 
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у загальному обсязі, кількості набутих стратегічних нави-
чок, відсотку науково-дослідних робіт у обсягах продажів 
підприємства, вартості продажу нового продукту.

у вказаній індикаторній методиці оцінки інтелек-
туального капіталу підприємства дослідники доводять 
вплив інвестування у людський фактор, інформаційні сис-
теми та інноваційні продукти на покращання фінансових 
результатів у майбутньому, виділяючи процеси, які гене-
рують майбутню вартість – інноваційні, обслуговування 
клієнтів та операційні

уважаємо логічними твердження вчених про те, що 
застосування методу «збалансована система показни-
ків» для оцінки інтелектуального капіталу підприємства 
дозволяє «відобразити процес формування інтелектуаль-
ного капіталу, представити ефекти у вигляді звіту про 
інтелектуальний капітал та є інструментом розвитку» 
сучасного підприємства. Про переваги цієї методики свід-
чить, з одного боку, велика кількість наукових публікацій, 
які її аналізують, а з іншого – продовження досліджень 
ученими р. капланом і д. нортоном, які у 2011 р. пред-
ставили свої пропозиції щодо удосконалення методики 
«збалансованої системи показників» у сфері її застосу-
вання для оцінки інтелектуального капіталу (чого не було 
в початковому варіанті).

зокрема, зважаючи на низку недоліків, о.М. собко 
звертає увагу на основну перевагу даного методу – він 
уперше уможливлював для підприємства здійснення ана-
лізу ефективності господарювання при одночасному моні-
торингу та співставленні матеріальних і нематеріальних 
активів [2]. саме на базі методу «збалансована система 
показників» ученими згодом було опрацьовано і запропо-
новано для використання велику кількість новітніх мето-
дик оцінки інтелектуального капіталу підприємства. 

також у 1996 р. шведський дослідник к.е. свейбі 
запропонував індикаторну модель під назвою «Монітор 
невідчутних активів» (The Intangible Assets Monitor – 
IAM) для виміру і «наочної форми, яка відбиває набір 
релевантних індикаторів для виміру невідчутних активів 
у спрощеному виді» [3]. 

разом з тим між BSC і IAM, як відмічає у своїй статті з 
порівняння цих моделей к.е. свейбі, є і багато спільного, 
і багато відмінностей. обидві моделі доводять, що нефі-
нансові показники повинні служити гідним доповненням 
до фінансових. обидві концепції розділяють невідчутні 
активи на три групи: споживчий напрям – зовнішня струк-
тура; напрям внутрішніх процесів – внутрішня структура; 
напрям навчання і росту – людські компетенції відповідно. 
що стосується відчутних активів, то і тут їм відповідають 
четверті групи: Фінансовий напрям (BSC) і відчутні активи 
(IAM). к.е. свейбі стверджує, що обидва методи були роз-
роблені незалежно один від одного, окрім того, концепція 
BSC у її кінцевому вигляді була розроблена пізніше – у 
1990 р., IAM – у 1986–1987 рр. 

відмінності моделей полягають у наступному: 
1) к.е. свейбі стверджує, що люди і тільки вони 

створюють дохід, тому вливання в персонал не можуть 
вважатися витратними статтями, а компетентні знання є 
ресурсом створення багатства. BSC поділила дії людей 
між відчутними і невідчутними «структурами», які контр-
олюються ззовні (зовнішня структура) і зсередини (вну-
трішня структура). у BSC стверджується, що ці струк-
тури можуть бути визнані активами, оскільки генерують 
потік доходу. автор концепції IAM утримується від таких 
сміливих висновків, оскільки вважає, що дії людей – лише 
ознаки успіху і майбутнього доходу, але не першодже-
рело. у дослідженні «джерел» знань потрібний точніший 
підхід. 

2) IAM споріднена традиційному бухгалтерському 
обліку – обидві концепції будуються на «потоці капіталу» 
(Stock – Flow theory), тому три невідчутні групи активів 
IAM сприймаються як реально існуючі ресурси. основна 
увага має бути зосереджена на динаміці створення потоку 
капіталу, і для цього IAM пропонує показники, що відби-
вають зміни в активах. ці зміни умовно поділяються на 
зростання, відновлення, ефективність і стабільність. за 
допомогою цих показників можна «підглянути», як роз-
виваються невідчутні активи. для цього розроблені інди-
катори, що показують, чи ефективно ми використовуємо 
інтелектуальні активи, чи поновлюються вони, чи є ризик 
їх втрати. Мета ж BSC – доповнити фінансові показники 
нефінансовими напрямами. 

3) на практиці складно виділити окрему групу «спо-
живачів», як пропонується в BSC, і абстрагуватися від 
інших партнерів, наприклад, постачальників, з якими 
у багатьох компаній склалися тісні взаємовідносини. 
зовнішня структура IAM містить і клієнтів, і постачаль-
ників, і інших зовнішніх «агентів».

4) BSC не ставить питання: «що є основою фірми?». 
IAM же базується на понятті «напрям знань», стверджу-
ючи, що компетенції людей є основою фірми [4]. 

р.с. каплан і д.П. нортон зводять поняття і значення 
фірми до її стратегічних напрямів діяльності. IAM ствер-
джує: для того щоб збільшити доход, потрібно перегля-
нути початкову стратегію на користь стратегії, «сфо-
кусованої на знаннях» [5]. таким чином, к.е. свейбі 
стверджує, що концепції BSC і IAM схожі лише ззовні, 
але при найближчому розгляді мають значні відмінності. 

к.е. свейбі стверджує, що негрошові (нефінансові) 
показники кращі, ніж грошові (фінансові). свої аргументи 
він будує на ефекті звички: просто звикли до фінансових 
показників і не помічаємо, що завжди користуємося нефі-
нансовими. насправді, тільки невелика частина користу-
вачів інформації оперує грошовими даними. наприклад, 
промислові підприємства, пише він у статті Measuring 
Intangibles and Intellectual Capital, вимірюють свою про-
дуктивність в «тоннах на годину»; лікарні вимірюють 
кількість зайнятих палат або ліжок; школи – кількість оці-
нок вище за середній рівень; університети – кількість про-
фесорів. к.е. свейбі пише про те, що нефінансові вимір-
ники наближають нас до першопричини явищ і подій, тоді 
як фінансові лише показують результат [3]. 

у контексті методології діагностики інтелектуаль-
ного капіталу підприємства серед перших методик вимі-
рювання інтелектуального капіталу, яка базується на 
методі р. каплана і д. нортона «збалансована система 
показників», доцільно відзначити модель, опрацьовану 
групою шведських учених-економістів під керівництвом 
л. едвінсона (1991–1995 рр.) «навігатор скандії», яка, з 
одного боку, дає змогу визначати вартість усіх детермі-
нант інтелектуального капіталу підприємства (valuation), 
а з іншого – дозволяє керувати вартістю суб’єкта господа-
рювання (navigation). запропонована модель вимірювання 
базувалась на припущенні, що фірма повинна окреслити 
місію, з якої виникає стратегія. своєю чергою, це мало 
забезпечити їй досягнення справжньої сталої вартості. із 
упровадженої стратегії виникали фактори успіху у формі 
цінностей, які фірма намагалась максимізувати. вони 
були об’єднані в чотири групи – фінанси, клієнти, про-
цеси, розвиток. Працівники становили додаткову спільну 
для вказаних груп сферу [6].

однак, незважаючи на переваги цієї методики, прак-
тика застосування методики «збалансована система 
показників» для аналізу інтелектуального капіталу під-
приємства виявила низку недоліків, які пов’язують з необ-
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хідністю опрацювання кожним підприємством переліку 
цілей і відповідних показників для оцінки їх досягнення. 

неоднозначною є думка вчених про використання 
даної методики. зокрема, н. Бонтіс критикує методику 
за вміщення людського капіталу разом з інформаційним. 
Проте головним недоліком, на якому акцентується увага, 
є те, що швидкі зміни, які відбуваються у сучасному гос-
подарському житті, вимагають постійного коригування 
методу «збалансована система показників» [1]. 

окрім указаних достатньо відомих індикаторних 
методик, варто згадати і навігатор інтелектуального капі-
талу та індекс інтелектуального капіталу (IC IndexTM), 
розроблені під керівництвом й. рууса. згідно з цією 
методикою, інтелектуальний капітал включає три скла-
дові – людський, організаційний та капітал відносин, при 
цьому для оцінки кожної зі складових є визначені окремі 
індекси, які зводяться у інтегральний індекс, що викорис-
товується із зміною ринкового капіталу підприємства. 
індекси для оцінки окремих складових інтелектуального 
капіталу включають показники вартості активів, явочного 
числа виходів працівників на роботу, інвестицій у розви-
ток одного працівника, частки ринку, кількості клієнтів, 
кількості втрачених клієнтів, індекси лідерства та мотива-
ції працівників, плинність кадрів, кількості керівників, у 
тому числі жінок, кількості комп’ютерів на одного праців-
ника, індексу задоволеності роботою працівників, контр-
агентів та клієнтів, частки годин самоосвіти і т. д. [6]. 

також вартим уваги є метод ланцюга формування вар-
тості інтелектуального капіталу підприємства л. Баруха 
(Value Chain Scoreboard – VCS) (рис.1).

щодо вітчизняних індикаторних методів оцінки інте-
лектуального капіталу підприємства, то тут варто від-
значити методику о.в. кендюхова та с.і. ілляшенка, які 
враховують міжнародний досвід оцінки інтелектуального 
капіталу за допомогою системи індикаторів. о.в. кендю-
хов поєднує показники оцінки у два блоки: показники, 
що характеризують творчу активність персоналу; показ-
ники, що характеризують економічну ефективність управ-
ління [7]. система показників оцінки інтелектуального 
капіталу підприємства с. ілляшенка включає показники IQ 
(індивідуально для кожного працівника й середній по під-
розділу або організації), рівень освіти, кваліфікації, вироб-
ничого стажу (загального й відповідно до профілю діяль-
ності підприємства), частку працівників, що мають знання, 
які можна передати тільки безпосередньо від людини до 
людини шляхом демонстрації певних прийомів роботи, 
особливостей технології, наявність права власності на 
патенти, промислові зразки, ноу-хау, товарні знаки, рівень 
організаційної структури управління підприємством, стан 
соціально-психологічного клімату в колективі працівників 
підприємства і його структурних підрозділів. стан системи 
мотивації можна оцінити показниками результативності 
творчої праці (наприклад, частка технічних, технологічних, 
організаційних інновацій у загальній кількості розробок 

тощо) [2].
також варто зауважити, що з 

кінця 90-х років активізувалася 
робота Європейської комісії із 
дослідження інтелектуального 
капіталу і конкурентних пере-
ваг. запущені такі дослідницькі 
проекти, як METRIUM (Mea-
suring Intangibles to Understand 
and Improve Innovation Manage-
ment), що стартував у 1998 р., і 
MAGIC (Measuring and Account-
ing Intellectual Capital). Мета цих 
проектів – розробка методології 
і системи виміру для інтелек-
туального капіталу. до проекту 
METRIUM залучені дев’ять 
університетів і дослідницьких 
інститутів із шести європейських 
країн: данії, Фінляндії, Франції, 
норвегії, іспанії та Швеції. 

MAGIC – масштабніший 
проект, створений для глиб-
шого дослідження проектного і 
виробничого аспектів діяльності 
в соціально-економічних систе-
мах. у нього залучені близько 
40 європейських компаній сві-
тового рівня з таких країн, як 
данія, Фінляндія, німеччина, 
австрія, іспанія, Португалія. 
дослідження цих проектів також 
зводяться до пошуку оптималь-
ного набору ключових показни-
ків ефективності з прив’язкою 
до стратегічних сфер управ-
ління: технології, виробництво, 
економіка і соціальна сфера [5]. 

але результати роботи цих 
проектів залишаються невідо-

 
 

 

ВІДКРИТТЯ І САМОНАВЧАННЯ 
1. Зовнішнє відновлення – 
дослідження і розвиток, навчання і 
розвиток працівників, 
організаційний капітал, процеси  
2. Набуті здібності – закупівля 
технології, використання 
посередницьких ефектів, спричинених 
діяльністю інших суб’єктів 
господарювання, капітальні витрати. 
3. Мережі зв’язків – альянси 
відділів дослідження і розвитку, 
товариства joint venture, інтеграція із 
постачальниками та клієнтами,  
колективи практиків. 
ПОКАЗНИКИ: 1. Інвестиції у 
проведення внутрішніх досліджень на 
протязі 3-х років. 2. Інвестиції у 
придбання результатів наукових 
досліджень на протязі 3-х років. 3. 
Інвестиції у розвиток альянсів і joint 
venture. 4. Кількість створених альянсів 
(активних і пасивних). 5. Інвестиції у 
інформаційні технології, створені 
власними силами та придбані. 

ПРИСТОСУВАННЯ 
4. Інтелектуальна власність  – 

патенти, торгові знаки, авторські права, 
ліцензії, know-how. 

5. Дослідження рівня технологічного 
завершення проекту – клінічні тести, 
експериментальні тести, робочий проект, 
інноваційний продукт. 

6. Інтернет – кількість відвідувань 
Інтернет-сторінок, обсяги закупівель і 
продаж у мережі on-line, головні альянси 
через Інтернет. 

ПОКАЗНИКИ: 1. Кількість нових 
патентів. 2. Аналіз портфеля патентів. 3. 
Кількість товарних знаків. 4. Кількість 
авторських свідоцтв. 5. Кількість 
проданих ліцензій на користування 
патентами. 6. Отримані від продажу 
ліцензій для користування патентами.  
7. Результати експериментальних тестів.  

8. Результати клінічних тестів.  
  9. Показник плинності кадрів. 

    
   

   
     

  
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ 

7. Клієнти – маркетингові альянси, вартість марки, збитки, отримані у результаті втрати 
клієнтів. 
8. Результати – доходи, прибутки, частка на ринку, доходи з інновацій, прибутки від 
володіння патентами і know-how, капітал знань, доходи, отримані від ресурсу знання. 
9. Перспектива зростання – ощадливість, плановані ініціативи, очікуваний рівень 
рентабельності, коефіцієнт витрачання грошових засобів. 
ПОКАЗНИКИ: 1. Доходи від інновацій. 2. Частка доходів від нових упроваджених 
недавно продуктів. 3. Доходи від альянсів, joint venture, проданих ліцензій. 4. 
Оборотність готівки. 5. Очікувані дати впровадження на ринок інновацій. 

рис. 1. ланцюг та індикатори формування вартості  
інтелектуального капіталу підприємства л. Баруха

Джерело: складено автором на основі [1; 2]
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мими. Хоча пропозицій, як і що вимірювати, більше, ніж 
досить, щоб зробити власні висновки: універсальної мето-
дики з виміру інтелектуального капіталу досі нікому знайти 
так і не вдалося. і зумовлено це, на нашу думку, специфі-
кою діяльності підприємства у кожній з галузей промисло-
вості, відсутності єдиної системи відображення вартості 
інтелектуального капіталу у звітності підприємства. 

висновки. таким чином, для того щоб максимально 
оцінити вартість інтелектуального капіталу підприємства, 
крім кількісних методик, доцільно користуватися також 
індикаторними методами його оцінки, які дозволяють 
проводити таку оцінку з якісної сторони, відображаючи 
рівень розвитку кожної з окремих складових інтелек-
туального капіталу. саме за допомогою індикаторних 
методів оцінки можна визначити, котрий з елементів 

інтелектуального капіталу підприємства потребує додат-
кової уваги та конкретних дій з боку керівництва. кожна 
із зазначених зарубіжних методик може бути використана 
на підприємствах україни, у тому числі й тих, які випус-
кають продукцію для експорту. чим більше уваги керівни-
цтва звертається на такий цінний вид ресурсу, як інтелек-
туальний капітал, тим кращою стає позиція підприємства 
на ринку, і за рахунок розвитку персоналу та інновацій-
ності діяльності здобуваються конкурентні переваги для 
зайняття лідируючих позицій на ринку (прикладом цього 
є корпорації із світовим іменем, такі як Microsoft, Yahoo, 
Nike, Coca-Cola і т. д.). 

наступні дослідження варто спрямувати у напрямку 
визначення індикаторів оцінки інтелектуального капіталу 
підприємств різних галузей промисловості.
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аннотация. в статье рассмотрены основные индикаторные методы оценки интеллектуального капитала предпри-
ятия исходя из мирового опыта их использования. определены ключевые индикаторы оценки интеллектуального капи-
тала предприятия. исследованы особенности применения указанных методов для оценки интеллектуального капитала 
предприятия. указаны преимущества и недостатки Sс-методов оценки интеллектуального капитала предприятия. раз-
работаны рекомендации по применению индикаторных методов оценки интеллектуального капитала предприятия.

ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятия, оценка интеллектуального капитала, индикаторы, SC-
методы.

Summary. In the article the basic indicator methods for assessing the intellectual capital of the company based on the inter-
national experience of their use reviewed. The key indicators for assessing the intellectual capital of the company defined. The 
peculiarities of application of these methods to assess the intellectual capital of the company investigated. There are given the 
specified advantages and disadvantages SS-evaluation methods of enterprise intellectual capital. It’s developed recommenda-
tions for the use of indicator methods for assessing the intellectual capital of the company.

Key words: intellectual capital of the company, valuation of intellectual capital indicator, SC-methods.
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еволЮціЯ ринку ЗовніШньоЇ реклаМи в украЇні

EVOLUTION OF OUTDOOR ADVERTISING MARKET IN UKRAINE

анотація. у роботі автором проаналізовано сучасний стан розвитку зовнішньої реклами в україні. Проведено роз-
гляд впливу державного регулювання на сукупність рекламодавців та цінову політику в області надання у тимчасове 
використання земельних ділянок з державної комунальної власності. здійснено аналіз структурного складу основних 
суб’єктів названого ринку, до яких віднесено рекламні агентства – власників рекламних конструкцій та рекламодавців 
як формувачів попиту на зовнішню рекламу. визначено відмітні характеристики і значущі етапи становлення та розви-
тку національного ринку зовнішньої реклами.

ключові слова: зовнішня реклама, ринок зовнішньої реклами, індустріальний комітет зовнішньої реклами, вартість 
тисячі контактів, рекламні площини, формат рекламної площини.

вступ та постановка проблеми. стан ринку реклами 
в країні з ринковою економікою може вважатися індика-
тором її економічного, політичного, культурного, соці-
ального та інноваційного розвитку. Потреба в рекламі 
виникає при існуванні конкуренції, яка стає можливою за 
наявності певних умов функціонування товарних ринків. 
не останнє місце за значущістю впливу на розвиток кон-
куренції належить попиту населення на товари та послуги, 
що збільшується за умов зростання фінансового благопо-
луччя людей. отже, розквіт рекламного ринку, безумовно, 
характеризує певні позитивні зрушення як у макро-, так і 
у мікроекономічних процесах. натомість його занепад є 
ознакою негативних змін в економіці та політиці. 

аналіз якісних параметрів реклами дає чітке розу-
міння основних потреб населення, мотивів купівлі, пси-
хологічних особливостей сприйняття інформації та від-
мітних рис культури на певній географічній території. 
державне регулювання реклами як у законодавчій, так і 
у виконавчій частині характеризує стан розвитку політич-
ної системи та цивілізованість країни в цілому. крім того, 
законодавчі приписи та контроль їх виконання є виразом 
соціальних цінностей та норм у державі. зовнішній вигляд 
та функції рекламних носіїв, окрім іншого, свідчать про 
рівень інноваційності технологій і соціальної орієнтова-
ності в країні, а також є відображенням загального рівня 
життя населення. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. серед нау-
ковців, які безпосередньо досліджували окремі аспекти 
зовнішньої реклами, можна виокремити а.н. назайкіна, 
н.Є. Єрощенкову, к. кнорре, а.в. катернюка, о.л. гого-
леву, с.в. вєсєлова, о.М. Моргуна, з.і. аселкан, о.г. кур-
чина, а.в. гринько-гузевську, але їх дослідження не сто-
сувалися вивчення особливостей функціонування ринку 
зовнішньої реклами в україні і не мають прямого відно-
шення до змісту даної статті. 

Метою даної роботи є аналіз стану і виділення осно-
вних етапів розвитку ринку зовнішньої реклами україни.

результати дослідження. рекламний ринок україни 
має історію, що нерозривно пов’язана з історією націо-

нальної незалежності та побудовою ринкової економіки 
в країні. Політичні та економічні кризи, відсутність на 
початку та недосконалість державного регулювання 
у більш пізньому періоді зумовлювали зміни стану та 
тенденцій розвитку реклами в країні. так, початковий 
етап становлення ринку характеризувався поширеністю 
конструкцій, встановлених без наявності відповідних 
дозвільних документів. ще й на сьогодні явище незакон-
ного встановлення рекламних конструкцій не викоренене 
навіть у столиці, що підтверджується даними кП «київ-
реклама» щодо демонтажу у 2015 р. понад 3,8 тис. неза-
конно розміщених у місті рекламних носіїв, що більше 
ніж у два рази перевищує показники 2014 р. [6].

Причетність процесу встановлення конструкцій 
зовнішньої реклами до загальної дозвільної системи дер-
жави у господарській діяльності унеможливлює уник-
нення співпраці з виконавчими органами державної 
влади, що збільшує чутливість відповідного ринку до 
законодавчих ініціатив та якості їх реалізації. так, сут-
тєвий вплив на структуру найбільших рекламодавців та 
обсяги їх витрат здійснюють норми закону україни «Про 
рекламу», а особливості отримання дозволів на встанов-
лення зовнішніх рекламних носіїв знаходяться в межах 
компетенції міських органів державної виконавчої влади. 
законодавча заборона рекламування алкогольних та тютю-
нових виробів, а також визначення пива як алкогольного 
напою [1] зумовили перерозподіл рекламних бюджетів 
підприємств. виробники тютюнових виробів до 2005 р. 
лідирували за витратами на зовнішню рекламу в україні і 
були вимушені скорочувати їх до повної відмови у 2007 р. 
виробники алкогольних виробів стабільно потрапляли у 
список найбільших рекламодавців у зовнішній рекламі до 
моменту вступу в дію заборони на рекламування. 

з 2006 р. і до сьогоднішнього дня найбільші за витра-
тами підприємства на ринку зовнішньої реклами – це під-
приємства торгівлі. стабільно високі витрати притаманні 
рекламодавцям, що формують такі категорії, як зМі, 
зв’язок, фінанси, автотранспорт, розваги, нерухомість, а з 
2009 р. – ресторани та дозвілля. 
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значні витрати на зовнішню рекламу у першій поло-
вині 2015 р. здійснили підприємства, наведені в табл. 1 [5]. 
із двадцяти представлених рекламодавців вісім – підпри-
ємства торгівлі, серед яких перше місце посідає тов 
«епіцентр-к», яке вже близько десяти років витрачає один 
з найбільших у зовнішній рекламі бюджетів щорічно.

важливим аспектом впливу державного регулювання на 
ринок зовнішньої реклами є взаємодія підприємств галузі з 
місцевими органами державної виконавчої влади. до най-
суттєвіших рішень, прийнятих такими органами, на нашу 
думку, доречно віднести зонування міст та встановлення 
тарифів та відповідних зональних коефіцієнтів для визна-
чення щомісячної плати власників рекламних конструкцій 
за користування землею, що перебуває у державній кому-
нальній власності. крім того, не можна недооцінювати 
значущість розробок концепцій розміщення зовнішньої 
реклами в містах, що покликані нормалізувати кількість та 
концентрацію розташування рекламних конструкцій.

окрім недостатності рівня державного регулювання, 
зародження ринку характеризує відсутність спеціалістів, 
знань, досвіду, інфраструктурних суб’єктів та брак фінан-
сових ресурсів. радянська економіка централізованої 
адміністративної влади та державної власності не потре-
бувала активного застосування маркетингових комуні-
кацій. одномоментне отримання доступу до світового 
досвіду рекламування на фоні економічної руйнації сфор-
мували складні умови для розвитку ринку зовнішньої 
реклами (зр)в україні, визначили хаотичність та екстен-
сивність його розвитку. Процес створення загальнонаціо-
нального парку рекламних конструкцій характеризувався 
швидкими темпами збільшення кількості рекламних пло-
щин (табл. 2) та низькою їх якістю.

за даними дослідницької компанії Doors Consulting, 
зростання кількості конструкцій в україні становило 
з 2007 до 2013 р. у середньому 500 одиниць на місяць, 
а концентрація їх була такою надмірною, що співвідно-
шення кількості рекламних площин та населення у києві 
було у 2010 р. 1:200. для порівняння: аналогічний показ-
ник у Москві був нижчий, а саме 1:300 [2]. суттєве ско-
рочення кількості рекламних носіїв у 2015 р. пояснюється 
втратою контролю над конструкціями криму та частини 
сходу україни. 

розвиток мереж конструкцій відбувався в країні тери-
торіально нерівномірно. економічні реалії пострадян-
ського становлення зумовили концентрацію громадян з 
більшою купівельною спроможністю у великих населе-
них пунктах, що сприяло скупченості зовнішніх реклам-
них конструкцій у відповідних місцях. 

таблиця 1
найбільші за витратами на зовнішню рекламу торгові марки україни, січень-червень 2015 р.

№ 
з/п

торгова марка,  
що рекламувалася

обсяг витрат  
на зовнішню 

рекламу, тис. грн.

№ 
з/п

торгова марка,  
що рекламувалася

обсяг витрат  
на зовнішню 

рекламу, тис. грн.
1 спортлайф 9593 11 комфі 6576
2 епіцентр 9577 12 Метро 5112
3 Мтс 9018 13 Фокстрот 4495
4 самсунг 8080 14 караван 4004
5 алло 7625 15 леруаМарлен 3785
6 київстар 7224 16 Макдональдс 3213
7 ПриватБанк 6688 17 Мазда 3102
8 сільпо 6470 18 Печерськ Плаза 3102
9 лайф 5777 19 нова Пошта 3014
10 комфорт таун 5631 20 Міністерський жк 2934

Джерело: складено за даними Індустріального комітету зовнішньої реклами

таблиця 2
динаміка кількості зовнішніх рекламних площин  

та темпи її змін в україні, 1999–2015 рр.

роки

кількість одиниць 
рекламних площин

ланцюгова зміна 
кількості, %

україн-
ський 
медіа 

монітор

Doors 
Consulting

україн-
ський 
медіа 

монітор

Doors 
Consulting

1999 9129 немає 
даних

немає 
даних

немає 
даних

2000 11671 27,8
2001 15151 29,8
2002 21868 44,3
2003 30993 41,7
2004 41390 33,5
2005 55761 34,7
2006 68837 23,5
2007 76302 10,8
2008 83000 57100 8,8
2009 81340 68500 -2,0 20,0

2010 немає 
даних 73900 немає 

даних 7,9

2011 100000 78400 6,1

2012 немає 
даних 83900 7,0

2013 немає 
даних 85617 немає 

даних 2,0

2014 немає 
даних

немає 
даних

немає 
даних

немає 
даних

2015 немає 
даних 72893 немає 

даних -14,9

Джерело: складено за даними дослідницьких компаній «Український 
медіа монітор» та Doors Consulting

значна частка рекламних площин міститься у містах із 
мінімальним населенням близько мільйона осіб, таких як 
київ, львів, донецьк, дніпропетровськ, Харків та одеса. 
цей показник з 2002 до 2011 р. зменшився з 69% до 54% 
і зріс у період 2012–2015 рр. до 62%. станом на середину 
2015 р. в одесі та дніпропетровську було розташовано по 
8% рекламних площин україни, у Харкові – 7%, а у львові – 
5%. за даними дослідницької компанії Doors Consulting, у 
середньому в містах з населенням 500–700 тис. осіб роз-
міщується по 3–4% з усіх рекламних конструкцій україни, 
в інших обласних центрах – по 1–1,5%. найбільша частка 
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рекламних площин, що у 2002–2015 рр. становила від 25% 
до 35% (у 2002 р. – 27%, у 2003 р. – 31%, у 2004 р. – 29%,  
у 2005 р. – 30%, у 2007 р. – 28%, у 2009 р. – 27%, у 2010 р. – 
25%, у 2013 р. – 29%, у 2014 р. – 30%, а у 2015 р. – 35%), 
міститься у столиці. наведені дані свідчать про диспропор-
ційний розподіл рекламних конструкцій в україні та їх над-
лишкову концентрацію в києві. 

аналіз обсягів витрат, що здійснюються на зовнішню 
рекламу у різних містах країни, показує невідповідність 
часток цих витрат часткам конструкцій даних населе-
них пунктів, що пояснюється такими факторами, як від-
мінність у вартості оренди рекламних площин у різних 
адміністративних одиницях, неповнота і нерівномірність 
заповнення рекламних площин (табл. 3).

отже, навіть при умові перманентного продажу загаль-
ної кількості рекламних площин у всіх містах україни 
середня вартість їх оренди у києві переважала б у два рази 
аналогічний показник усіх інших населених пунктів, адже 
при скупченні у столиці 35% всіх зовнішніх рекламних 
носіїв частка столичних витрат становить 50% (рис. 1).

наслідком планомірного збільшення кількості реклам-
них конструкцій та зростання вартості їх оренди стало 
поступальне збільшення обсягів витрат на зовнішню 

рекламу в україні, яке було можливим з огляду на значний 
потенціал розвитку, притаманний «молодим» ринкам. 
уперше поступальне зростання було перервано кризо-
вими явищами в економіці у 1998 р. однак позитивними 

таблиця 3
рівень заповнення зовнішніх рекламних площин різних видів рекламних конструкцій  

за містами україни, перше півріччя 2015 р. [5]

вид 
конструкції

частка проданих рекламних площин, %

київ одеса дніпропетровськ Харків львів Запоріжжя інші всього, 
україна

щити 46 52 52 41 55 50 63 53
сіті-лайти 13 18 23 13 21 21 23 19
Призми 20 14 11 21 14 14 7 14
скроли 3 4 6 3 2 0 1 3
троли 7 0 0 0 0 0 0 2
інші 11 13 8 22 8 15 5 9

Джерело: складено за даними Індустріального комітету зовнішньої реклами

таблиця 4
динаміка показників, що характеризують ринок Зр в україні, 2002–2015 рр. та прогноз на 2016 р. [3]

роки

показники
витрати 

на зовнішню 
рекламу, 

млн. дол. сШа

витрати 
на зовнішню 

рекламу,
млн. грн.

частка зовнішньої 
реклами у 

загальних витратах 
на медіарекламу, %

ланцюговий темп 
змін витрат 
на зовнішню 
рекламу, %

ланцюговий темп 
змін витрат 

на медіа рекламу, %

2002 38

немає даних

23,8 немає даних
2003 60 23,1 57,9 62,5
2004 80 24,2 33,3 33,0
2005 116 22,7 45,0 47,4
2006 151 17,6 30,2 67,3
2007 189 945 17,7 25,2 31,0
2008

немає даних

1035 15,3 9,5 12,5
2009 650 12,3 -37,2 -22,0
2010 800 11,9 23,1 27,5
2011 1041 12,0 30,1 19,7
2012 1271 13,4 22,1 9,7
2013 1325 12,6 4,2 11,3
2014 875 9,7 -34,0 -20,0
2015 821 9,2 -6,2 -1,4
2016 

(прогноз) 903 9,03 10,0 12,0

* дані, представлені в таблиці, подані за виключенням обсягів витрат на транспортну та внутрішню рекламу, що включені до зовнішньої 
реклами врк починаючи з 2013 р. 
Джерело: розраховано і складено за даними «Всеукраїнської рекламної коаліції»

 
 рис. 1. частка витрат різних міст україни в загальній 

сумі витрат на зовнішню рекламу, грудень 2015 р. [5]
Джерело: складено за даними Індустріального комітету зовнішньої 
реклами
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наслідками складних умов функціонування ринку під час 
кризи стала можливість його якісного еволюціонування, 
що стало результатом природного добору найсильніших 
підприємств сфери зовнішньої реклами. 

через десять років після першої кризи сталася друга, 
наслідки якої були особливо відчутними у 2009 р.: змен-
шилися загальна кількість рекламних площин (-2%) та 
обсяги витрат на зовнішню рекламу (-37%) (табл. 4).

з огляду на прив’язку рекламного ринку до долару 
сШа, з метою стимулювання попиту на зовнішню 
рекламу найбільші підприємства галузі консолідовано 
прийняли рішення про фіксацію курсу долару сШа для 
своїх клієнтів на рівні 5,5 грн. при офіційному курсі 
приблизно 8 грн. однак таке рішення незначним чином 
виправило ситуацію через суттєве зниження цін на теле-
візійну рекламу в першому півріччі 2009 р. великі під-
приємства сфери зр були змушені оптимізувати мережі 
своїх рекламних носіїв, згорнути відділи розвитку та 
заморозити окремі проекти. незважаючи на відчутний 
негативний вплив економічної кризи, вже у 2010 р. мала 
місце позитивна динаміка обсягів витрат на зовнішню 
рекламу, однак вартість оренди рекламних площин зали-
шалася невиправдано низькою: середні ціни на найпопу-
лярніші білборди 3 х 6 м продавалися в києві в межах 
300–350 дол. сШа, у регіонах україни – за 100–250 дол. 
сШа. для порівняння: у Москві на аналогічні рекламні 
площини встановлювалася ціна на рівні 1500–2000 дол. 
сШа, у Мінську – 400–1000 дол. сШа, у Баку – 1000–
1500 дол. сШа [2]. у 2012 р. стали відчутними певні зру-
шення, і вартість зовнішньої реклами в україні зросла до 
рівня 2005–2006 рр.: площина білборду 
коштувала 400–550 дол. сШа.

до основних факторів, що визна-
чають розмір місячної плати за розмі-
щення зовнішньої реклами на певному 
носії, відносяться такі, як місто та місце 
розташування конструкції, її вид, сто-
рона рекламної площини, наявність 
освітлення, період розміщення реклами, 
обсяг адресної програми та тривалість 
співпраці з рекламним агентством. 
на сьогодні найвищі ціни в україні на 
зовнішню рекламу зафіксовані у таких 
містах, як київ, Харків, одеса, дні-
пропетровськ та львів. Міста наведені 
у порядку від тих, де ціни найвищі, до 
тих, де вони найнижчі. вартість реклам-
них площин білбордів та сіті-лайтів, що 
є найпоширенішими конструкціями, 
коливаються у найбільших містах у діа-
пазоні 1800–4800 грн. та 600–3500 грн. 
відповідно. за даними індустріального 
комітету зовнішньої реклами укра-
їни, вартість тисячі контактів з ауди-
торією зовнішньої реклами за різними 
видами рекламних конструкцій є такою: 
троли – 4,59 грн., призми – 5,76 грн., 
щити – 6,12 грн., сіті-лайти – 7,11 грн., 
скроли – 8,28 грн., лайтбокси – 8,91 грн. 
та беклайти – 10,71 грн. аналогічний 
показник для банерів у мережі інтернет 
становить 5,5 грн., відео в інтернеті – 
11 грн., радіо – 6,6 грн., телебачення – 
8 грн., газети – 20 грн., журнали – 
40 грн. [5]. отже, можна констатувати 
конкурентоспроможність носіїв зовніш-
ньої реклами, навіть випереджання 

частки з них інших медіаканалів за потенціалом економіч-
ного використання коштів рекламного бюджету. 

таблиця 5
найбільші власники рекламних конструкцій  

в україні, грудень 2015 р. [5]
№ 
з/п

назва агентства – 
власника площин

кількість площин 
зовнішньої реклами

1 Бигборд україна 9554
2 Oктагон 6332
3 Прайм 6138
4 ртМ 5363
5 довіра 1582
6 св аутдор (ньюсаутдор) 1497
7 наша справа аутдор 1061
8 Мегаполіс Плюс 1022
9 Перехід аутдор 818
10 вiалМедiа 706

Джерело: складено за даними дослідної компанії Doors Consulting

основна роль у структурі витрат належить рекламним 
площинам з розмірами 3 х 6 м, більша частина з яких – 
це щити (білборди), менша – призми. вони представлені 
найбільш розгалуженими мережами, поширеними на всій 
території країни, і становлять найбільшу частку (62%) [5] 
з усіх рекламних конструкцій, що є в україні. друге місце 
за розповсюдженістю (25%) належить конструкціям типу 
«сіті-лайт» та «лайтбокс», що мають розміри 1,2 х 1,8 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотий вік» зовнішньої реклами, а разом  
з тим і початковий етап її розвитку. Етап появи перших  

конструкцій. Характеризується низькою якістю рекламних  
площин та сервісу, завищеними цінами та перевагами наявності зв’язків з 

органами місцевої виконавчої влади 
 

Домінування та розвиток форматів 3 х 6 м та 1,2 х 8 м  

Прийняття Закону «Про рекламу». Стрімке зростання ринку. Перші 
спроби здійснення моніторинг ринку. Зародження українських дослідних компаній 

Найбільш суперечливий етап з точки зору впливу на подальший розвиток 
ринку. Економічна криза, що спричинила падіння ринку реклами.  

Затвердження КМУ «Типових правил розміщення зовнішньої реклами». Створення 
Асоціації підприємств зовнішньої реклами 

 

Усвідомлення необхідності розвитку регіонів та інфраструктури ринку.  
Формування потреби у загальнонаціональних рекламних компаніях, що викликана 

зростанням рівня купівельної спроможності населення 

Встановлення нових стандартів якості послуг та обслуговування рекламодавців 
агентствами. Прихід іноземних компаній на ринок, покращання технологічності 

рекламних конструкцій. Активний розвиток досліджень ЗР 

Економічна криза, що призвела до падіння ринку реклами. Внесення змін  
до Закону України «Про рекламу», які передбачали заборону зовнішньої реклами 

алкоголю та тютюну 

Остаточне видужування ринку від кризових явищ, консолідація учасників ринку, 
встановлення загальних правил функціонування та єдиних стандартів проведення 

досліджень, створення Індустріального комітету зовнішньої реклами (ІКЗР)  

2010 р. 

2008 р. 

2002 р. 

2000 р. 

1998 р. 

1996–1997 рр. 

1995 р. 

Поч. 90-х років ХХ ст. – 
1994 р. 

Суттєве загострення економічної та політичної кризи в Україні.  
Втрата значної частки рекламних конструкцій Криму та міст сходу країни. 

Законодавче визначення пива як алкогольного напою   

2014 р. 

рис. 2. основні етапи розвитку ринку зовнішньої реклами україни
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крім того, по 3% із загальної кількості рекламних площин 
належить тролам з розмірами 5 х 1 м та щитам 3,1 х 2,3 м. 
[5] найбільші власники та кількість їх рекламних площин 
представлені в табл. 5. 

в україні загальна кількість власників рекламних 
конструкцій постійно зростала, у період 2001–2006 рр. 
у середньому за рік вона збільшувалася майже на 7%, 
за даними компанії «Моніторинг зМі україни». існу-
вала значна кількість власників близько десяти одиниць 
рекламних носіїв, станом на 2007 р. їх нараховувалося 
1 200. частка підприємств, що мали у власності близько 
1000 рекламних площин, становила всього 1%. у 2015 р. 
загальна кількість рекламних площин десяти найбільших 
власників становила більше 46%, що є відображенням 
консолідаційних процесів на рикну зовнішньої реклами. 
Приблизно з 2002 р. починається якісне зростання ринку 
зовнішньої реклами україни, що було спричинено пря-
мою чи опосередкованою появою представництв інозем-
них мережевих агентств із зовнішньої реклами, таких як 
News Outdoor, Gallery, Stroen, JCDecaux та ін. до того у 
країні вже працювало агентство BigBoard.

узагальнюючи основні віхи становлення та розвитку 
ринку зовнішньої реклами україни, ми виділили головні, 
на нашу думку, етапи (рис. 2).

на разі проблемних аспектів функціонування ринку 
зовнішньої реклами залишається доволі багато, але прогноз 
зростання обсягів витрат у 2016 р. на 10% є позитивним. 

висновки. Проведене дослідження дає підстави 
характеризувати ринок зовнішньої реклами україни як 
достатньо зрілий, нестабільний у результаті перманент-
ної політичної та економічної кризи та такий, що значним 
чином залежить від державного регулювання. на сьогодні 
достатньо розвиненим є саморегулювання ринку, під-
твердженням чого слугує робота таких організацій, як 
асоціація зовнішньої реклами та індустріальний комітет 
зовнішньої реклами, що ініціюють позитивні зрушення та 
прагнуть до забезпечення якісно нових умов функціону-
вання галузі.

Перелік найбільших рекламодавців відображає 
єдність тенденцій української зовнішньої реклами та 
інших країн світу. адже категорії підприємств, що здій-
снюють найсуттєвіші витрати в цій сфері, абсолютно впи-
суються у загальносвітову ситуацію і є логічними з точки 
зору характеристик зовнішніх рекламних носіїв. розгляд 
основних типів і форматів рекламних площин дає під-
стави робити неутішні висновки щодо загального низь-
кого рівня технологічності конструкцій в україні, адже 
структура носіїв складається з умовно традиційних зраз-
ків і не містить навіть такі не найбільш інноваційні носії, 
як відеоборди. 

Хоча і було відмічено позитивний прогноз на 2016 р. 
для зовнішньої реклами, маємо констатувати відсутність 
у сьогоднішній україні умов для поступального стрімкого 
якісного розвитку зовнішньої реклами. 
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аннотация. в работе проанализировано современное состояние развития наружной рекламы в украине. Проведено 
рассмотрение влияния государства на совокупность рекламодателей и ценовую политику в области предоставления 
земельного участка, пребывающего в государственной коммунальной собственности, во временное пользование. осу-
ществлен анализ структурного состава основных субъектов названного рынка, а именно рекламных агентств – соб-
ственников рекламных конструкций и рекламодателей, формирующих спрос на наружную рекламу. определены отли-
чительные характеристики и значимые этапы становления национального рынка наружной рекламы. 

ключевые слова: наружная реклама, рынок наружной рекламы, индустриальный комитет наружной рекламы, сто-
имость тысячи контактов, рекламные плоскости, формат рекламной плоскости. 

Summary. In the article author reviewed the current state of outdoor advertising development in Ukraine. The State influ-
ence on the advertisers and pricing policy in the outdoor advertising was reviewed. The main participant of outdoor advertising 
market such as advertising agencies and sponsors was analyzed. It has identified distinctive characteristics and significant stages 
of the previously mentioned market formation.

Key words: outdoor advertising, outdoor advertising market, outdoor advertising-industrial committee, cost per thousand, 
advertising surface, format of advertising surface.
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еФективність вироБництва та ФункціонуваннЯ  
ринку Зерна полтавськоЇ оБласті

PRODUCTION EFFICIENCY AND FUNCTIONING  
OF THE GRAIN MARKET POLTAVA REGION

анотація. досліджено сутність, економічний зміст та показники ефективності виробництва та функціонування 
ринку зерна Полтавської області. Проаналізовано теоретико-методичні та практичні аспекти розвитку та функціону-
вання ринку зерна. Проблема збільшення обсягів і підвищення стабільності виробництва зерна є однією із ключових у 
національній аграрній політиці. вирішення цієї проблеми має чітко виражений регіональний характер, що обумовлено 
зростаючою відповідальністю регіонів за забезпечення населення продуктами харчування. з огляду на зазначене, необ-
хідно проаналізувати стан виробництва зерна у господарствах Полтавської області.

ключові слова: економічна ефективність, ринок зерна, зернопродуктовий підкомплекс.

постановка проблеми. економічна ефективність 
одна – із найбільш важливих складових економічної 
науки. саме на ефективності ґрунтуються всі стадії 
виробничо-господарської діяльності, одночасно вона є 
основою побудови кількісних критеріїв прийняття управ-
лінських рішень, які використовуються для формування 
матеріально-структурної, функціональної і системної 
характеристики господарської діяльності. через кате-
горію «ефективність» відображаються майже всі осно-
вні характеристики господарської діяльності будь-якого 
суб’єкта ринкової економіки. незважаючи на те, що як 
саме поняття економічної ефективності, так і основних 
складових, що її виражають, досить широко вивчене, з 
метою формування оптимальної економічної політики 
в зерновому господарстві, існує необхідність подаль-
шого пошуку нових підходів підвищення результатив-
ності агропромислового виробництва загалом і зернового 
зокрема.

аналіз останніх досліджень і публікацій. осно-
вні складові процесу формування зернопродуктового 
підкомплексу визначили у своїх працях с.в. Фоменко, 
в.г. андрійчук, П.М. Макаренко. значну увагу умовам 
та факторам підвищення ефективності виробництва при-
ділили а.д. Шафронов, а.д. Шеремет, р.с. сайфулін. 
дослідженнями ринку зерна займаються також відомі 
українські науковці, зокрема П.т. саблук, в.Я. Месель-
васеляк, М.Я. дем’яненко, о.М. Шпичак, Б.й. Пасхавер 
та ін.

постановка завдання. Метою дослідження є ана-
ліз ефективності виробництва та функціонування ринку 

зерна на сільськогосподарських підприємствах Полтав-
ської області.

виклад основного матеріалу. зернова галузь є базою 
та джерелом сталого розвитку більшості галузей агропро-
мислового комплексу та основою аграрного експорту.

Природно-кліматичні умови та родючі землі україни 
загалом і Полтавської області зокрема сприяють вирощу-
ванню всіх зернових культур і дають змогу отримувати 
високоякісне продовольче зерно в обсягах, достатніх для 
забезпечення внутрішніх потреб і формування експорт-
ного потенціалу.

разом з тим подальший розвиток галузі вимагає ґрун-
товної економічної оцінки, перегляду низки позицій щодо 
технічно-технологічних, організаційно-економічних та 
ринкових умов функціонування всього комплексу.

Матеріально-технічне забезпечення зерновиробництва 
та ефективність праці не відповідають світовим стандар-
там і потребам галузі. відсутність достатніх фінансових 
ресурсів стримує впровадження новітніх технологій, вико-
ристання високоякісного насіння, обмежує застосування 
інших матеріально-технічних ресурсів. виробництво зерна 
стає все більш залежним від впливів погодних факторів.

нераціональне використання земельних ресурсів і 
низька культура землеробства призводять до виснаження 
і деградації ґрунтів, зменшення вмісту в них гумусу 
та поживних речовин. недостатніми є якість трудових 
ресурсів та стан науково-дорадчого супроводження зер-
новиробництва [1].

для сільськогосподарської галузі більшості адміні-
стративно-територіальних одиниць україни виробництво 
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зернових і зернобобових культур займає важливе місце. 
це пов’язане із сприятливими природно-кліматичними 
умовами та наявністю відповідної переробної інфра-
структури. крім того, зернові та зернобобові культури є 
важливою складовою продовольчої безпеки країни і вод-
ночас одним із найбільш прибуткових видів сільськогос-
подарської продукції. крім того, зернові і зернобобові 
культури мають відповідні технологічні характеристики 
для тривалого зберігання, що за умов коливань обсягів 
виробництва під впливом природних факторів. з метою 
визначення ступеня важливості зерновиробництва для 
агропромислового сектора Полтавської області на основі 
оцінки співвідношення площ посівів різних груп культур 
скористаємося даними таблиці 1.

зерновиробничий підкомплекс Полтавської області 
визначає показники функціонування таких галузей народ-
ного господарства, як борошномельна, виробництво 
хлібобулочних виробів, виробництво комбікормів, роз-

дрібна торгівля тощо. розвиток сільськогосподарських 
підприємств області, орієнтованих на виробництво зер-
нових і зернобобових культур, має низку проблем, які 
перешкоджають сталому розвитку. зокрема, значна час-
тина виробничих потужностей зернового підкомплексу 
потребують оновлення, оскільки пріоритетним напрямом 
є інтенсифікація виробництва, тобто зростання валового 
збору за рахунок підвищення урожайності – інтенсивного 
фактора.

Як видно з даних таблиці 1, протягом досліджуваного 
періоду для Полтавської області було характерним змен-
шення посівних площ, яке в цілому становило 18 тис. га у 
порівнянні з 1995 роком. Проте посівна площа зернових і 
зернобобових культур збільшилася на 157 тис. га, або на 
19,8%, передусім за рахунок зростання площі посіву ярих 
зернових на 270 тис. га (57,4%), тоді як площа озимих зер-
нових зменшилася на 113 тис. га (34,9%). також майже у  
2 рази зросли площі посіву технічних культур – на 255 тис. 
га, тоді як для кормових культур характерним було зни-
ження їх посівної площі майже у 4 рази – із 591 тис. га у 
1995 році до 157 тис. га у 2014 році.

останнє можна пояснити тим, що через зниження 
закупівельних цін на продукцію тваринництва, тривалі-
ший операційний цикл і, як наслідок, невисокий рівень 
рентабельності, або навіть збитковість тваринницької 
продукції, значно зменшилося поголів’я всіх видів сіль-
ськогосподарських тварин у нашій країні. водночас через 
відсутність попиту зменшилися і площі під кормовими 
культурами.

з метою оцінки виробництва сільськогосподарських 
культур у Полтавській області загалом скористаємося 
даними таблиці 2.

дані, наведені в таблиці, дають змогу зробити висно-
вки про відносну нерівномірність у темпах зростання 
виробництва основних сільськогосподарських культур, 
що у свою чергу впливає на формування напрямків спе-
ціалізації області. наслідком зміни виробничого напряму 

таблиця 1
посівні площі сільськогосподарських культур у полтавській області за 1995–2014 рр., тис. га

№ 
п/п показник

роки відхилення 
(+,-) 2014 р.  
до 1995 р.1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

 уся посівна площа 1729 1560 1576 1702 1690 1695 1707 1711 -18

1. зернові та зернобобові 
культури 794 802 920 1049 1020 936 991 951 +157

1.1. озимі зернові 324 262 321 371 354 265 320 211 -113
1.2. Ярі зернові та зернобобові 470 540 599 678 666 671 671 740 +270
2. технічні культури 256 262 354 408 425 504 466 511 +255
3. кормові культури 591 398 217 158 158 164 155 157 -434
4. Площа чистих парів 29 198 162 52 53 48 32 29 0

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [2]

таблиця 2
динаміка виробництва сільськогосподарських культур в полтавській області за 1995–2014 рр., тис. т

показники
роки Зміни (+,-) 

2014 р. до 
1995 р.1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

зернові та зернобобові культури 2016,0 1407,8 2850,7 4531,3 3829,9 2853,7 5055,0 3644,7 +1628,7
цукрові буряки (фабричні) 2711,2 975,1 1543,1 2700,9 2077,6 1802,5 2654,0 2894,9 +183,7
соняшник 185,5 201,4 287,6 457,9 483,9 465,4 543,2 552,7 +367,2
картопля 503,4 694,2 950,4 910,4 902,4 818,8 1272,8 950,8 +447,4
овочі 319,4 199,3 350,0 377,3 427,4 405,6 500,2 491,9 +172,5
Плоди та ягоди 110,1 22,3 39,9 66,4 117,0 100,7 94,0 91,4 -18,7

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [2]
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93

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

підприємств Полтавської області на користь внутрішньо-
господарської галузі рослинництва стало зростання обся-
гів виробництва основних сільськогосподарських культур. 
так, найвищі темпи зростання обсягів виробництва спосте-
рігалися саме для виробництва зернових та зернобобових 
культур на 1 млн 628,7 тис. т, або на 80,8%. При цьому для 
обсягів виробництва соняшника характерним є зростання 
майже у 3 рази, а картоплі – майже удвічі. одночасно обсяги 
виробництва цукрових буряків зросли лише на 183,7 тис. т 
(6,7%), овочів – на 172,5 тис. т (54%), а виробництво плодів 
та ягід, навпаки, зменшилося на 18,7 тис. т, або на 16,9%. 
таким чином, вищенаведені дані дають підстави говорити 
про формування та зміцнення зернового напрямку сіль-
ськогосподарського виробництва Полтавської області.

висновки. у зв’язку із складним економічним ста-
ном вітчизняні виробники аграрної продукції дедалі 

частіше орієнтуються на екстенсивний шлях розвитку 
виробництва, що не дає змоги досягти високої ефек-
тивності та врожайності при вирощуванні продукції. 
Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що 
виробництво варто спрямувати на інтенсивний шлях 
розвитку. щоб вивести зернове господарство на належ-
ний рівень та забезпечити його прибутковість товаро-
виробникам, потрібна фінансові підтримка з боку дер-
жави, яку було б спрямовано на придбання новітніх 
технологій щодо вирощування зернових, розробку нау-
ково-обгрунтованих програм зерновиробництва. впро-
вадження нових високопродуктивніших, стійкіших до 
несприятливих погодно-кліматичних умов і хвороб 
сортів, оновлення елітного та репродукційного насіння 
дадуть змогу збільшити врожайність та виробництво 
зерна на 20-25%.

список використаних джерел:
1. комплексна галузева програма «розвиток зерновиробництва в україні до 2015 року» від 23 жовтня 2007 р. № 757/101 [елек-

тронний ресурс]. – режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.4247.0.
2. статистичний збірник. сільське господарство області у 2014 році / за редакцією л.М. Безхлібняк [електронний ресурс]. – 

режим доступу : http://pl.ukrstat.gov.ua.

аннотация. исследованы сущность, экономическое содержание и показатели эффективности производства и функ-
ционирования рынка зерна Полтавской области. Проанализированы теоретико-методические и практические аспекты раз-
вития и функционирования рынка зерна. Проблема увеличения объемов и повышения стабильности производства зерна 
является одной из ключевых в национальной аграрной политике. решение этой проблемы имеет четко выраженный регио-
нальный характер, что обусловлено растущей ответственностью регионов за обеспечение населения продуктами питания. 
учитывая указанное, необходимо проанализировать состояние производства зерна в хозяйствах Полтавской области.

ключевые слова: экономическая эффективность, рынок зерна, зернопродуктовый подкомплекс.
Summary. There are researched essence, substance and economic indicators to evaluate the effectiveness of grain produc-

tion and functioning of the grain market. Theoretical and practical aspects of organization and functioning of grain market are 
analyzed. The problem of increased grain production and increasing the stability at bread-product subcomplex is a key national 
agricultural policy. The solution has a distinctly regional character due to increasing regional responsibility for providing popu-
lation with food. Considering of above said, it’s necessary to analyze the grain production in the farms of Poltava region.

Key words: economic efficiency, grain market, bread-product subcomplex.
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постановка проблеми. останнім часом простежу-
ється зростаючий інтерес до концепції управління вар-
тістю компанії (Value Based Management, VBM). такий 
підхід заснований на однозначному та точному вимі-
рюванні акціонерної вартості як основоположному під-
ході для прийняття рішень в організації. VBM охоплює 
всі рівні компанії та таким чином сприяє прийняттю 
обґрунтованих рішень, які підвищують ринкову вартість 
компанії. вартість визначається за допомогою дисконто-
ваних майбутніх вільних грошових потоків, а головною 
відмінністю VBM-підходу від класичних моделей управ-
ління є мета збільшення вартості компанії, а не поточного 
прибутку. у контексті дослідження розвитку та контенту 
корпоративної звітності цікавим виявляється відслідкову-
вання зв’язку вартості компаній з видами капіталів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. концепція 
VBM виникла на початку 80-х рр. XX ст. як продукт стра-
тегічного та управлінського консалтингу. Перше згаду-
вання терміну відноситься до 1994 р. та пов’язане з іменем 
дж. Мактаггарта, одного із засновників консалтингової 
компанії Marakon Associate. Принципи VBM, які виникли 
в умовах американської управлінської культури, в останні 
десятиріччя отримали широке розповсюдження не тільки 
в сШа, а й знайшли своїх прихильників серед дослідни-
ків і крупних організацій західної Європи, канади, Япо-
нії, австралії, деяких країн, що розвиваються, у латин-
ській америці та Південній азії.

концепції VBM засновані на визнанні того, що осно-
вною фінансовою метою організації є зростання її цін-
ності для власників (акціонерів). відповідно, всі рішення 
компанії повинні бути направлені на досягнення цієї 
мети. VBM розуміється тут як всеосяжна система управ-
ління організаціями, яка органічно включає в себе чотири 
основні модулі [4, с. 9]:

1) оцінювання. Модуль оцінювання передбачає вибір 
моделі та процедур визначення цінності компанії для її 
власників, моніторинг зміни цінності, визначення меха-
нізмів створення нової цінності;

2) стратегія. Модуль стратегії встановлює чіткий 
зв’язок між цінністю компанії для власників і корпора-
тивними та бізнес-стратегіями. з цієї точки зору, VBM 
може розглядатися як окремий напрям стратегічного 
менеджменту;

3) фінанси. Модуль фінансів описує фінансову полі-
тику компанії, націлену на створення цінності;

4) корпоративне управління. Модуль корпоративного 
управління направлений на узгодження інтересів влас-
ників і менеджерів. він пояснює дії та політику вищого 
менеджменту компанії: вимірювання результатів діяль-
ності, система матеріального стимулювання, відносини 
з інвесторами, націлені на створення цінності, які, таким 
чином, сприяють рішенню агентської проблеми.

VBM – концепція управління, направлена на якісне 
покращення стратегічних і оперативних рішень на всіх 
рівнях організації за рахунок концентрації зусиль усіх 
осіб, котрі приймають рішення, на ключових факторах 
вартості. з усієї кількості альтернативних цільових функ-
цій у межах концепції VBM обирають максимізацію вар-
тості компанії. у якості вартісного індикатора використо-
вують різні показники, які так чи інакше відображають 
результати діяльності компанії та впливають на її довго-
строкову ефективність [6]. 

за висновками т. коупленда, т. коллера та дж. Мур-
ріна, уперше передумови розвитку теоретичних підхо-
дів до методів оцінки та управління вартістю компаній 
виникли в теорії а. Маршалла, і. Фішера, а також лягли в 
основу моделей Міллера-Модильяні. їх дослідження були 
присвячені оцінці вартості компанії через аналіз створю-
ваного нею грошового потоку та вартості інвестованого 
в діяльність капіталу; при цьому інвестиційні рішення 
компанії з позитивною чистою по-точною вартістю є клю-
човим фактором зростання вартості компанії та її акцій. 
такий підхід отримав широке розповсюдження в теоре-
тичних підходах фінансової науки та практичній діяль-
ності оцінювачів і аналітиків [7].

однак, як зазначає а.М. Ємєльянов та о.а. Шакіна, 
«більшість сучасних дослідників і аналітиків-практиків 
спираються в своїй діяльності на більш пізні роботи, які 
умовно можна віднести до етапу практичного розвитку 
концепцій управління вартістю» [5]. знаковими фігурами 
в становленні даної концепції, безсумнівно, виступають 
а. раппапорт, т. коупленд і Б. стюарт. робота а. рап-
папорта «створення акціонерної вартості» (Creating 
Shareholder Value, 1986) була фактично першою, в якій 
системно були сформульовані основні ідеї VBM. наступні 
ключові публікації [7] остаточно сформували каркас кон-
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цепції VBM. необхідно відмітити, що VBM є не лише 
теоретичною моделлю, а й ефективним інструментом 
управлінського консалтингу. так, за даними д.л. волкова, 
названі вище роботи стали теоретичною основою для 
консалтингової діяльності компаній LEC/Alcar Consulting 
Group (а. раппопорт), McKinsey & Company (т. коу-
пленд), Stern Stewart & Co. (Б. стюарт) [4].

постановка завдання. у контексті дослідження роз-
витку та контенту корпоративної звітності відстежити 
зв’язок вартості компаній з видами капіталів.

виклад основного матеріалу. Початок розвитку 
практичних підходів до вартісно-орієнтованого менедж-
менту пов’язують із появленням концепції а. раппапорта. 
вперше автор опублікував статтю з основними положен-
нями розробленої моделі в середині 1980-х рр. саме на 
цьому етапі розвитку фінансових ринків у сШа й захід-
ній Європі стало актуальним питання взаємозв’язку фун-
даментальної вартості корпорацій і їх ринкової капіталі-
зації, так як саме на інвестиційних співвідношеннях цих 
категорій будувались стратегії учасників ринку. в зв’яку 
з цим особливо корисною в даній ситуації могла стати 
модель оцінки та аналізу вартості компаній, яка є універ-
сальною для зовнішніх і внутрішніх зацікавлених осіб, 
яку й запропонував а. раппапорт. 

у 1980-ті рр. найбільш актуальні питання розвитку 
ринків були так чи інакше пов’язані з проблемами кор-
поративного контролю, тому його концепція базувалася, 
в першу чергу, на інтересах акціонерів і меншою мірою 
враховувала погляди інших стейкхолдерів компаній. При 
цьому ключовою ідеєю підходу була оцінка ефективності 
інвестиційної та фінансової стратегій корпорації на основі 
її здатності створювати акціонерну вартість. а. раппапорт 
вводить поняття додаткової акціонерної вартості SVA 
[3, с. 46], яка визначається як різниця між оцінкою вар-
тості (в разі впровадження аналізованої стратегії розви-
тку компанії) та базовою величиною вартості, яка, в свою 
чергу, враховує поточну ринкову оцінку акцій компанії. 

Хоча подібна суть акціонерної вартості була відома 
раніше, запропонована модель, безперечно, стала своє-
рідним проривом у розвитку теорії управління вартістю 
компанії. вона систематизувала всі основні досягнення 
науки та практики в даному напрямку, а також надала кон-
кретний інструментарій оцінки вартості, доступний прак-
тично для всіх аналітиків як у середині компанії, так і за 
її межами. для внутрішнього аналізу найбільш корисною 
стала створена автором система взаємозв’язаних факторів 
вартості, виявлених практично в усіх сферах діяльності 
компанії: операційній, інвестиційній і фінансовій. дана 
система успішно застосовується при розробоці карти 
сбалансованих показників, підходів до мотивації топ-
менеджерів і управлінців середньої ланки і т. д. [5, с. 12].

на початку 1990-х рр. фінансові аналітики та менедж-
мент компаній зіштовхнулися з однією з найважливіших 
проблем проведення оцінок вартості, пов’язаною з тим, 
що єдиною достовірною інформацією, яку вони мають, 
є бухгалтерська звітність компаній, яка повинна бути 
трансформована з облікових у фінансові показники. так, 
на той період була опублікована модель стерна-стю-
арда, присвячена показнику економічної додаткової вар-
тості EVA. однак, при цьому EVA не була новим підхо-
дом. Бухгалтерський показник ефективності діяльності 
компанії – залишковий дохід – був уперше згаданий ще 
а. Маршаллом у 1890 р. й визначався як операційний при-
буток, зменшений на величину сплати за капітал. у цій 
концепції стверджується, що компанія дійсно отримала 
економічний прибуток тільки тоді, коли її доходи достатні 
для того, щоб покрити операційні витрати й вартість капі-

талу. незважаючи на виникнення теоретичного обґрун-
тування цієї категорії ще в кінці XIX ст., до недавнього 
часу поняття економічного доходу в більшості випадків 
ігнорувалося. Поняття економічного прибутку ввійшло в 
практичну діяльність корпорацій лише з появою чіткого 
підходу до його розрахунку. 

таким чином, EVA є своєрідною варіацією залишко-
вого доходу з по-правкою на спосіб розрахунку доходу та 
капіталу. цей показник заснований на типових бухгалтер-
ських категоріях: процентний борг, власний капітал, чис-
тий операційний прибуток. головна ідея EVA полягає у 
тому, що інвестор повинен отримувати винагороду, яка б 
компенсувала прийнятий ним ризик, відображений у вар-
тості задіяного капіталу.

головною причиною зростання популярності EVA 
стала політика дерегулювання ринку капіталу. скоро-
чення контролю над капіталом, зростання ліквідності 
ринку валюти та цінних паперів, удосконалення інфор-
маційних технологій і зростаюча важливість інституціо-
нальних інвесторів – усі ці фактори зіграли в кінці XX ст. 
свою роль у створенні значного пулу інвестиційного капі-
талу, здатного переміщуватися з одного ринку на інший 
практично моментально. EVA, імовірніше за все, є одним 
із найважливіших інструментів, використовуваних мене-
джерами, вимушеними мати справу зі значними змінами 
у корпоративному та фінансовому середовищах, особливо 
в нинішній час. 

Як зауважує Ю.в. Малаховський, «важливим кроком 
на шляху до розуміння логіки EVA є розгляд концепції 
ринкової доданої вартості (Market Value Added, МVA). 
МVA – це різниця між загальною вартістю компанії та 
загальною сумою задіяного капіталу (включаючи власний 
капітал і борг)» [8, с. 198].

таким чином, згідно з концепцією стерна-стюарда, 
MVA показує, що саме по собі зростання компанії не 
здатне створювати вартість. зростання створює вартість 
тільки тоді, коли його стратегія веде до перевищення зрос-
тання вартості над зростанням інвестованого капіталу. 
іншими словами, чиста поточна вартість стратегії повинна 
бути позитивною, інакше вартість буде руйнуватися. ця 
дискусія підтверджує найважливіші уроки фінансового 
менеджменту: менеджери створюють вартість шляхом 
інвестування в капітальні проекти з позитивною чистою 
приведеною вартістю. При цьому автори концепції пока-
зують зв’язок розробленого підходу з загальновідомими 
категоріями фінансової науки та систематизують існуючі 
раніше методи оцінки ефективності інвестицій. 

«Паралельно з концепцією стерна-стюарда, – пише 
Ю.в. Малаховський, – з’явився схожий за змістом під-
хід коупленда-коллера-Мурріна, але пізніше він отри-
мав інший розвиток. Передумовою виникнення концепції 
стала необхідність створення системи менеджменту, орі-
єнтованого на вартість і формування вартісного мислення 
в усіх стейкхолдерів компанії. в основі підходу лежить 
ідея оцінки та контролю економічного прибутку, при 
цьому акцент зміщений у бік інтерпретації показника еко-
номічного прибутку, а не на його розрахунок» [8, с. 196]. 
у концепції формування вартісного мислення в компанії 
визначаються ключові фактори, які впливають безпосе-
редньо на процес створення вартості, в тому числі впро-
вадження системи цілепокладання та мотивації, системи 
ключових показників діяльності, адаптація організацій-
ної культури підприємства тощо. також відмінною осо-
бливістю концепції коупленда-коллера-Мурріна є розши-
рене уявлення про показник «залучений капітал». у той 
час, як у підході стерна-стюарда інвестований капітал 
оцінюється на основі внесення деяких корегувань в облі-
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кові величини капіталу, концепція економічного прибутку 
пропонує оцінювати у вартісному вираженні всі елементи 
матеріальних і нематеріальных активів, у тому числі не 
відображених у балансі компанії. 

отже, можна зробити висновок, що загалом описані 
вище концепції доповнюють одна одну в частині оцінки 
величини економічного прибутку чи доданої вартості, 
проте концепція коупленда-коллера-Мурріна визначає, 
крім іншого, конкретні управлінські інструменти реаліза-
ції стратегії компанії, а також дозволяє враховувати нема-
теріальні активи, не відображені в балансі. 

Подальший розвиток концепції управління вар-
тістю компаній був пов’язаний зі зниженням ступеню 
впливу вже здійснених інвестицій на майбутню ефек-
тивність стратегії розвитку та з обліком під час ана-
лізу стратегій інтересів усіх стейкхолдерів компанії. 
ці факти часто розглядали в межах критики концепцій 
стерна-стюарда та коупленда-коллера-Мурріна. так, у 
1995 році була опублікована стаття німецького дослід-
ника т.г. левіса, в якій викладена концепція доданої 
грошової вартості CVA. основною ідеєю концепції є 
твердження про те, що від підвищення вартості ком-
панії повинні вигравати не тільки акціонери, а й інші 
стейкхолдери. «При цьому, на відміну від EVA, додана 
грошова вартість як міра оцінки створення акціонерної 
вартості за певний період більше покладається на гро-
шові потоки, які генеруються операційною діяльністю 
компанії, ніж на рентабельність минулих інвестицій 
(ROI). таким чином, CVA зазвичай не підпадає під ті 
недоліки, пов’язані з використанням бухгалтерського 
обліку за методом нарахування, які притаманні деякою 
мірою економічній доданій вартості EVA. це пов’язано 
з тим, що методологічною основою доданої грошової 
вартості є показник внутрішньої норми доходності 
інвестиції CFROI, розробленої в консалтинговій групі 
HOLT Value Associates» [8, с. 196]. ця концепція, безпе-
речно, є важливим кроком уперед на шляху створення 
показника, який точніше оцінює зміни акціонерної вар-
тості відносно розробленої раніше моделі EVA. 

очевидно, що на описаних вище концепціях еволю-
ція системи управління вартістю компаній не зупинилася. 
Більше того, з плином часу, через ускладнення процесів 
функціонування фінансового ринку та корпоративного 
контролю, застосування підходів до оцінки та управління 
вартістю стає все більш актуальним. При цьому можна 
зауважити, що в усіх, навіть найновіших, публікаціях ана-
літики посилаються в своїх оглядах і дослідженнях лише 
на описані вище моделі. скоріше за все, це пов’язано з 
тим, що концепції, які з’явилися пізніше, не внесли кар-
динальних змін у розроблені підходи, але при цьому уточ-
нили та удосконалили вузькі завдання їх застосування. 
так, серед останніх появилися: 

«– підхід FEVA, задачею якого є об’єднання фінансо-
вої та економічної моделей доданої вартості через вияв-
лення відповідних фінансових і економічних драйверів; 

– підхід RAVE, в основі якого лежить ідея застосу-
вання сутності показника EVA до нефінансових аспектів 

діяльності компанії – управління персоналом, роботи з 
контрагентами» [8, с. 198].

на сьогоднішній день можна стверджувати, що серед 
описаних вище загальноприйнятих концепцій особливе 
місце займають модель ключових факторів вартості, 
запропонована а. раппапортом, і метод економічної дода-
ної вартості (EVA) в підході стерна-стюарда. згадані 
моделі отримали максимально широке поширення як у 
практиці фінансового аналізу та менеджменту, так і в тео-
рії фінансової науки. 

При цьому очевидним є прагнення зацікавлених у роз-
витку концепцій осіб до стандартизації та уніфікації вико-
ристовуваних методів, у зв’язку з чим можна припустити, 
що подальше поширення моделей управління вартістю 
буде пов’язане з удосконаленням застосування показника 
EVA та пов’язаної з ним методології [5, с. 14].

EVA, у межах управління вартістю компанії, викорис-
товується при складанні капітального бюджету, при оцінці 
ефективності діяльності підрозділів чи компанії загалом, 
при розробці оптимальної та справедливої системи премію-
вання менеджменту. Переваги використання цієї концепції в 
межах управління вартістю компанії пов’язані з адекватним 
і нетрудомістким визначенням за допомогою показника EVA 
ступеня досягнення підрозділом, фірмою або окремим про-
ектом мети – збільшення ринкової вартості.

зауважимо, що між показником EVA та показником 
MVA є взаємозв’язок. Приміром, ринкова вартість, вира-
жена в показнику MVA, є, по суті, дисконтованою сумою 
всіх майбутніх EVA [2]. 

концепція EVA пояснює принцип максимізації абсо-
лютної дохідності та перевищення її над вартістю капі-
талу й показує роль цього принципу в створенні вартості. 
таким чином, на основі цієї концепції приймаються більш 
якісні інвестиційні рішення в порівнянні з тими, основу 
яких складають, наприклад, критерії ROI, EPS і ін. розу-
міння EVA дозволяє відслідковувати якість інвестиційних 
рішень, які приймаються, як на рівні корпорації, так і на 
рівні працівників. 

Показник EVA використовують у понад 250 компаніях, 
які є світовими лідерами: AT&T, Quaker Oats, DuPont, Eli 
Lilly, Briggs & Stratton, Coca-Cola та інших [1].

Можливо, найбільша перевага такого підходу полягає 
в тому, що робітники та менеджери починають думати, 
як акціонери. EVA заохочує мислення менеджерів і пра-
цівників організації, орієнтоване на довгострокову пер-
спективу, та підкреслює, що для оцінки інвестицій у 
довгостроковому періоді вони повинні отримати в край-
ньому випадку таку віддачу, яка б покрила вартість капі-
талу. в іншому випадку інвестори мали б знайти іншу 
альтернативу вкладання грошей. цей підхід передбачає, 
що компанія не повинна всіма силами намагатися наро-
щувати капітал понад необхідні розміри, але повинна 
розуміти, що кінцева ціль її діяльності – це створення 
вартості шляхом збільшення позитивного спреду, помно-
женого на інвестований капітал. такий підхід робить 
новий акцент на мінімізацію величини капіталу, заді-
яного в операційному процесі. 

таблиця 1
рекомендації щодо доповнення критеріїв порівняльного аналізу підходів VBM-методу 

параметри 
порівняння

підходи до оцінки ефективності вартості компанії
EVA CVA SVA CFROI

ступінь точності нижче середнього середня висока середня
види охопленого 

капіталу
Фінансовий
виробничий Фінансовий Фінансовий

інтелектуальний Фінансовий

Джерело: адаптовано і доповнено автором на підставі [9, с. 393-395]
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російські вчені [9] провели глибокий порівняльний 
аналіз основних підходів до оцінки ефективності вартості 
компанії. оцінюючи їх підхід як найбільш системний, 
вважаємо за доцільне розширити його панель ознак порів-
няння шляхом введення додаткових параметрів: ступеню 
точності та видів охопленого капіталу (табл. 1).

висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Подальші дослідження в даному 

напрямі є, на нашу думку, актуальними та значущими для 
вирішення проблем, які виходять за межі бухгалтерського 
обліку, для цілей формування системи корпоративної звіт-
ності. Безсумнівним є той факт, що інформація про вар-
тість капіталу компанії в цілому буде використовуватися 
з метою стратегічного управління та прийняття рішень 
інвесторами, а також для задоволення всіх зацікавлених 
осіб (стейкхолдерів).
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аннотация. в статье определены основные подходы к управлению стоимостью компании (Value Based Management) 
и эволюционное развитие концепции управления стоимостью компаний. на базе проведенного учеными сравнительно-
го анализа основных подходов к оценке эффективности стоимости компании расширена панель признаков сравнения, 
путем введения дополнительных параметров: степени точности и видов охваченного капитала.

ключевые слова: управление стоимостью компании, виды капиталов, экономическая добавленная стоимость, 
рыночная добавленная стоимость, добавленная стоимость акционерного капитала.

Summary. In the article were defined Value Based Management and the evolution of the concept value management com-
panies. On the basis of conducted by scientists a comparative analysis of the main approaches to evaluating the effectiveness of 
the cost of expanded panel features comparison, by introducing additional parameters: accuracy and types of covered capital.

Key words: Value Based Management, EconomicValue Added, Market Value Added, ShakeholdersValue Added.
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MAXIMIZING THE VALUE OF ENTITIES OF THE REGION  
IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
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Summary. The article is devoted to studying the possibility of applying comprehensive analysis of costs and benefits for 
evaluating the activity of entities of the region. The technique is based on the use of calculation methods of evaluative indicators 
of the development of the economic complex on the concept of economic value added. The hypothesis is substantiated on the 
availability of analogies of the region with the latest corporate financial structures with the goal of welfare of the stakeholders 
of all resources – financial and non-financial

Key words: the region, the value of the region, methods of calculating the economic value, factors of the formation of the 
value.

Background research. Purpose and means of control of 
the economy of the region as an integrated economic formation 
significantly differ from the similar indicators of the corporate 
governance focused on its territory with business structures. 
If the purpose of the corporations of the strategic value-based 
management (VBM) is increasing the market valuation of 
business as a comprehensive measure of economic efficiency 
for its owners, for the regional economy such indicators are 
considered the calculated according to certain methods cri-
teria of the efficiency of the socio-economic development. 
Thus, as the selective analysis of recent publications shows, 
there is some substitution of the formulation of goals of the 
development of the economic potential of the region methods 
of using more or less subtle tools of calculating quantitative 
values of the indicators, that in the present context, reflect not 
target, but only incident, residual, secondary parameters of the 
economic system of the region as a whole [1; 2].

Formulation of the problem. Overcoming these short-
comings, as well as forming strategy of territorial man-
agement, the applicability for the control of the regional 
economic development concept of economic value added 
(EVATM) – as quasi corporate formation was justified by sev-
eral authors [3-8]. From the standpoint of the concept the goal 
of the regional development is defined as increasing the level 
of efficiency of usage its total assets in the economy, ensuring 
the welfare of their owners, provided that it does not violate 
the current and future interests of all stakeholders, including 
the population of the region.

The analysis of the recent research and publications. 
In theory and practice of the financial management of domes-

tic enterprises a system of methods for assessing value of the 
objects of the integral property complex has already been used 
for quite a long time. Although the economic system of the 
region does not provide even a theoretical possibility of exclu-
sion, for its evaluation value methods may be involved, that 
are considered in our work as the indicators of the efficiency 
of the management of individual fields and economic complex 
as a whole. For this the value of the region must be under-
stood as a set of used assets that in the application of effective 
management have potential ability to create economic value 
in the future.

The initial phase of the practical approaches to manage-
ment, which is based on maximizing the value of its object, is 
associated with the emergence of the concept of Alfred Rap-
paport [10]. The key idea of the approach was the assessment 
of the effectiveness of investment and financial strategies of 
the activity of corporations based on its ability to create share-
holder value added (SVA).

The latest was measured with the difference between the 
present value of future cash flows and the market value of the 
company's debt, between the valuation in the case of imple-
menting the adopted development strategy and core size of 
value, which took into account current market assessments of 
the shares of the corporation.

In the early 1990s, financial analysts and management 
corporations faced with one of the problems of value assess-
ments, which was, that financial statements of companies con-
tained accurate information about it, which should have been 
transformed from the accounting into financial indexes. The 
most suitable model for this was – patented working of Stern 
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Stuart & Co, which operated an indicator of economic value 
added (EVA) [11]. Concept stated that the company really 
gets economic profit only when its income is enough to cover 
operating expenses and the value of capital. The main idea of 
EVA is as follows: the investor must obtain a return that would 
compensate the risk accepted by him that is reflected in the 
value of capital involved.

Turning directly to the very concept, it should be noted 
that, it is based on the idea of creating an effective system of 
financial management, whose main goal is to maximize the 
welfare of shareholders. It is proposed tools of the transfor-
mation of the accounting indicators into financial EVA and 
MVA. An important step toward understanding the logic of 
EVA is to examine the concept of market value added (MVA). 
MVA is the difference between the total value of the corpora-
tion and the total amount of capital involved (including equity 
and debt). Index shows that in itself increasing of the corpora-
tion is unable to create the value. This happens only when the 
growth strategy is to exceed the growth rate of the value of the 
growth rate of invested capital. In other words, the net present 
value of the strategy should be positive, otherwise the value 
will decrease.

Along with the concept of Stern-Stuart, was similar in 
content, but one that subsequently received another direction, 
the approach of Copeland-Coller-Murrin [8]. The background 
of the concept was the need to implement management, based 
on the value and forming of value thinking of all stakeholders 
of the company. The basis of the approach is the idea of evalu-
ation and control of economic profit, and the emphasis shifted 
towards interpreting the indicator of economic profit, and not 
for its calculation.

Further development of the concept of value management 
of the company was associated with a reduction in the impact 
already made investments on the future efficiency of the 
development strategy, as well as considering in the analysis 
the strategies of the interests of all stakeholders of the com-
pany. Thus, in 1995 an article by German researcher Lewis 
was published, which presented the concept of cash value 
added (CVA) (residual cash flow, RCF) [12]. The main idea of 
the concept is the assertion that not only shareholders but also 
other stakeholders should win from the increase of the value 
of the company.

Thus, in contrast to EVA, CVA, as an evaluation mea-
sure shareholder value creation, more focused on cash flow 
generated by operating activities of the corporation than the 
profitability on past investment ROI. Thus, CVA is partially 
deprived of drawbacks associated with the use of account-
ing on an accrual basis and inherent EVA. This is because 
the methodological basis of CVA is an indicator of internal 
rate of the profitability of the investment – cash flow return 
on investment (CFROI), developed by the consulting group 
HOLT Value Associates.

Concept Lewis, of course, is a definite step forward 
towards creating a figure that more accurately measures the 
change in shareholder value compared with the model EVA. 
At the same time CVA index has several significant draw-
backs related to the complexity of determining the individual 
components to assess CFROI and CVA – relative character of 
expression (desirable is size of added (lost) value) as well as 
difficulties in identifying generating cash flows not only cur-
rent but also future.

On the other hand, the high complexity of calculation 
CFROI, making it confusing for operating managers, compli-
cates the use of CVA indicator on the lower levels of corporate 
activity, increases its value for using at strategic units level 
and for making decisions about planning and allocation of 
strategic resources.

More recent concepts of VBM made no significant 
changes to these approaches, but refined and perfected the 
“bottlenecks” of their application. Thus, one of the last was 
the approach FEVA, whose task is to unite the financial and 
economic models of added value through the identification 
of the relevant financial and economic drivers; and approach 
RAVE, based on the idea of using the indicator EVA to non-
financial aspects of the company: management, working with 
counterparties [14].

The aim of the article is to formulate the basic theoreti-
cal concepts of the management of value of EVA, which can 
be adapted for practical use for the purpose of the strategic 
economic management of the region.

Presenting main material. The modern concept of the 
use of the system of the national accounts at the regional level 
is based on the enlarged representation of the essence of the 
economic production and income. The mentioned methodol-
ogy, unlike scorecard balance system of the economics, which 
was based on assigning to purely economic sphere of material 
production, includes in its composition a wider list of social 
activities.

The mentioned methodology is based on the concept 
J. Hicks under which income is recognized as maximum 
amount of money, which in the case of acquisition for con-
sumer goods and services does not diminish with the amount 
of accumulated wealth, does not entail the adoption of addi-
tional financial obligations, that does not make its recipient 
poorer [15].The current system of national accounting of 
Ukraine successfully adapted described basic approaches. 
Today it distinguishes five relatively homogeneous groups of 
economic entities which are provided with a standard set of 
accounts registration of economic operations, which are con-
nected with the formation, production, distribution, income 
redistribution, accumulation and preservation, acquisition of 
financial assets and financial liabilities adoption: non-finan-
cial corporations and quasi corporations performing functions 
of production of goods and non-financial services; quasi cor-
porations and financial corporation’s performing functions 
of accumulation of free financial resources and offer them 
to investors under certain conditions; public administration, 
acting as the redistribution of national income and wealth, 
providing free services; households acting as the purchase 
of goods and services in the market, form the offer and meet 
the market demand for labour; non-profit institutions serving 
households (social, political and religious organizations that 
provide free services to their members).

The analysis of the relationship of institutional sectors 
is based on the generalization of opposing economic value 
streams that operate between them. Last reflect on the rela-
tionship between compensation value (goods, services, labour 
and assets) or transfer intersectional relationships without 
compensation.

Despite the objective prerequisites for a harmonious com-
bination of the interests of the regional administration and 
private corporations that operate in the territory, in practice 
there are often differences in the positions of the parties on 
issues of business participation in social development of the 
region. According announced in the State Strategy directions 
of forming the regional development up to 2015, high social 
responsibility of business, which manifests itself in the ade-
quate level of wages, ensuring a stable flow stream of tax pay-
ments, the development of the industrial base of suppliers of 
raw materials and components, should not only contribute to 
the economy of the region in general, but also have as a con-
sequence a steady increase of business value. [16] The task of 
the local administration in this case is to encourage the social 
responsibility of business in the “oppression” of interests of 
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owners by providing socially responsible companies for addi-
tional support measures, incentives and more.

Cost methods of evaluating the effectiveness of regional 
production activities require appropriate adjustment. They, 
unlike accounting and bookkeeping, statistical models must 
take into account parameters such as the value of capital, 
required rate of the profitability of its owners, the actual cash 
flows.

So we recognize that the region is the territorial admin-
istrative unit of the unitary state of the country, which has a 
relatively complex set of separate natural, socio-economic, 
national, cultural and other conditions of heterogeneous tech-
nology enterprises and industries. Consistent reform of the 
regional economy, besides requiring the observance of a num-
ber of special conditions of exercise, can fully be based and 
successfully carried out only on the renewed paradigm of the 
region as quasi corporation. Only in this case, the control sys-
tem can be fully focused on:

- the accumulation of the growing quantity of functions 
and amounts of financial resources that earlier before were 
included to the centre (the purpose of the activity of the region 
as a quasi-state);

- the formation and development of the local market, 
which has borders (area), which are specified with the gen-
eral conditions of economic activity (business climate), pecu-
liarities of the local conditions of various goods and services, 
labour, credit and financial resources, securities, information, 
knowledge, etc. (the purpose of the activity of the region as a 
market);

- the achievement of positive dynamics of parameters of 
the quality of life of the territorial communities that is ensured 
with the stable and balanced reproduction of social potential 
of the territory (labour resources, education, health care, cul-
ture, environment) and the population settlement system (the 
purpose of the activity of the region as a society) [17].

An indicator of the effectiveness of the regional develop-
ment (quasi corporation) as a major subject of property and 
economic activity, the member of competition in the markets 
for goods, services, capital cannot be only the value of gross 
regional product (GRP) and other indices that are narrowed 
calculated on its basis. Given the fact that the index of GRP 
cannot take into account the production of “non-market” 
goods, it may play limited role indicators of economic growth 
but not development. Intensive use of methods of economic 
(rather than financial) management of the development of the 
socio-economic system of the region as a whole, the purpose 
of which goes beyond the simple accumulation of resources 
and more associated with the optimization of institutional 
structure and reduced transaction expenses, provides the 
opportunity to maximize the usage and thus, the target growth 
of total assets, which are concentrated in the area.

One of possible approaches to calculating the economic 
evaluation of complex regional socio-economic development 
is the technique of The European Commission Directorate-
General Regional Policy (ECDGRP) [18]. It is based on the 
disparate simulation of the value in two competitive strategies 
formed as derived from local institutional environment and 
the nature of the regional natural, human and other resources 
(regional share of “national wealth” in the natural capital, pro-
duced assets and human resources:

- regional administration stimulates private investment, 
working directly with businesses and potential investors;

- focuses on the elimination of disproportions in the 
development of regions by increased attention to the forma-
tion of the public sector, untargeted development of infra-
structure and solving social problems through lobbying local 
interests and fundraising budget [19].

Strategic development of regions in the first type is deter-
mined by factors of local importance – infrastructure, popu-
lation, social, cultural features, and the possibilities of their 
usage for the formation of the economic model of production 
and services with high added value, taking into account trends 
in demand in the global market. For citizens the value increase 
(competitiveness) of the region receives expression in the 
ability to provide employment, safety, high level of income 
and life. Valuation “bandwidth” (aggregate production, spe-
cialization, types of enterprises and businesses, the dominant 
form of ownership) of the region is formed in its major part as 
a result of the operation of enterprises related to the produc-
tion types of economic activities (PEA) (total wages, compre-
hensive income and mixed income, the cost of “local market”, 
revenues from exports).

The source of the formation of a high level of competitive-
ness of the regions of the second type is the flow of regional 
transfers, as well as “non-market” part of the gross regional 
product (GRP) and its most important element – the regional 
gross value added (RGVA). Regional transfers include alter-
native sources of income, such as from the sale of assets to 
non-residents, recalculation of pension and other social ben-
efits, recalculation of migrant workers. Non-market compo-
nent of RGVA provides receipt of public funds that can play 
a significant role for the region with limited abilities of self-
development.

The evaluation of the economic value of the region, as 
noted above, can be fundamentally accomplished on the basis 
of the approach to measuring the value of investment active 
quasi corporate diversified company using the tools of corpo-
rate finance and the theory of management value. According 
to the published approach, the region is considered as an ana-
logue of diversified holding company – the subject of compe-
tition in the market for goods, services, capital with a limited 
set of macroeconomic tools.

In the first stage of determining the value of quasi corpo-
ration the financial analysis is carried out using the totality of 
its assets.

Certain steps of the first stage of evaluation are:
- first – defining total investment expenses (the amount 

of total assets, initial costs, changes in the value of working 
capital during the time of the investment project);

- second – calculating total operating expenses and 
income;

- third – defining the financial rate of profitability on 
investment. The indicator, used to assess the cost-effective-
ness of the project, is the financial net present value of the 
project (FNPV), and also the financial internal rate of return 
(FRR).

Herewith FNPV is calculated by the ratio:

FNPV =  � atSt =
S0

(1 + i)0 +
S1

(1 + i)1 + ⋯+
Sn

(1 + i)n

n

t=0

= �
St

(1 + FRR)t = 0,

where St – the balance of net cash flows over time t;
at – financial discount factor for the relevant period. FRR 

index is defined as the discount rate that achieves zero FNPV;
- fourth – identifying the different types of funds in the 

calculation of total financial resources of project implementa-
tion. Clarifying power of different sources and calculation of 
the difference between the inflow and outflow of funds shows 
a deficit or a proficit of accumulated during the period of the 
project funds. It is recognized financially stable if the cumula-
tive cash flow during each of the years taken into calculation, 
greater than 0;

- fifth – defining Financial rate of return on national capi-
tal – FRR (K).

The instrument of evaluation of the effectiveness of the 
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influence of separate programs of the strategic development 
for the region's economy as a whole, the so-called “Economic 
efficiency”, as opposed to “financial efficiency” for the pri-
vate investor advocates the cost-benefit analysis (CBA). The 
use of shadow prices of alternative use (Fig. 1) provides for 
the explanation of social deviations assessment of costs and 
benefits from similar assessments for investors by taking into 
account the impact of taxes and externalities as a result of 
implementation:

- fiscal (tax) adjustment – “cleaning” of prices of fac-
tors of production and products, which are made, of VAT and 
other indirect taxes, “cleaning” prices of resources from direct 
taxes; exclusion of the social payments to employees from the 
calculation; elimination of the effect of indirect taxes (subsi-
dies), which are designed to adjust some negative externalities 
by preventing their dual credit;

- the monetization of the impact of externalities, external 
costs and benefits that are not included in the stage of financial 
analysis by the method already mentioned ECDGRP [20, р. 
144]: actual expenditures to prevent environmental degrada-
tion (expenditures that are averted); impact assessment of the 
quality of ecosystems to meet the ownership of real estate; 
assessment of the high-quality rest; assessment of the attrac-
tiveness of external benefits; assessment of the relationship 
between negative impact of business on 
the environment and the worsening of 
individual welfare (Fig. 2);

- analysis of the contribution of indi-
vidual investment projects in the region’s 
economic development through successive 
steps:

- first – offset adjustment of prices 
of resources and products that are made 
in the process of establishing their real 
value, taking into account (if necessary) 
additional indirect effects on the economy 
of the region. Implemented by calculating 
the actual deviation from the marginal cost 
for products that are not subject to sale or 
the customs value of goods, sold at mar-
ket prices, and the actual salary adjust-
ments with regard to unemployment in the 
region;

- second – discounting the antici-
pated social costs and benefits. To select 
the discount rate one of the approaches can 
be selected:

STRR= L+ρ+μ×g,
where STRR – social time preference 

rate, discounting of the future social costs 
and benefits, refusal from the current con-
sumption for the benefit of the future con-
sumption;

L – the risk of death (other extreme 
events), which is associated with complete 
loss of income;

ρ – the rate of discounting net indi-
vidual time preferences of the current con-
sumption in relation to the future for its 
constant level (equal to 0 if for any posi-
tive levels of return on investment savings 
rate will remain unchanged at 1/μ;

g – annual growth of the personal con-
sumption;

μ – elasticity of the marginal rate of 
consumption [21], or

SDR= α×SOC+(1-α)SRTP,
where SDR – the weighted rate of social discounting, tak-

ing into account alternative sources of funds for investment 
projects, the price of investment resources being withdrawn 
from the private sector;

α – share of budgetary resources that displace private 
investments;

SOC – alternative social opportunity cost of capital, the 
shadow value of capital, internal rate of return of the best 
alternative of usage of funds in the private sector;

(1-α) – the share of resources that reduces current con-
sumption;

third – calculating the outcome of economic indicators 
(economic net present value, economic profitability, ratio of 
cost / results) complex financing schemes for the method of 
determining the Adjusted Present Value (APV), cash flow to 
assess the budget efficiency investment projects [22].

Thus, increasing the economic value of the region is pos-
sible only in the implementation of both financial (in terms of 
investors’ project) and cost (in terms of regional development) 
viable investment projects.

Despite the high level of detail of the value concept at the 
level of quasi corporations using similar approaches in the 

Production costs

Market prices

The goods for sale Goods that are not intended for sale

Secondary itemsMain itemsRevolve in similar sectors

Using standard 
conversion factorsExpensesOutput

Labor forceNot for saleFor sale

Using sectoral 
conversion 

factors

Using long term 
marginal prices 
or willingness 

to pay

Using the 
conversion factor 
for labor based on 
informal payment

Unbundling details of 
the calculation or use 

specific sectoral 
conversion factors

The flows of real economic resources

Fig. 1. Methods of converting market prices into the flows  
of economic resources of the region

Fig. 2. Technologies and methods for assessing external effects  
of quasi corporation

Technology and valuation methods

Direct methods Indirect methods

Imitation of the market
(surrogate market)

Hypothetical 
market

Prevention 
costs

Hedonic 
prices

Prices (movement to 
places) for recreation

Notional score of 
comfort

Response to 
adverse effects



102

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 5 • 2015

course of maximizing the value of the region is quite prob-
lematic.

The structure provides an opportunity for a separate analy-
sis of the internal factors of value creation and the factors shap-
ing it by cluster or synergistic effects. This premium (discounts) 
contain valuation measures, actions, links and other elements of 
institutional capital, formed as a result of the administration in 
the field of economic development. The main elements of the 
regional economy, which can be used by regional administra-
tion are: tax and tariff policy; budget spending (procurement, 
investment); attracting national funding; lobbying interests of 
companies at national level; policy in the sphere of public value 
and resources; license, regulations [23].

It should be borne in mind that the full economic develop-
ment of the region in a coordinate system “of private busi-
ness – public administration – population” provides for natu-
ral purposes persecution of its members:

- Firstly, the activities of local authorities, distributing its 
administrative, financial and other resources is to achieve the 
strategic objectives and priorities of development, focused on 
formation benefits primarily of non-cash nature;

- investors form the situation in the region by selecting 
options most efficient and least risky investment allocation of 
resources, which are based on sectoral preferences, develop-
ment of the infrastructure, created by power conditions for 
early growth businesses;

 population chooses the places of residence and work, 
foc-using on the level of wages formed in the region, working 
conditions and living standards.

Recent research related to the efficiency analysis (quasi) 
corporate activity in the coordinates of corporate value, while 
providing for consideration of the interests of not only the own-
ers of capital, but also suppliers of the non-financial resources 
(material, labour, intellectual) [24]. Thus, the potential con-
flict of cooperation of individual participants of the trilateral 
cooperation process (specifically, business and government) 
is the fact that regional authorities are not directly interested 
in the growth of the value of business that has, above all, the 
purpose of achieving their goals: reducing unemployment, 
maximizing flows of tax payments, the possibility to shift the 
part of the functions of social security of the population of the 
region on business and so on. Balancing, at least in part, of the 
interests of private business and government is possible while 
taking into account flows of their costs and benefits in terms of 
the theory of non-cooperative games J.F. Nesh [25].

For the formal expression of possible strategies for the 
development of relations we will accept the following nota-
tions:

τ – flow of benefits that are in the case of growth of invest-
ment activity;

CSR – costs within the business to ensure social responsi-
bility (positive effect in terms of administration);

B – flow of benefits for business, the cost of administration 
resources to ensure favourable conditions for development.

Progressive govern-
ment position

Passive government 
position

Socially respon-
sible business

B – CSR; -B + τ + 
CSR -CSR; τ + CSR

Aspect solely on 
creating share-
holder value

B; -B 0;0

According to calculations, even slight attention to the con-
sideration of the objectives of investors in decision-making 
bodies creates conditions for Pareto – increase of the level of 
the welfare of not only private investors but also the popu-
lation at the expense of effective action regional administra-
tion [26].

Conclusions. Index GRP per capita, that enough informa-
tive displays actual efficiency of the regional economy, poorly 
suited for the analysis of the alternative variants of the devel-
opment and strategic planning. Similar to corporate finance, 
this figure corresponds to the EPS (Earnings per Share) – net 
profit per share. Index GRP per capita, the share value of effi-
ciency, achieved in the current period due to the specifics of 
calculation does not contain information on the cost of capi-
tal, which in the final analysis, is financed by citizens through 
taxes and reduced current consumption, as no information on 
its efficiency (capital) use. At the project level, this problem is 
solved through the use of investment techniques CVA analysis 
of the economic potential of the region. In the course of its 
implementation, the purpose of the development of the region 
may be determined increasing of the efficiency of using assets 
in its economy that ensures the welfare of owners of these 
assets, provided that it does not violate the current and future 
interests of the latter institutional units (including the popula-
tion of the region). The most optimal conditions for the eco-
nomic development are provided in the mix of development 
strategies of business units operating in the territory and the 
economic development strategy for the region. The mecha-
nism in totality of interest combining is the direct involvement 
of medium and large businesses in the development strategy 
of the region directly, other agents – indirectly, through the 
consideration of the main positions of regional strategies in 
the process of developing their own.
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анотація. статтю присвячено вивченню можливості застосування для оцінки ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання регіону комплексного аналізу витрат та вигод. Методика базується на застосуванні прийомів розрахунку 
оцінних показників розвитку господарського комплексу за концепцією нарощування його економічної вартості. 
обґрунтовується гіпотеза про наявність аналогій регіону з новітніми корпоративними фінансовими структурами, що 
мають за мету зростання добробуту постачальників (stakeholder) усіх ресурсів – фінансових і нефінансових.

ключові слова: регіон, вартість регіону, методи розрахунку економічної вартості, фактори формування вартості.
аннотация. статья посвящена изучению возможности применения для оценки эффективности хозяйствования 

в регионе комплексного анализа затрат и выгод. Методика основана на расчете оценочных показателей развития 
хозяйственного комплекса согласно концепции наращивания экономической стоимости. обосновывается гипотеза 
о наличии аналогий региона с новейшими корпоративными финансовыми структурами, имеющими целью рост 
благосостояния поставщиков всех ресурсов – финансовых и нефинансовых.

ключевые слова: регион, стоимость региона, методы расчета экономической стоимости, факторы формирования 
стоимости.
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анотація. у роботі розглянуто сучасні підходи до моніторингу використання водних ресурсів у регіональній еко-
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системи показників рівня соціально-економічного розвитку регіонів країни з точки зору включення до економічного 
обороту їх природних, у тому числі водних, ресурсів. доводиться принципова придатність розробленої системи показ-
ників для вимірювання ступеня раціональності залучення до економічного обороту, а також ефективності використання 
інших різновидів із усієї сукупності природних ресурсів окремих регіонів країни.

ключові слова: водні ресурси, обіг води у регіональній економіці, ефективність соціально-економічного розвитку 
території.

вступ та постановка проблеми. оцінний рівень соці-
ально-економічного розвитку країни, її окремої території, 
регіону формується під впливом численних факторів при-
родного походження, визначальним серед яких є наяв-
ність та стан використання водних ресурсів. загострення 
конкурентної боротьби за отримання доступу до прісної 
води з огляду на розширення масштабів її використання 
у сільськогосподарських та промислових цілях, задово-
лення зростаючих потреб міського господарства призво-
дить до різкого зростання навантаження на її ресурси. до 
всього іншого, довготривалі зміни клімату, що відбува-
ються останніми роками, тягнуть за собою загострення 
дефіциту водних ресурсів, погіршення якості води, зміну 
глобального гідрологічного циклу. усе це вимагає додат-
кових капітальних вкладень за різними напрямами управ-
ління процесом водокористування, масштабних зусиль із 
підвищення рівня повторного використання води, упоряд-
кування та підвищення раціональності процесу сумісного 
використання води сукупністю інституційних одиниць, 
застосування інноваційних підходів у формуванні онов-
лених засад заощадливої економіки використання води.

на регіональному рівні Європейський союз у рам-
ках Програми охорони водних ресурсів здійснює реальні 
кроки по запровадженню жорсткого режиму управ-
ління ними з метою запобігання та скорочення масшта-
бів забруднення, встановлення раціонального режиму 
використання, поліпшення стану водних екосистем та 
пом’якшення наслідків повеней та засух.

комплексне управління водними ресурсами базується 
на проведенні їх оцінки та моніторингу, що вимагають 
застосування більш довершеної статистичної бази, яка 
означає найвищий, можливий у сучасних умовах сту-
пінь узгодження економічних, соціальних та екологічних 
даних. тобто зважені підходи до управління ефективним 

використанням водних ресурсів вимагають цілеспрямова-
ного застосування даних із різних областей знань.

аналіз останніх досліджень і публікацій. загальним 
проблемам запровадження міжнародних стандартів моні-
торингу використання ресурсів води у національній еко-
номіці з огляду на гостру нестачу цього природного виду 
ресурсів належної якості для переважної більшості країн 
світу присвячені багаторічні дослідження знаних міжна-
родних установ системи оон. 

Міжнародні рекомендації щодо статистики водних 
ресурсів (Мрсвр, IRWS) [1] комплексно охоплюють 
елементи фізичних (9 показників), фінансових (4 показ-
ники) та соціально-демографічних (2 показники) даних, 
що використовуються для моніторингу виконання кон-
кретної задачі «забезпечення екологічної стабільності»  
(7.с, конкретні показники – 7.5, 7.8, 7.9) у рамках досягнення 
цілей розвитку тисячоліття (црт, Millennium Development 
Goals – MDG), задекларованих оон [2]. зазначені елементи 
системи еколого-економічного обліку водних ресурсів (сее-
овр, The System of Environmental-Economic Accounting for 
Water – SEEA-Water) містять характеристики запасів водних 
ресурсів, потоків води, обороту води в оточуючому середо-
вищі та економіці, а також додаткові соціально-демографічні 
дані (усього 15 таблиць) [3]. 

сьогодні виникає потреба дати відповідь на численні 
конкретні питання запровадження аналогічної системи 
спостереження та управління водними ресурсами, що 
формуються на субнаціональному, у тому числі регіо-
нальному, рівні господарювання. Постає також необхід-
ність розробити найбільш придатну методику для визна-
чення показників та моделей ефективності використання 
водних ресурсів у процесі визначення результативності 
соціально-економічного розвитку території, області, адмі-
ністративного району.
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Метою даної роботи є розробка підходів до моніто-
рингу використання водних ресурсів у регіональній еко-
номіці на основі міжнародних стандартів. запровадження 
такого моніторингу створить можливість застосування 
показників статистики водних ресурсів для розробки 
комплексної системи показників рівня соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів країни з точки зору включення 
до економічного обороту їх природних, у тому числі вод-
них, ресурсів. розроблена система еколого-економічного 
моніторингу у випадку чіткого слідування міжнародним 
стандартам його здійснення стає придатною не лише для 
вимірювання ступеня раціональності залучення до еко-
номічного обороту ресурсів води, але й для розрахунку 
ефективності використання інших різновидів із усієї 
сукупності місцевих природних ресурсів.

результати дослідження. комплексне управління 
водними ресурсами базується на усвідомленні того, що 
водні ресурси є невід’ємною частиною екосистеми, одно-
часно природним ресурсом і соціально-економічним бла-
гом, кількість і якість якого визначає характер його вико-
ристання. з урахуванням виключно важливого значення 
водних ресурсів у рамках діяльності людини необхідно 
забезпечити: охорону водних ресурсів з урахуванням осо-
бливостей функціонування водних екосистем; тривалості 
періоду існування ресурсу; платності використання. сфор-
мульована мета раціонального використання водних ресур-
сів покликана забезпечити їх достатній обсяг для майбутніх 
поколінь, а також відповідність якості води певним стан-
дартам. її досягнення сприяє скоординованому освоєнню 
водних, земельних та пов’язаних ресурсів для досягнення 
максимального рівня соціального та економічного добро-
буту на справедливій основі без нанесення збитків для 
стабільності життєво важливих екосистем. об’єктами, що 
підпорядковуються єдиному координаційному впливу, при 
цьому виступають: а) земельні та водні ресурси; б) поверх-
неві та підземні води; в) басейни рік з їх прибережним та 
морським природним середовищем; г) інтереси районів, 
що розташовані як у верхів’ях, так і в низинах стоків.

Принципами комплексного управління водними 
ресурсами, що забезпечують неухильне дотримання 
поставлених црт, слід проголосити:

– усебічне врахування екстраординарної ролі водних 
ресурсів, у тому числі в процесі формування макроеконо-
мічної політики;

– розробка цілісного механізму міжсекторального 
погодження процесів розробки політики використання 
водних ресурсів;

– можливість для зацікавлених сторін виразити 
власні інтереси при плануванні процесу використання 
водних ресурсів та управлінні ними;

– погодження (відсутність протиріч) між рішеннями, 
що пов’язані з використанням водних ресурсів, на місце-
вому рівні (на рівні окремих річкових басейнів) та загаль-
нонаціональними цілями;

– інтегрованість процесів планування та стратегії 
розвитку водного господарства до складу більш широких 
соціальних, економічних та екологічних цілей.

в якості базової основи розрахунку згаданих вище 
елементів сееовр виступає система національних 
рахунків (снр-2008), що є стандартизованою послідов-
ністю складання агрегатів економічної статистики та роз-
рахунку економічних показників, найбільш важливим з 
яких є валовий внутрішній продукт (ввП) [4]. у рамках 
Мрсвд широко використовуються стандартні класифіка-
ції, такі як Міжнародна стандартна галузева класифікація 
всіх видів економічної діяльності (Мскв) [5], а також 
класифікація основних продуктів (срс) [6].

вода – безколірна хімічна речовина, що не має смаку та 
запаху, містить один атом кисню та два атоми водню (н2о). 
у природі вода містить інші розчинені хімічні елементи, 
що спричиняють вплив на її колір, смак, запах, кислотність 
та питому провідність. у рамках статистики водних ресур-
сів водою називають також усі інші розчинені, зважені 
або інші хімічні продукти, що містяться у ній (наприклад, 
солона та забруднена вода). вона має цілий ряд специфіч-
них особливостей, що роблять її необхідною для життя, 
реалізації санітарно-гігієнічних заходів і здійсненнях 
виробничих процесів. вода є гарним розчинником, тому 
широко використовується у промисловому виробництві для 
розчинення, перенесення або видалення хімічних речовин, 
здатна розчиняти і видаляти відходи та мікроби у випадку 
використання в домашніх господарствах. вона має високу 
питому тепломісткість – здатність швидко поглинати і від-
давати теплову енергію, що робить її високопридатним до 
застосування засобом охолодження. крім того, це дозволяє 
ефективно використовувати її для транспортування енергії, 
наприклад, у вигляді пари. вода характеризується високим 
ступенем поверхневого натягу, що дозволяє їй легко пере-
міщуватись по надзвичайно дрібним кровоносним судинам 
тварин. окрім того, вона має ще значну кількість інших 
фізичних та хімічних якостей.

в оточуючому середовищі вода зустрічається на 
поверхні землі в озерах, ріках, штучних водоймах, у 
вигляді снігу, льоду, льодовиків тощо; нижче поверхні 
землі – у підземних водах та у ґрунті; у морях та океанах; 
у повітрі (у вигляді хмар); а також у живих організмах 
(рослинах, тваринах). Природні процеси, що формують 
потоки води між внутрішніми водними ресурсами, атмос-
ферою, морями та океанами, мають назву гідрологічного 
циклу, кругообігу води у природі, що детально розгляда-
ється у спеціальних виданнях [3].

на основі понять, що пов’язані з особливостями 
здійснення гідрологічного циклу, формуються поняття в 
області водних ресурсів: внутрішні (вввр) та зовнішні 
відновлювані водні ресурси (зввр), а також їх сукуп-
ність – відновлювані водні ресурси (ввр) [3, с. 21]. При-
датні для експлуатації водні ресурси – частина ввр, котра 
доступна для використання (забору води), що змінюється 
у відповідності до: природних умов, що здатні спричи-
няти вплив на освоєння водних ресурсів; прийнятності 
внутрішніх та зовнішніх витрат, що пов’язані з освоєнням 
водних ресурсів та управлінням ними; характером розпо-
ділу водних ресурсів між конкуруючими видами їх вико-
ристання на місці та за межами відповідної території. 

сееовр – комплексна інформаційна система, що 
вивчає складні взаємозв’язки між оточуючим середови-
щем та економікою, використовуючи для цього поняття 
запасів та потоків [3, с. 24]. запаси можуть перебувати в 
оточуючому середовищі або в рамках економіки, у той час 
як потоки водних ресурсів можуть переміщатись у межах 
оточуючого середовища, у межах економіки, а також між 
оточуючим середовищем та економікою. 

При цьому запаси (у фізичних одиницях, у вартісному 
виразі) – кількість певного продукту або природного 
ресурсу на конкретний момент часу, що знаходить відо-
браження як в статистиці оточуючого середовища, так і 
в економічній статистиці. активи зазвичай асоціюють із 
запасами, що мають економічну вартість, обліковуються у 
снр у балансових рахунках в якості нематеріальних акти-
вів (вироблених та невироблених), фінансових активів та 
зобов’язань. у рамках сееовр запаси водних ресурсів 
класифікуються як поверхневі, підземні та ґрунтові води.

на відміну від запасів потоки – кількість води, що 
додається до запасів або віднімається від них протягом 
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певного періоду часу. економічні потоки відображають 
створення, перетворення, обмін, передачу, зникнення 
економічної цінності, тому передбачають зміну обсягу, 
складу або вартості активів і пасивів економічної одиниці. 
у статистиці водних ресурсів до потоків, що вимірюються 
як кількість в одиницю часу, відносять: 

– потоки в межах оточуючого середовища; 
– потоки з оточуючого середовища в економіку (забір 

води); 
– потоки в межах економіки; 
– експорт та імпорт водних ресурсів; 
– потоки з економіки до оточуючого середовища; 
– потоки між різними територіями.
існує різниця між поняттями споживання води, що 

використовується у статистиці водних ресурсів та в снр. 
у першому випадку споживання води дає гідрологічне 
уявлення про кількість води, котра втрачається еконо-
мікою під час її використання за рахунок включення до 
складу продуктів, випарювання, випарювання росли-
нами або споживання домашніми господарствами або 
сільськогосподарськими тваринами. цей показник може 
бути розраховано для кожної економічної одиниці та для 
економіки в цілому. він відрізняється від поняття, що 
застосовується у снр і характеризує використання вод-
них ресурсів у межах різних типів просторових кордонів. 
територія представляє собою географічний район, що 
зазвичай відповідає рівню державного управління (місце-
вий, регіональний, національний рівень). у зв’язку з тим, 
що адміністративні райони, як правило, відповідають за 
планування та реалізацію економічної політики в межах 
своєї юрисдикції, різні території можуть використовувати 
різні нормативно-правові акти, інституційні механізми та 
практику управління водними ресурсами.

статистичними одиницями оточуючого середовища, 
для яких здійснюється збирання інформації та складання 
облікових даних про водні ресурси, є внутрішні водні 
ресурси або водні об’єкти (області або зони, що містять 
водні ресурси). для досягнення цілей Мрсвр статистичні 
одиниці внутрішніх водних ресурсів підрозділяються на 
поверхневі водні ресурси (у тому числі штучні водойми) 
та водоносні підземні горизонти з наступною, більш 
детальною, класифікацією цих категорій.

статистичними одиницями економіки з точки зору 
взаємодії з водними ресурсами виступають:

– підприємства та установи в якості виробників това-
рів та послуг;

– домашні господарства, що засновані на побуто-
вому устрої, та інституційні – група осіб, що проживають 
в одному місці, об’єднують частину або всі свої доходи 
та майно і колективно споживають окремі види товарів 
та послуг, головним чином, житлові послуги та продукти 
харчування [3; 7].

економічні одиниці групуються за галузями з викорис-
танням уже згадуваної Міжнародної стандартної галузевої 
класифікації всіх видів економічної діяльності [5]. для визна-
чення галузей використовуються такі критерії, як вихідний 
фактор виробництва, виготовлювана продукція, характер 
використання виготовленої продукції, а при визначенні та 
описанні класів Мскв – характер виробничого процесу. 

Продукти, що мають відношення до водних ресурсів –  
товари та послуги, що виготовляються, є результатом про-
цесу виробництва і об’єктами комерційних операцій, –  
розрізняються із використанням класифікації основних 
продуктів [6] і використовуються для різних цілей: в 
якості вихідних ресурсів для виготовлення інших това-
рів та послуг; для цілей кінцевого споживання; для здій-
снення інвестицій. такими продуктами, згідно з срс, є 

природна вода (категорія 1800), послуги з переробки 
каналізаційних стоків (категорія 9410), бутильована вода 
(категорія 2441).

для організації регіонального моніторингу водних 
ресурсів надзвичайно важливе значення мають окремі 
галузі, що використовують значні обсяги водних ресурсів, 
передають значні за обсягами стоки іншим економічним 
одиницям або скидають їх до оточуючого середовища, 
є основним джерелом забруднюючих речовин, що міс-
тяться у воді:

– сільське господарство ([5], підрозділ 01);
– гірничодобувна промисловість та розробка кар’єрів 

([5], підрозділи 05–09); 
– обробна промисловість ([5], підрозділи 10–33);
– постачання електроенергії, газу, пари та кондиціо-

нованого повітря ([5], підрозділ 35):
– виробники гідроенергії;
– інші категорії виробників електроенергії (напри-

клад, з використанням вугілля, природного газу, ядерної, 
сонячної, вітряної енергії тощо);

– збирання, очищення і розподіл води ([5], підрозділ 36);
–  системи каналізації ([5], підрозділ 37).
Хоча перелічені галузі мають найбільше значення 

для переважної більшості регіонів, для окремих терито-
ріальних утворень або окремих користувачів статистики 
водних ресурсів можуть представляти інтерес також інші 
галузі, у тому числі:

– лісництво, рибальство, аквакультура ([5], підроз-
діли 02–03);

– водний транспорт ([5], підрозділ 50); 
– розміщення ([5], підрозділ 55);
– послуги громадського харчування ([5], підрозділ 

56);
– спортивна і діяльність з організації дозвілля та від-

починку ([5], підрозділ 93).
з урахуванням того, що якість статистичних даних не 

завжди погоджується з деталізацією на рівні підрозділів 
(двозначної категорії Мскв), його мінімальний рівень 
повинен відповідати стандартним таблицям сееовр:

– сільське господарство, лісництво та рибальство 
([5], підрозділи 01–03);

– гірничодобувна промисловість, обробна промисло-
вість та будівництво ([5], підрозділи 05–33, 41–43); 

– електропостачання ([5], підрозділ 35);
– водопостачання ([5], підрозділ 36);
– системи каналізації ([5], підрозділ 37);
– усі інші галузі економіки ([5], підрозділи 38, 39, 

45–90);
– домашні господарства.
Як вже зазначалося вище, з метою складання деталь-

ного переліку елементів даних та їх визначень, що 
пов’язані зі збиранням, складанням і поширенням статис-
тичних даних щодо водних ресурсів, а також складання 
рахунків водних ресурсів, рекомендовані елементи згру-
повано за наступними класифікаційними ознаками: 

фізичні дані:
– запаси водних ресурсів в оточуючому середовищі 

(елементи даних A);
– потоки води у оточуючому середовищі (елементи 

даних B–D);
– потоки води із оточуючого середовища в економіку 

(елементи даних E);
– оборот води в економіці (елементи даних F–G);
– потоки води з економіки в оточуюче середовище 

(елементи даних Y);
– утрата води в розподільних мережах та каналізацій-

них системах (елементи даних I);
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– потоки забруднюючих речовин, що переносяться 
водою (елементи даних J–K);

фінансові дані:
– вартість послуг водопостачання та послуг каналіза-

ційних систем і витрати на них (елементи даних L);
– податки, субсидії та інвестиційні дотації (елементи 

даних M–N);
– активи та інвестиції (елементи даних O–Q);
– тарифи на послуги водопостачання та послуги 

каналізаційних систем і збори на них (елементи даних R);
соціально-демографічні дані:
– основне джерело питної води, що використовується 

населенням (елементи даних S);
– основний вид туалету і систем каналізації, що вико-

ристовується населенням (елементи даних T).
для оптимального обліку кругообігу ресурсів води 

здійснюється пріоритезація елементів фізичних даних за 
наступними категоріями:

– внутрішні водні запаси (а) (у тому числі окремо 
запаси поверхневих (а.1), підземних (а.2), ґрунтових вод 
(а.3));

– потоки води у оточуючому середовищі (у тому 
числі окремо опади (B.1), притік води з прилеглих терито-
рій (B.2), евакотранспірація з внутрішніх водних ресурсів 
(C.1), відтік води на прилеглі території та в море (C.2), 
природний водообмін (D));

– потоки води з оточуючого середовища в еконо-
міку (у тому числі окремо забір води з внутрішніх вод-
них ресурсів (E.1), збирання опадів (E.2), забір води з 
моря (E.3), забір води для власного використання (E.a) та 
окремо розподілу (E.b));

– оборот води в економіці (у тому числі окремо вода, 
що постачається іншим економічним одиницям (F), вода, 
що отримується від інших економічних одиниць (G))[7];

– потоки води з економіки до оточуючого середовища 
(H);

– утрати води у розподільних мережах та каналіза-
ційних системах (I);

– перенесення водою забруднюючих речовин (у тому 
числі окремо передавання перенесених водою забрудню-
ючих речовин іншим економічним одиницям (J), викид 
перенесених водою забруднюючих речовин до оточую-
чого середовища (K)).

у процесі дезагрегування перелічених даних від 
установ, що відповідають за їх складання, розрізняється 
галузь водопостачання (підрозділ 36 Мскв) та галузь, що 
займається експлуатацією систем каналізації (підрозділ 
37 Мскв), адже в рамках економіки ці галузі, відповідно, 
постачають основну частину води і отримують основну 
частину стічних вод.

елементи фінансових даних по водних ресурсах міс-
тять інформацію про вартісні показники фізичних потоків 
води, що надходять до економіки, циркулюють в її рамках, 
виходять з неї, а також вартість об’єктів інфраструктури, 
що використовуються для надання послуг водопоста-
чання та каналізації, за наступними категоріями:

– вартість послуг водопостачання та каналізаційних 
систем і витрати на них (у тому числі окремо вартість 
відвантаження/продажів/товарообігу (L.1); оплата праці 
найманих працівників (L.2); закупівля товарів і послуг 
(l.3); закупівля води (L.4); закупівля послуг каналізації 
(L.5));

– податки (M.1), отримані субсидії (N.1) та інвести-
ційні дотації (N.2);

– активи та інвестиції (у тому числі окремо валова 
вартість основних фондів (O.1); капітальні витрати (P.1); 
амортизація активів (Q.1));

– тарифи на послуги водопостачання і каналізації та 
збори за них (R).

елементи соціально-демографічних даних, що 
пов’язані з водними ресурсами, відображають:

– основні джерела питної води (S);
– основні види санітарно-технічного обладнання, що 

використовується населенням (T).
важливою стороною діяльності, що пов’язана із 

запровадженням міжнародних стандартів обліку викорис-
тання водних ресурсів на регіональному рівні, є визна-
чення рекомендованого переліку установ, що зацікавлені 
у зборі необхідної інформації та несуть відповідальність 
за його здійснення.

основними джерелами даних, що використовуються 
для складання елементів даних Мрсвр, є:

– дані досліджень – збираються безпосередньо у 
досліджуваних економічних одиниць або шляхом пере-
пису, або вибіркового репрезентативного дослідження 
(домогосподарств та установ);

– адміністративні дані – отримуються в процесі скла-
дання реєстрів економічних одиниць (домашніх госпо-
дарств) від державних установ або недержавних організа-
цій (галузеві асоціації);

– гідрологічні/метеорологічні дані – охоплюють гід-
рологічний цикл, збираються установами, що відповіда-
ють за проведення гірничорудних та геологічних дослі-
джень з використанням станцій польового моніторингу, 
дистанційного зондування, моделювання; 

– дані наукових досліджень – отримують університети, 
науково-дослідні установи або недержавні організації.

При організації регіональних досліджень викорис-
тання водних ресурсів може бути застосовано два підходи: 

– включення додаткових питань, що відносяться до 
водних ресурсів, до переліку дослідження домашніх гос-
подарств та установ;

– використання досліджень, основною метою яких є 
збирання статистичних даних по водних ресурсах.

При цьому детальний опис методики обстеження 
домашніх господарств наводиться в Принципах та реко-
мендаціях стосовно переписів населення та житлового 
фонду [8], а також у керівництві по третьому кластерному 
обстеженню по багатьох показниках (Мікс – 3) (MICS3) 
[9]. детальний опис дослідження промисловості (гірничо-
рудної – підрозділи 05–09, обробної – підрозділи 10–33, 
електроенергетики – підрозділ 35, водопостачання – під-
розділ 36, систем каналізації – підрозділ 37 Мскв, інших 
галузей, окрім сільського господарства) наводиться в Між-
народних рекомендаціях зі статистики промисловості [10]. 
керівництво по проведенню сільськогосподарських дослі-
джень, у тому числі стосовно пов’язаних з водою даних: 
площа зрошуваних земель за видами землекористування; 
те ж за типом систем іригації; те ж за методом зрошування; 
зрошувана площа для кожної сільськогосподарської куль-
тури; джерела поливної води; умови оплати за поливну 
воду; інші види практики управління водними ресурсами; 
наявність дренажного обладнання – наводиться у системі 
комплексних сільськогосподарських переписів [11].

окремі елементи адміністративних даних по водних 
ресурсах можна отримати від державних органів, що відпо-
відають за наступні сфери: сільське господарство; охорона 
оточуючого середовища; енергетика; управління водними 
ресурсами; водопостачання та санітарія; оподаткування.

гідрологічні та метеорологічні дані стосовно гідро-
логічного циклу збираються за стандартами всесвітньої 
метеорологічної організації [12], які поділяються на без-
посередньо вимірювані, а також розрахункові (виведені). 
збирання даних наукових досліджень здійснюються уні-
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верситетами, іншими науково-дослідними установами, 
котрі можуть бути як урядовими, так і неурядовими.

деталізована інформація про методи збирання гідро-
логічних та метеорологічних даних стосовно поверхне-
вих вод та опадів міститься в [13], а стосовно підземних 
вод – у [14]. наукові дослідження гідрологічних проблем з 
короткотерміновими часовими рядами, що обмежуються 
конкретними умовами, можуть поширюватись на розра-
хунки для більш крупних районів шляхом перетворення 
результатів в коефіцієнти екстраполювання взаємозв’язків 
між елементами даних по водних ресурсах [15; 16].

для збирання даних статистики водних ресурсів має 
бути застосовано спеціальний інструментарій, що скла-
дається на основі ряду джерел даних: гідрологічних, реє-
стрів підприємств, переписів, членських списків галузе-
вих асоціацій, адміністративної звітності.

спеціальною проблемою, що вимагає обов’язкового 
вирішення, є дотримання вимог щодо статистики регіо-
нальних водних ресурсів: 

– необхідні умови якості даних – наявність системи, 
методів та ресурсів, що вимагаються для забезпечення 
ефективного збирання, складання та поширення статистики 
водних ресурсів, у тому числі інституційні та організаційні 
умови, що спричиняють вплив на якість статистики; 

– доступність – ступінь легкості, з якою показники 
можуть бути отримані у постачальників даних та зрозу-
мілі користувачам; 

– точність – ступінь правильності відображення того 
чи іншого елементу даних, близькість їх до реальності; 

– погодження – ступінь логічної пов’язаності та вза-
ємного погодження даних, сумісність з іншою статистич-
ною інформацією в рамках широкої аналітичної системи і 
в динаміці простору і часу; 

– надійність – ступінь довіри, котру відчуває корис-
тувач до складачів даних; 

– інтерпретованість – адекватність розуміння даних 
користувачами, що визначається засобами донесення 
інформації; 

– актуальність – ступінь задоволення потреб поточ-
них та потенційних користувачів; 

– своєчасність – кількість часу, що пройшов з 
моменту завершення поточного періоду, до яких відно-
сяться дані, до моменту їх опублікування.

для запровадження повноцінного моніторингу водних 
ресурсів на регіональному рівні необхідним є розуміння 
взаємозв’язку між статистичними одиницями та елемен-
тами фізичних даних [3, с. 147].

осягнуті взаємозв’язки та побудована за описаними 
стандартами регіональна статистика забезпечать змогу 
розрахувати принципово важливі для функціонування 
територіальної соціально-економічної системи функціо-
нування показники та встановити формальні залежності 
між елементами даних та внутрішніми водними ресур-
сами (табл. 1).

Принципова балансова схема регіонального моніто-
рингу фізичних показників водних ресурсів дає змогу 
формалізувати та виміряти потоки у натуральних вимір-
никах з їх розподілом між інституційними одиницями – 
окремими галузями, домашніми господарствами, «остан-
нім світом» [7, с. 263–264]. 

Можливим є також складання у аналогічному розрізі 
таблиць: 

– валових та нетто скидів забруднюючих речовин, у 
тому числі по підрозділу 37 – системи каналізації (стан-
дартні таблиці IV.2а, IV.2B);

– змішані види постачання та використання води, у 
фізичних та вартісних одиницях (стандартні таблиця V.1, 
V.2, V.3);

– змішаний рахунок постачання води та викорис-
тання каналізаційних систем для власних потреб (стан-
дартна таблиця V.4);

– рахунки активів (стандартна таблиця VI.1) 
[3, с. 170–177].

сееовр надає змогу розрахувати цілий ряд показни-
ків, котрі вказують на можливості підвищення ефектив-
ності водопостачання, показників, які стосуються витрат 
та цін на воду і послуги очищення каналізаційних стоків.

розрахунковими показниками, що вказують на можли-
вість підвищення ефективності водопостачання, є: обсяг 
викидів у оточуюче середовище – повернення води еко-
номічними одиницями; повернення очищеної води у ото-
чуюче середовище як відсоток усього обсягу повернення; 
утрати води у розподільних мережах у відсотках до її 
забору для розподілу (стандартна таблиця AV.4) [3, p. 184].

супровідними показниками, що характеризують 
витрати і ціну на воду та послуги з очищення стічних вод, 

таблиця 1 
розрахунок показників внутрішніх водних ресурсів регіону

показник Залежність позначення елементів даних Мрсвр
внутрішні відновлювані водні 
ресурси (IRWR) IRWR= B.1.a+D.6- (D.2-D.1) B.1.a – опади, що йдуть у стоки;

D.6 – природне переміщення води з ґрунтових 
вод у підземні;
D.2 – те ж, з підземних вод у поверхневі;
D.1 – те ж, з поверхневих вод у підземні;
(D.2-D.1)= WC– водообмін;
B.1 – опади;
C.1 – евапотранспірація;
B.2 – притік води з прилеглих територій;
B.2.1 – те ж, захищене договорами, включаючи 
притік поверхневих та підземних вод;
B.2.2.b – те, не захищене договорами і не під-
лягаюче договірному регулюванню, включа-
ючи притік поверхневих і підземних вод;
C.2.1.1.a.a – відтік поверхневих вод, що захи-
щений договорами з прилеглих територій;
B.2.1.1 – те ж, що B.2.1, що захищений дого-
ворами;
B.2.1.2.b – те ж, що B.2.2.b, з прилеглих тери-
торій

внутрішній водотік (IF) IF=B.1-C.1
Природні зовнішні відновлювані 
водні ресурси (ERWRNatural)
Фактичні зовнішні відновлювані 
водні ресурси (ERWRActural)
загальний обсяг природних 
зовнішніх відновлюваних водних 
ресурсів (TRWRNatural)
загальний обсяг фактичних 
зовнішніх відновлюваних водних 
ресурсів (TRWRActural)

коефіцієнт залежності (DR) DR=
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є: прихована ціна води (обсяг постачання, що віднесено 
до обсягу закупленої води); середня ціна води за один 
кубометр за галузями; середня вартість водопостачання 
за один кубометр за галузями; прихована ціна очищення 
стічних вод (вартість постачання, що віднесена до обсягу 
очищених стічних вод); середні витрати на очищення 
стічних вод на один кубометр води за галузями; середня 
ціна очищення стічних вод на один кубометр води за 
галузями; субсидії на один кубометр стічних вод за галу-
зями (середня вартість послуг з очищення стічних вод за 
вирахуванням середньої ціни стічних вод) (стандартна 
таблицяAV.5) [3, с. 185].

організація регіонального моніторингу водних 
ресурсів дозволяє відстежувати зв’язок між елементами 
балансових даних та показниками доповіді про розвиток 
світових водних ресурсів (дрсвр), що характеризують 
навантаження на природні ресурси, адже дозволяє розра-
хувати оцінні показники [7, с. 266].

установити причинні зв’язки між елементами балан-
сових даних та показниками дрсвр, що характеризують 
стан водних ресурсів, дозволяє наступна система показ-
ників: загальний обсяг фактично відновлюваних водних 
ресурсів (TRWR); опади; загальний обсяг фактично від-
новлюваних водних ресурсів на душу населення; частка 
поверхневих вод у загальному обсязі фактично відновлю-
ваних водних ресурсів (SW%); частка взаємного накла-
дання ресурсів у загальному обсязі фактично відновлюва-
них водних ресурсів (OL%); коефіцієнт залежності (DR); 
відтік води до інших країн як частка загального об’єму 
фактично відновлюваних водних ресурсів (OF%); показ-
ник црт, що пов’язаний з водними ресурсами (MDG7.5); 
частка розроблюваних підземних водних ресурсів у 
загальному обсязі фактично відновлюваних водних 
ресурсів (GW%) [7, с. 267–269].

зрештою, можуть бути розраховані показники зв’язку 
між елементами Мрсвр та показниками дрсвр, що 
стосуються охорони здоров’я [3, с. 190]: доступ до без-
печної питної води (MDGgoal 7.8); доступ до основного 
санітарно-технічного обладнання (MDGgoal 7.9), а також 
показники, що не охоплюються поточним виданням 
Мрсвр: кількість років життя з поправкою на інвалід-
ність; кількість випадків заїкання серед дітей у віці до 
п’яти років; коефіцієнт смертності серед дітей у віці до 
п’яти років.

уся сукупність розрахованих показників слугує досяг-
ненню докорінної мети управління регіональним соціально-
економічним розвитком – усебічного підвищення стандартів 
життя безпечного проживання. крім зазначених агрегатів, 
безпосередньо про стан ефективності використання водних 
ресурсів у регіональній системі господарювання свідчать 
конкретні економічні показники [7, с. 271–272].

висновки. здійснення ефективного управління розви-
тком території передбачає формування збалансованої сис-
теми інтегрованих економічних показників та рахунків 
навколишнього середовища. в умовах усебічного враху-
вання витрат у процесі економічної діяльності природних 
ресурсів, стає можливим розрахувати екологічно корек-
тні показники виготовлення та використання регіональ-
ного продукту, формування та застосування основного 
капіталу, виснаження та деградації природних активів, 
екологічної вартості галузей виробництва, домашніх гос-
подарств, споживання природного капіталу. це суттєво 
підвищує дієвість аналізу регіональної економічної полі-
тики, достовірність розрахунку показників ефективності 
діяльності, дає можливість здійснити коректні розрахунки 
розмірів та зміни запасів, а також ефективності викорис-
тання в регіональній економіці потоків реальних коштів, 
у тому числі природних багатств. 
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аннотация. в работе рассмотрены современные подходы к организации мониторинга использования водных ре-
сурсов в региональной экономике на основе международных стандартов. обосновывается возможность их применения 
для унификации массивов данных по различным направлениям научных исследований, а также для разработки ком-
плексной системы показателей уровня социально-экономического развития регионов страны с точки зрения включения 
в экономический оборот их природных, в том числе водных, ресурсов. доказывается принципиальная пригодность раз-
работанной системы показателей для измерения степени рациональности вовлечения в экономический оборот, а также 
эффективности использования всей совокупности природных ресурсов отдельных регионов.

ключевые слова: водные ресурсы, оборот воды в региональной экономике, эффективность социально-
экономического развития территории.

Summary. Article examines current approaches to monitoring the use of water in the region’s economy, based on interna-
tional standards. Possibility of their use for the development of an integrated system in socio-economic development indicators 
of the country in terms of inclusion in their natural economic cycle, including water, resources justified. Proved fundamental 
suitability of the developed system indicators to measure the degree of rationality involved in the economic cycle of the natural 
resources totality in some regions.

Key words: water resources, water circulation in the regional economy, the efficiency of the social and economic development 
of the territory.
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управліннЯ еконоМічноЮ БеЗпекоЮ  
авіатранспортного підприЄМства

MANAGEMENT OF THE AIR TRANSPORT ENTERPRISES ECONOMIC SECURITY

анотація. у статті представлено систему управління економічною безпекою авіатранспортного підприємства з 
урахуванням особливостей діяльності таких підприємств. розроблено схему інформаційного забезпечення управління 
економічною безпекою авіатранспортного підприємства. зазначено, що реалізація економічної безпеки підприємства 
базується на тому, наскільки ефективно службам підприємства вдається запобігати загрозам й усувати збитки від не-
гативних впливів на різні аспекти діяльності.

ключові слова: економічна безпека, авіатранспортне підприємство, система, управління економічною безпекою 
авіатранспортного підприємства.

постановка проблеми. у сучасних умовах вітчизня-
ним авіатранспортним підприємствам доводиться долати 
низку негативних впливів на діяльність, щоб виживати 
на ринку авіаперевезень. така ситуація спричинена 
нестабільністю політичної ситуації, військовим конфлік-
том на сході країни, спадом економіки в цілому. акту-
альними, як ніколи, постають нині питання формування 
економічної безпеки авіатранспортних підприємств. 
забезпечення економічної безпеки авіатранспортного 
підприємства базується на тому, наскільки ефективно 
службам підприємства вдається запобігати загрозам й 
усувати збитки від негативних впливів на різні аспекти 
діяльності. тому виникає потреба системного підходу до 

управління економічною безпекою діяльності авіатран-
спортних підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням поточного стану та ключових проблем розвитку 
підприємств авіаційного комплексу як одного з провід-
них секторів економіки україни присвячені праці таких 
науковців, як о. андросова, о. апарова, о. ареф’єва, 
в. загорулько та інші. Питанням управління системою 
економічної безпеки приділено увагу в працях таких уче-
них, як т. васильців, в. алькема, з. живко [1], г. коза-
ченко, л. Шемаева [2], з. Якубович, о. Яременко [3]. 
аспекти економічної безпеки авіатранспортних підпри-
ємств та підходи до управління нею висвітлено в працях 
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таких фахівців, як: о. Бондаренко, а. Штангрет, Ю. гера-
симчук [4].

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. у науковій літературі недостатньо висвіт-
лені підходи до забезпечення управління економічною 
безпекою авіатранспортних підприємств з урахуванням 
особливостей їхньої діяльності. нові виклики і загрози 
вимагають більш ефективних напрямків управлінських 
рішень щодо економічної безпеки авіакомпаній. Постає 
необхідність розглядати підприємство з точки зору 
системного аналізу, щоб виявити взаємозв’язки між 
структурними підрозділами та основними елементами і 
компонентами, що, у свою чергу, дасть можливість про-
аналізувати недоліки та переваги в роботі організації, її 
зв’язки із зовнішнім середовищем та прийняти обґрун-
товані рішення щодо забезпечення економічної безпеки. 
спираючись на логіку використання системного підходу 
до вирішення завдань забезпечення економічної без-
пеки, виникає необхідність розробити систему управ-
ління економічною безпекою авіатранспортного підпри-
ємства з чітко окресленими елементами, схемою їх дії і 
взаємодії.

Мета статті – узагальнення, поглиблення і розвиток 
концептуальних засад управління економічною безпекою 
авіатранспортних підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. Про-
цес управління економічною безпекою підприємства 
розглядається як комплекс взаємопов’язаних операцій, 
спрямованих на досягнення підприємством економічно 
безпечного стану. для формулювання умов безпечного 
функціонування підприємства пропонується спиратися на 
такі критерії: зберігання та примноження підприємством 
матеріальних цінностей, стратегія сталого розвитку, сво-
єчасне попередження кризових ситуацій і нейтралізація 
негативних чинників, що впливають на функціонування 
підприємства. головною метою управління економічною 
безпекою підприємства є попередження кризових ситу-
ацій та мінімізація впливу дестабілізуючих факторів на 
діяльність підприємства.

Формування системи управління економічною безпе-
кою суб’єкта господарювання є необхідною умовою під-
тримки стабільності та розвитку підприємницької діяль-
ності в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

на думку л.г. Шемаєвої, система економічної 
безпеки підприємства розглядається як сукупність 
взаємопов’язаних елементів зовнішньої і внутрішньої 
безпеки підприємства, функціонування яких спрямо-
ване на забезпечення реалізації стратегічних і тактичних 
інтересів підприємства, а також захист цих інтересів від 
зовнішніх і внутрішніх загроз [2, с. 72-73]. у такому разі 
під системою управління економічною безпекою підпри-
ємства розуміється такий організаційний комплекс, який 
складається із заходів, спрямованих на забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства.

найбільш повне трактування системи управління 
економічною безпекою надає о.л. коробчинський, який 
визначає її як комплекс організаційно-управлінських, тех-
нологічних, технічних, профілактичних і маркетингових 
заходів, спрямованих на кількісну та якісну реалізацію 
захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутріш-
ніх загроз [5, с. 42].

варто зазначити, що законодавство з регулювання 
функціонування суб’єктів господарської діяльності у 
сфері використання повітряного простору не містить 
достатньо повного і вичерпного визначення для авіатран-
спортного підприємства. автором авіатранспортне під-
приємство розглянуто як складну систему надання послуг 

з переміщення в просторі пасажирів та вантажів у вироб-
ничих або особистих цілях, що пов’язане з експлуатацією 
повітряного сполучення. діяльність такого підприємства 
носить часто стохастичний характер і перебуває під впли-
вом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, 
які можуть здійснювати позитивний, а також і негативний 
вплив на його функціонування [6, с. 621].

на економічну безпеку авіатранспортного підприєм-
ства чинять вплив різні зовнішні чинники, для виявлення 
яких необхідно постійно виконувати моніторинг зовніш-
нього середовища діяльності підприємства. Моніторинг 
потребує застосування знань менеджменту авіакомпа-
нії, які надають можливість забезпечувати перспективи 
подальшого сталого розвитку підприємства у мінливих 
умовах.

Підприємству як виробничій системі властивий дина-
мічний розвиток. тоді для забезпечення економічної без-
пеки пропонується включати більш широке коло питань, 
які до того ж пов’язані з тріадою: дані – інформація – зна-
ння [7]. знання про діяльність підприємства як основа 
забезпечення економічної безпеки авіакомпанії та страте-
гічний ресурс для прийняття управлінських рішень може 
бути класифіковане за певними напрямами, які нині є 
актуальними та відносяться до компетенції окремих під-
розділів компанії. враховують такі знання [4, с. 65]:

- технічні: міжнародні стандарти і нормативи, єдині 
авіаційні вимоги, ініціативи з реформування повітряного 
простору та систем управління повітряним рухом; 

- екологічні: перспективи та загрози від приєднання до 
європейської схеми торгівлі шкідливими викидами;

- політичні: наслідки можливого приєднання до євро-
пейської програми «відкрите небо», перспективи вве-
дення безвізового режиму;

- технологічні: впровадження сучасних технологій 
продажу та бронювання, технологій обслуговування паса-
жирів та вантажу; -

- стратегічні: перспективи приєднання до одного з 
трьох глобальних авіаційних альянсів, вибір ефективної 
бізнес-моделі.

керівництвом підприємства вирішуються стратегічні 
питання щодо управління економічною безпекою під-
приємства. ефективність таких управлінських заходів 
залежить від інформаційного забезпечення процесу при-
йняття рішень, що дасть можливість: забезпечити керів-
ництво своєчасною і достовірною інформацією про еко-
номічний стан; діагностувати і попередити небезпечні, 
деструктивні ситуації у діяльності підприємства для їх 
швидкого і ефективного попередження, локалізації і лік-
відації; сформувати ключові показники ефективності 
управління; забезпечити безперебійну і взаємовигідну 
дію всіх підрозділів підприємства [3, с. 16-18].

сформована у роботі [8] система забезпечення еконо-
мічної безпеки авіатранспортного підприємства включає 
внутрішню і зовнішню складові. до внутрішньої скла-
дової системи економічної безпеки такого підприємства 
віднесено суб’єкти економічної безпеки (керівництво та 
функціональні департаменти), а також функціональні 
складові економічної безпеки.

у системі економічної безпеки авіатранспортного під-
приємства запропоновано виділяти такі функціональні 
складові: технологічну, виробничу, фінансову, інфор-
маційну, правову, екологічну, силову, інтелектуальну, 
кадрову, ринкову, інтерфейсну, маркетингову.

технологічна складова дає змогу враховувати вплив 
факторів, пов’язаних з діяльністю технічної служби (від-
діл планування і контролю, відділ інженерної підтримки, 
відділ технічної документації), виробничої служби (відділ 
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підтримки літної придатності, відділу технічного обслу-
говування, відділу постачання запасними частинами, від-
діл замовлень і логістики).

виробнича складова враховує аспекти діяльності 
таких підрозділів: служба пасажирських перевезень, 
служба екіпажів пасажирської кабіни, відділ забезпечення 
сервісом, група провідних інженерів виробництва, служба 
контролю підготовки літаків до вильоту, диспетчерська 
служба, служба забезпечення паливо-мастильними мате-
ріалами, транспортний відділ, відділ будівництва й екс-
плуатації наземних споруджень.

Фінансова складова дає змогу відстежувати фактори, 
що впливають на діяльність фінансового директорату, 
економічного відділу, відділу керування коштами, відділу 
бухгалтерського обліку, центру взаєморозрахунків.

ринкова складова характеризує стан діяльності 
служби керування доходами (відділ тарифної політики, 
відділ керування комерційними завантаженнями, відділ 
власного продажу, група спеціальних програм продажу).

інтерфейсна складова звертає увагу на стан взаємодії з 
економічними контрагентами, дає змогу врахувати діяльність 
служб зовнішніх зв’язків (відділ договорів, відділ зв’язків з 
організаціями цивільної авіації та розвитку співробітництва з 
авіакомпаніями) та поштово-вантажних перевезень.

Маркетингова складова дає змогу враховувати вплив 
факторів, пов’язаних з діяльністю служби маркетингу 
(відділ координації авіаліній, група розкладу, чартерна 

група, відділ агентського і корпоративного продажу), від-
ділу реклами.

кадрова та інтелектуальна складова відображає стан 
кадрового забезпечення діяльності підприємства та рівень 
кваліфікації робітників.

стан інформаційної складової вказує на інформаційне 
забезпечення функціонування підприємства та захище-
ність даних про його діяльність.

екологічна складова зважує, як позначиться дотри-
мання чи недотримання міжнародних норм щодо впливу 
на стан екології.

силова складова характеризує рівень діяльності 
служби безпеки підприємства (відділ авіаційної безпеки, 
відділ забезпечення безпеки, інспекція безпеки польотів).

Правова складова характеризує стан правової захище-
ності діяльності підприємства, також дає змогу врахувати 
вплив діяльності державних органів влади та міжнарод-
них організацій повітряного транспорту.

у контур зовнішньої складової системи економічної 
безпеки авіатранспортного підприємства входять функ-
ціональні підрозділи підприємства, які беруть участь 
у налагодженні взаємодії із зовнішнім середовищем, а 
також суб’єкти зовнішнього середовища, які є стратегічно 
важливими для підприємства в особі держави, міжнарод-
них організацій повітряного транспорту, науково-освіт-
ніх установ, стратегічних постачальників і споживачів, 
суб’єктів інфраструктури ринку, конкурентів тощо.

Діагностування економічної безпеки за функціональними складовими
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алгоритм роботи системи управління економічною 
безпекою авіатранспортного підприємства (рис. 1) буде 
складатися із таких етапів: визначення місії та цілей 
діяльності підприємства, моніторинг факторів впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, 
аналізування та класифікація зібраної інформації, діа-
гностування економічної безпеки за функціональними 
складовими, розроблення заходів щодо мінімізації та ней-
тралізації негативних впливів, прийняття рішень щодо 
управління економічною безпекою підприємства.

до основних груп заходів, які керівництво підпри-
ємства може використовувати в процесі управління еко-
номічною безпекою, належать: а) кадрові – управління 
кадровими ризиками, вдосконалення кадрових техноло-
гій; б) інформаційно-аналітичні – система заходів, що 
проводяться з метою прийняття ефективних та дієвих 
управлінських рішень, що стосуються стратегії і тактики 
розвитку підприємства; застосування превентивних 
заходів і попередження реальних та можливих загроз 
економічній безпеці; в) фінансово-економічні – сис-
тема заходів, до яких належать: підвищення економічної 
ефективності господарської діяльності; забезпечення 
фінансової стабільності та фінансової незалежності; 
забезпечення високої конкурентоспроможності продук-
ції, товарів та послуг на основі ефективного менедж-
менту те маркетингу фірми тощо; г) правові – застосу-
вання нормативно-правових документів, що стосуються 
усіх сфер діяльності підприємства, з метою забезпечити 

інтереси конкретного суб’єкта господарювання; д) тех-
ніко-технологічні – заходи, спрямовані на досягнення 
відповідного рівня освоєння виробничої потужності, 
інноваційну політику підприємства, своєчасне онов-
лення основних виробничих фондів тощо; е) ресурсні – 
система заходів, що проводяться з метою забезпечення 
виробництва основними ресурсами: фінансовими, мате-
ріальними, трудовими та ін. [9, с. 64].

таким чином, на рисунку складові елементи економіч-
ної безпеки авіатранспортного підприємства структуровані 
так, що інформація про впливи зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства, отримана в ході моніто-
рингу, надходить до відповідних структурних підрозділів 
та після опрацювання представляється керівництву для 
прийняття рішень про заходи щодо формування економіч-
ної безпеки підприємства.

висновки. з наведеного вище випливає, що забезпе-
чення економічної безпеки авіатранспортного підприєм-
ства відіграє значну роль у його функціонуванні. розро-
блена система управління економічною безпекою такого 
суб’єкта господарювання надає інформаційно-аналітичне 
та організаційне забезпечення для розробки заходів щодо 
економічної безпеки підприємства. При ефективному 
функціонуванні такої системи авіатранспортне підприєм-
ство буде домагатися запобігання, ослаблення або захисту 
від існуючих небезпек і загроз або інших непередбачених 
обставин і забезпечить досягнення своїх цілей в умовах 
конкуренції та господарського ризику.
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аннотация. в статье представлена система управления экономической безопасностью авиатранспортного пред-
приятия с учетом особенностей деятельности таких предприятий. разработана схема информационного обеспечения 
управления экономической безопасностью авиатранспортного предприятия. отмечено, что реализация экономической 
безопасности предприятия базируется на том, насколько эффективно службам предприятия удается предотвращать 
угрозы и устранять ущерб от негативных воздействий на различные аспекты деятельности.

ключевые слова: экономическая безопасность, авиатранспортное предприятие, система, управление экономической 
безопасностью авиатранспортного предприятия.

Summary. The article presents a management system of air transport enterprise economic security taking into account 
features of such companies. The scheme of information support of air transport enterprises economic security management has 
been created. It has been noted that ensuring of air transport enterprise economic security depends on how effectively manage-
ment of the company prevents threats and eliminates losses from negative impacts on various aspects of business.

Key words: economic security, air transport enterprise, system, management of the air transport enterprises economic 
security.
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вплив ЗМін правил МіжнародноЇ торгівлі в уМоваХ сталості  
на роЗвиток сільського господарства

THE INFLUENCE OF CHANGES IN INTERNATIONAL TRADE RULES  
IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE ON THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

анотація. у роботі розглянуті існуючі правила міжнародної торгівлі у рамках сот з точки зору сучасних проблем 
сільського господарства різних країн згідно концепції сталого розвитку. основним завданням стимулювання окремих 
форм сільськогосподарського виробництва є перетворення єдиної моделі промислового сільського господарства в більш 
гнучкі та самостійні, або «регенеративні» системи, які постійно відтворюють ресурси задля більш високої продуктив-
ності та прибутковості з мінімальнім зовнішнім впливом, та вирішення проблеми голоду. у статті проаналізовано різні 
інструменти міжнародної торгівлі, які можуть сприяти вирішенню цього завдання.

ключові слова: сільське господарство, міжнародна торгівля, інструменти, регулювання, сталий розвиток, органіч-
на продукція.

вступ та постановка проблеми. для кожної країни 
сільське господарство – одна із найважливіших сфер еко-
номіки, життєво необхідна галузь народного господар-
ства, яка стосується інтересів практично кожної людини. 
воно функціонує задля забезпечення населення продо-
вольством та є джерелом сировини для низки галузей 
промисловості. нині понад 80% фонду споживання фор-
мується за рахунок продукції сільського господарства, 
тому її виробництво, можна сказати, – це головна умова 
існування людства.

але сільське господарство – ще й основа екологіч-
ної безпеки землі. стале сільське господарство повинно 
бути економічно доцільним, соціально відповідальним, 
воно повинно сприяти збереженню земельних, водних, 
генетичних та інших ресурсів для майбутніх поколінь. 
для досягнення сталого розвитку сільськогосподарського 
сектору необхідне взаємовигідне використання ресурсу 
природним світом та людиною, ефективне використання 
відновлюваних та невідновлюваних ресурсів, сприяння 
розвитку біологічного різноманіття, оптимальне викорис-
тання земельних ресурсів.

на сучасному етапі одним із найважливіших напря-
мів світової торгівлі є розвиток торгівлі сільськогоспо-
дарською продукцією. для країн, що розвиваються, це 
можливість покінчити з бідністю, збільшити обсяги сіль-
ськогосподарського виробництва та підвищити рівень 
зайнятості, а для розвинутих країн – це можливість підви-
щити якість сільськогосподарської продукції, що експор-
тується та імпортується. але існує низка проблем у цих 
країнах, які гальмують розвиток торгівлі. їх вирішення 
сприятиме співпраці фермерів та споживачів, що забезпе-
чить зайнятість і відповідну платню за високоякісні про-
дукти та послуги, а також становлення сприятливого для 
навколишнього середовища та здоров’я споживачів сіль-
ського господарства.

традиційний підхід, що сформувався у сільському 
господарстві, з кожним роком все менше відповідає 
сучасним вимогам глобального ринку та концепції ста-

лого розвитку. вирішення проблеми може знаходитись 
у сфері органічного агровиробництва, можливість чого 
обумовлена саме глобальним характером органічного 
методу. таким чином, нині гостро постає питання від-
окремлення та цільового стимулювання різних форм 
сільськогосподарського виробництва (органічного, 
гМо, традиційного), а не тільки загальне нарощування 
експорту сільськогосподарської продукції. сприятливі 
умови торгівлі можуть надати суттєву допомогу в пере-
ході до екологічного сільського господарства, а також до 
органічного землеробства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вивченню 
питань, пов’язаних з міжнародною торгівлею сільсько-
господарською продукцією в умовах сталості, присвя-
чено чимало наукових досліджень як у зарубіжній, так і у 
вітчизняній економічній літературі. Певні питання даної 
теми висвітлюються у роботах д.в. зеркалова, о. Мак-
симець, Ю. Шпильової, а. саріса, г. дейлі, Х. Френча, 
в. сабадаша, М. вольфе, в. квайзер, Ф. вінунц, д. Фінд-
лей, і. акімова, с. джонсона, к. Штайненгена, М. Янга. 
Питанням, що присвячені перспективам розвитку орга-
нічного сільськогосподарського господарства, займалися 
такі вчені, як г.Я. антонюк, с.с. антонець, в.і. артиш, 
р.М. Безус, н. Берлач, в.в. вовк, в. гармашова, 
о.а. демидов, т. дудар, в.і. кисіль, М.і кобець, М. кра-
пивко, Б. кружель, Є.в. Милованова, о.в. рудницька, 
П.П. Патика, о.о. созінов, в.в. Підліснюк, т.р. стефа-
новська, р. Штейнер та ін. саме ці дослідження слугували 
фундаментальною базою для подальшого дослідження.

отже, попит на сільськогосподарську продукцію, осо-
бливо органічну, постійно зростає як на внутрішньому, 
так і зовнішньому ринках. однак у вітчизняній та зару-
біжній економічній науці наразі бракує досліджень, що 
аналізують вплив змін правил міжнародної торгівлі на 
перспективи розвитку сільського господарства в умовах 
сталого розвитку.

Мета статті – проаналізувати сучасні проблеми гло-
бального сільського господарства та визначити вплив змін 
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правил міжнародної торгівлі на перспективи розвитку 
сільського господарства в умовах сталого розвитку.

результати дослідження. Майбутнє регулювання 
міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією 
повинно враховувати вплив різних форм сільськогосподар-
ського виробництва на зміни клімату, щоб дати змогу краї-
нам забезпечувати внутрішнє виробництво стимулами для 
переходу до більш екологічних форм, таких як органічне 
сільське господарство, які не завдають шкоди навколиш-
ньому середовищу, водночас сприяючи забезпеченню про-
довольчої безпеки, можливо і завдяки гМ продукції.

основним завданням стимулювання окремих форм 
сільськогосподарського виробництва є перетворення єди-
ної моделі промислового сільського господарства, яке 
сильно залежить від зовнішніх чинників, у більш гнучкі 
та самостійні, або «регенеративні» сільськогосподарські 
системи, які постійно відтворюють ресурси, що викорис-
товують. треба досягти більш високої продуктивності та 
прибутковості (від системи, не обов’язково від окремих 
продуктів) з мінімальним зовнішнім впливом та стимулю-
вати вирішення проблеми голоду [1].

нині постає питання виокремлення та цільове стиму-
лювання окремих форм сільськогосподарського вироб-
ництва (органічного, гМо, традиційного), а не тільки 
загальне нарощування експорту його продукції в світі. 
враховуючи зростання побоювань щодо зміни клімату і 
необхідність у зниженні рівня сільської бідності, є гостра 
необхідність рухатися в бік сталого розвитку та екологіч-
них методів розвитку сільського господарства, які є більш 
еластичними та менш енергомісткими.

вплив сільського господарства на навколишнє серед-
овище та здоров’я людини і залежність між сільським 
господарством та зміною клімату, як правило, зазвичай 
ігноруються в міжнародних торгових переговорах, незва-
жаючи на важливі наслідки [2].

водночас експортно-орієнтоване сільське господар-
ство зростає під впливом лібералізації торгівлі та спричи-

няє негативні наслідки, такі як втрата ґрунтом поживних 
речовин та води і менш ефективне управління земель-
ними ресурсами.

звичайне та інтенсивне сільське господарство харак-
теризується механізацією та використанням хімічних 
добрив і пестицидів, а також опирається на зрошування 
та викопні види палива. вони вже завдали істотної шкоди 
навколишньому середовищу, в тому числі через приско-
рену втрату біорізноманіття та екосистемних можливос-
тей, викидів парникових газів [3]. викликана цим зміна 
клімату має потенціал, здатний підірвати ресурсну базу, 
від якої залежить сільське господарство. і, отже, аграрний 
сектор повинен поратись з підвищеною мінливістю клі-
мату та більш екстремальними погодними явищами.

існує все більше доказів, що екологічне сільське гос-
подарство може сприяти адаптації до змін клімату, при 
цьому збільшуючи ефективність виробництва (рис. 1). 
необхідно враховувати екологічні та соціальні витрати 
в ціні продуктів, оскільки недосконале ціноутворення, 
політика субсидій та дисбаланси у міжнародній торговій 
політиці перешкоджають впровадженню принципів ста-
лого розвитку. ситуація посилюється волатильністю цін, 
яка відлякує інвесторів від довгострокового інвестування 
в екологічне сільське господарство [4].

Багато урядів як у розвинених країнах, так і в країнах, 
що розвиваються, оголосили про плани щодо збільшення 
обсягу органічного сільського господарства. тим не менш 
тоді як уряди розвинених країн пропонують значні субси-
дії для органічного землеробства, фінансування у країнах, 
що розвиваються, недостатньо. в них необхідні більш 
активні заходи з метою сприяння розвитку органічного 
сільського господарства та подолання перешкод на шляху 
до виробництва, маркетингу та торгівлі [5].

також важливим чинником є труднощі, з якими стика-
ються виробники країн, що розвиваються, в дотриманні 
стандартів органічного сільського господарства. ця про-
блема перебуває не на національному рівні, але є сер-
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рис. 1. сучасні проблеми глобального сільського господарства  
у контексті сталого розвитку міжнародної торгівлі 
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йозною для потенціальних експортерів, яким потрібно 
дотримуватися безлічі технічних регламентів, стандартів 
та систем сертифікації. згідно з позицією Юнктад, важ-
ливо знайти баланс між необхідністю гармонізації тор-
гівлі та чесної конкуренції і необхідностю брати до уваги 
місцеві й регіональні умови та вимоги. для подолання 
проблеми занадто дорогої сертифікації третьою сторо-
ною, з якою стикаються дрібні фермери у країнах, що роз-
виваються, були розроблені різні схеми, такі, наприклад, 
як участь у гарантійних системах та групові сертифіка-
ції. ці альтернативи, які є більш доступними для дрібних 
фермерів та надають гарантію якості, яка необхідна спо-
живачам, повинні стимулюватися урядами країн, що роз-
виваються [6].

сприятливі умови торгівлі можуть, таким чином, 
допомогти в переході до екологічного сільського госпо-
дарства й органічного землеробства.

необхідно зауважити, що наявність поточних тенден-
цій підлаштування нетарифних протекціоністських захо-
дів, що використовуються країнами, під сучасні правила 
торгівлі, вимагає постійного корегування правил торгівлі 
на світовому рівні в бік усунення «вузьких місць» згідно 
із заздалегідь опрацьованою стратегією сталого розвитку 
міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами. 
інакше будь-які зміни у регулюванні можуть бути вико-
ристані як основа для введення додаткового обмеження 
чи захисту і навряд чи сприятимуть досягненню цілей 
сталого розвитку.

Формуючи зміни у регулюванні міжнародної тор-
гівлі сільськогосподарською продукцію у бік її сталості, 
не варто також нехтувати увагою до виробництва і тор-
гівлі гМ-продукції, оскільки в певних регіонах саме вона 
єдина здатна покращити проблему голоду. генно-модифі-
ковані продукти стрімко входять у наш світ і вже стали 
важливою його частиною. нині генно-модифіковані сіль-
ськогосподарські культури займають більше 10% посів-
них площ планети, при цьому зберігається тенденція до їх 
подальшого поширення [7].

одночасно триває подальша глобалізація світових 
торгівельних відносин у рамках світової організації 
торгівлі, однією із цілей якої є створення єдиного ринку 
товарів, у тому числі сільськогосподарських. Як відомо, 
світова організація торгівлі – найбільше на сьогоднішній 
день економічне об’єднання, що ставить своєю метою 
створення максимально сприятливих і рівних прав у 
світовій торгівлі. станом на початок квітня 2015 року 
членами сот є 161 держава. основним нормативним 
документом, який регулює торгівлю продовольством 
у рамках сот, є угода про сільське господарство сот 
(Agreement on Agriculture), яка вступила в силу першого 
січня 1995 року [8].

незважаючи на те, що підписання угоди мало усунути 
усі можливі труднощі у торгівлі сільськогосподарськими 
товарами, на практиці внутрішня недосконалість угоди 
спричинила значні труднощі. різне відношення країн 
до форм виробництва сільськогосподарської продукції, 
а саме до генно-модифікованої дає змогу скористатися 
загальною угодою для перешкоджання торгівлі сільсько-
господарськими товарами.

з моменту свого створення генно-модифіковані орга-
нізми є об’єктом не тільки наукових досліджень, але й 
палких соціальних і політичних дискусій. Поширеною є 
думка про те, що рослини, чиї гени були змінені, є небез-
печними для вживання в їжу і загрожують незворотними 
змінами на генетичному рівні. незважаючи на те, що 
численні дослідження безпечності гМо показали, що в 
більшості випадків дані рослини і вироблені з них про-

дукти не більш небезпечні, ніж будь-які інші, остаточну 
відповідь на дане питання все ще не отримано. і оскільки 
прихильники теорії небезпечності продуктів, що містять 
у собі гМо, наполягають на тому, що основна шкода 
проявиться в наступних поколіннях, варто визнати, що в 
даному питанні наука не може нині довести безпеку гМо, 
так само як і їх небезпеку, а в міжнародній торгівлі сіль-
ськогосподарської продукції існує «презумпція винності».

відсутність чіткої відповіді на питання і породжує 
низку проблем у міжнародній торгівлі. Першим проявом 
такого роду проблем стало створення «зон, вільних від 
гМо». вони існують більш ніж у 30-ти країнах світу [8].

тільки на території Європейського союзу створено 
174 таких зони. саме по собі їх існування не порушує 
правил сот, так як внутрішньодержавна виробнича та 
соціальна політика не належать до сфери регулювання 
сот, тобто країни вільні не виробляти будь-що. однак 
у контексті вирішення світової продовольчої проблеми, 
стримування виробництва і міжнародної торгівлі гМ 
продуктами може заподіяти неабияку шкоду. крім того, 
існуюча конфронтація між країнами-прибічниками і краї-
нами-противниками гМо створює серйозний виклик для 
нинішнього функціонування сот.

для більшого розуміння масштабів проблеми необ-
хідно відзначити, що лише в сШа і канаді частка генно-
модифікованих культур у посівних площах складає 
близько 80%, а в Євросоюзі не перевищує 5%, і країни Єс 
активно перешкоджають як вирощуванню цих культур у 
себе, так і ввезенню їх з-за кордону. Більш детально кар-
тину виробництва генно-модифікованих продуктів допо-
можуть розглянути дані, що представлені на рисунку 2.
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рис. 2. частка країн світу у виробництві гМо [7]

кристалізовано проблема виглядає таким чином: 
оскільки продукти, що містять гМо, визнані безпечними 
більшістю країн, то ніяких загальних обмежень, які б 
могли перешкоджати торгівлі ними в рамках сот, вста-
новлювати не можна. отже, такі товари повинні вільно 
проникати на ринки країн-учасниць нарівні з будь-якими 
іншими. водночас окремі країни, виходячи з внутрішньо-
політичних, а іноді й економічних інтересів, обмежують 
ввезення продуктів, що містять гМо, на свою територію, 
або ж пред’являють до виробників ряд вимог, які ставлять 
їх у невигідне становище.

у сфері споживання генно-модифікованої продукції, 
саме в контексті міжнародної торгівлі, проблема пов’язана 
з такими нетарифними обмеженнями, як маркування і сер-
тифікація. Хоча на перший погляд ці заходи просто підви-
щують інформативну базу вибору покупця та безпечність 
споживання і ніяк не обмежують продавця, насправді це 
не так. згідно з даними соціологічних досліджень, 53% 
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опитаних респондентів у сШа і Європі вважають про-
дукти з вмістом гМо небезпечними, 13% важко відпо-
вісти і решта 34% вважають, що такі продукти безпечні. 
таким чином, більше половини споживачів не схвалюють 
генно-модифіковану продукцію і розглядають маркування 
як спосіб захистити себе від невірного вибору, що у свою 
чергу позбавляє виробника значної частки попиту, а, як 
наслідок, – прибутку.

зараз вже 64 країни прийняли на рівні національного 
законодавства закони про обов’язковість такого марку-
вання, причому значна частина цих країн, а саме 61 кра-
їна, є членами сот. крім того, у 42 країнах – членах сот 
існує процедура обов’язкової сертифікації продуктів хар-
чування. для продуктів же, що містять гМо, ця процедура 
особливо важка. дана проблема дуже складна, оскільки 
формально вимога сертифікації не порушує принципи 
національного режиму та найбільшого сприяння сот, але 
завдяки внутрішньому законодавству деяких країн щодо 
гМо, може бути прирівняна до заборони ввозу таких 
товарів [10].

у сфері виробництва сільськогосподарської продук-
ції, що містить гМо, проблема пов’язана з такими нета-
рифним обмеженням, як законодавча заборона на виро-
щування гМо-культур (наприклад, Японія, австралія, 
австрія, індія, німеччина, Польща і ще близько 20 країн). 
Формально ця заборона ніяк не стосується торгівлі, адже 
ці країни не забороняють ввозити на їх територію товари 
з гМо і продавати їх. Проте, якщо взяти до уваги, що 
чималу частину товарів генної інженерії, а саме до 10%, 
становить насіння, то це фактично означає заборону тор-
гувати ними.

Беручи до уваги усі вищенаведені факти, можна зро-
бити висновок, що основними проблемами регулювання 
торгівлі генно-модифікованою продукцією є:

1) різна оцінка шкоди, яку чинять генно-модифіковані 
продукти в країнах – членах сот;

2) різне ставлення до необхідності маркування генно-
модифікованих товарів у нормативних документах сот 
та національних законодавствах окремих країн;

3) створення адміністративних бар’єрів у торгівлі 
генно-модифікованими товарами у вигляді надмірних 
вимог до сертифікації;

4) заборона на вирощування генно-модифікованих 
рослин на території низки країн, що додатково обмежує 
торгівлю продуктами, які містять гМо.

найбільш простий і надійний спосіб вирішення зазна-
чених проблем і суперечностей – отримати наукову і 
достовірну відповідь на питання шкідливості продуктів, 
що містять гМо. але найближчим часом це неможливо, 
тому розв’язати проблему міжнародної торгівлі цими про-
дуктами необхідно у стані невизначеності щодо характеру 
такого роду рослин.

на наш погляд, необхідно:
- ліквідувати внутрішню суперечність у правилах 

сот, яке дає змогу, використовуючи пункт про захист 
ринків від неякісної або ж шкідливої продукції, обмежу-
вати або забороняти ввезення продуктів, що містять гМо, 
чим і порушується базове правило про недопущення 
бар’єрів у торгівлі. для цього варто внести доповнення, 
до основної «угоди», яке б конкретизувало, що будь-які 
обмеження можна вводити тільки в разі доведеної на між-
народному рівні шкоди того чи іншого продукту або ж 
групи продуктів. По суті, така практика вже зараз просте-
жується у вирішенні спорів між країнами – членами сот, 
проте зараз це правило є неписаним, що тягне за собою 
постійні спроби створити нові бар’єри і наступні за ними 
багаторічні судові тяжби;

- створити єдину систему стандартів якості продук-
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тів харчування в рамках сот. у рамках інших економіч-
них організацій та спілок, таких як Європейський митний 
союз, подібні стандарти вже існують і дають змогу уник-
нути додаткових труднощів, пов’язаних з сертифікацією;

- запровадити єдині правила щодо маркування 
продуктів, які містять гМо, та встановити порядок і 
обов’язковість їх нанесення, а також концентрацію гМо, 
при якій можна цього не робити. таке рішення необ-
хідно з огляду на зростаючий соціальний запит на таке 
маркування, що робить подальше дотримання принципу 
«Маркування за бажанням» неможливим, оскільки низка 
виробників змушені робити це під тиском покупців і від-
сутність єдиних вимог веде лише до ескалації проблеми;

- застосувати практику окремого статистичного 
обліку міжнародної торгівлі генно-модифікованими та 

органічними продуктами з метою створення достовірної 
бази даних для аналізу товаропотоків і подальшого про-
гнозування розвитку такої торгівлі за регіонами світу.

зміна інструментів міжнародної торгівлі для забезпе-
чення цілей сталого розвитку повинна також зосереди-
тися на підтримці дрібних фермерів у країнах, що розви-
ваються, для стимулювання вітчизняного виробництва. 
це може бути досягнуто шляхом створення більш спри-
ятливих умов для дрібних фермерів, які допоможуть 
підвищити продуктивність праці. такі умови можуть 
бути створені завдяки підтримці екологічних методів у 
сільському господарстві і розширенню доступу дрібних 
фермерів до місцевих ринків. водночас є необхідним їх 
захист від негативного впливу надмірно субсидованого 
імпорту.

рис. 4. Мета та інструменти вирішення проблем країн,  
що розвиваються, у рамках дохійського раунду переговорів [5]
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таким чином, комбінація заходів, що підтримують 
екологічне сільське господарство (за рахунок інвестицій 
у науково-дослідницьку діяльність, розвитку сільської 
інфраструктури та державної фінансової і маркетингової 
підтримки) разом з відповідною торговою політикою, 
що захищає селян від дешевого імпорту, покращать ста-
новище дрібних фермерів у країнах, що розвиваються 
(рис. 3).

Подальші зміни у режимі міжнародної торгівлі пови-
нні включати вимогу розвиненим країнам достатньо 
зменшити або усунути шкідливі субсидії, водночас ство-
рюючи умови для захисту та сприяння діяльності дрібних 
фермерів у країнах, що розвиваються.

головною лазівкою у питанні субсидій в угоді сот 
про сільське господарство є те, що країни зобов’язані 
скоротити рівень підтримки, яка спотворює торгівлю, 
але немає ніяких обмежень на обсяг субсидій. недавні 
дослідження показали, що заходи «зеленого кошика» 
також спотворюють торгівлю, оскільки вони мають зна-
чний вплив на ринок. таким чином, країни, що найбільше 
субсидують сільське господарство, можуть скоротити 
свої прямі субсидії, ефективно забезпечуючи такий самий 
рівень підтримки або навіть збільшуючи його за рахунок 
інших дозволених заходів.

країни, що розвиваються, пропонують для збільшення 
ефективності власного захисту два інструменти (рис. 4): 
спеціальні продукти (SP) та спеціальний механізм захисту 
(SSM) у рамках переговорів дохійського раунду. Метою 
обох інструментів є сприяння діяльності дрібних ферме-
рів, продовольчій безпеці та розвитку сільської місцевості 
у країнах, що розвиваються. така гнучкість політики є 
критично важливою для просування цілей сталого розви-
тку і буде захищати країни, що розвиваються, від конку-
ренції з боку фермерів з розвинутих країн [5].

відповідно до концепції SP країни, що розвиваються, 
матимуть право на менше скорочення сільськогосподар-
ських тарифів або навіть залишити деякі на поточному 
рівні на певний відсоток своїх сільськогосподарських 
тарифних ліній у рамках умов дохійського раунду пере-
говорів. Під концепцією SSM розуміють, що країни, які 
розвиваються, матимуть право на збільшення тарифів у 
ситуаціях, коли імпортні ціни зменшуються або обсяги 
імпорту зростають. таким чином, дрібні фермери у цих 
країнах будуть захищені від стрибків цін та можливих 
змін виробничих можливостей.

Прийняття цих двох документів було оформлено 
у Міністерській декларації сот у гонконзі у 2005 р. 
згідно з ними члени сот матимуть гнучкі можливості 
на самостійне визначення кількості тарифних ліній в 
якості механізму SP з метою продовольчої безпеки, без-
пеки дрібних фермерів та забезпечення розвитку сіль-
ської місцевості. країни, що розвиваються, також мати-
муть право на застосування механізму SSM на основі 
обсягу імпорту та рівня цін з подальшими точними 
домовленостями [5].

Підтвердження цих двох понять та інструментів було 
значним кроком вперед у визнанні з боку сот прав уря-
дів країн, що розвиваються. тим не менш існує значна 
опозиція з країн, які є експортерами сільськогосподар-
ської продукції, у тому числі кілька розвинутих країн, 
які побоюються, що механізм SSM може призвести до 

значних втрат експорту. але пропозиції, які вони внесли, 
запобігали б нормальній та простій роботі механізму 
SSM. таким чином, концепція SSM якщо і буде реалізо-
вана, матиме дуже обмежене застосування в країнах, що 
розвиваються, для забезпечення захисту своїх фермерів 
від стрибків імпортних цін. у будь-якому випадку пере-
говори у рамках дохійського раунду зайшли у глухий 
кут і малоймовірно, що механізм SSM буде прийнято 
найближчим часом.

у рамках вто вже існує механізм захисту сільськогос-
подарської галузі, відомий як special agriculture safeguard 
(SSG). Проте більшість країн, що розвиваються, не під-
пали під критерії, необхідні для впровадження цього 
механізму, в результаті чого лише 20 країн можуть корис-
туватися ним. таким чином, у більшості країн, що розви-
ваються, немає належного інструменту боротьби з різким 
зростанням імпорту. для того щоб виправити дисбаланс і 
дати змогу країнам, що розвиваються, забезпечити продо-
вольчу безпеку та належні умови для фермерів, необхідно 
збільшити кількість країн, які можуть користуватися цим 
механізмом [5].

розвинуті та найменш розвинуті країни світу в сот 
мають майже повну протилежність цілей у зміні регу-
лювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською 
продукцією. так, розвинуті і, відповідно, багаті країни 
прагнуть до покращення рівня внутрішнього захисту 
виробництва, а найменш розвинуті країни, що вбачають 
у збільшенні сільськогосподарського експорту єдиний 
можливий поштовх до економічного розвитку, прагнуть 
рівних умов торгівлі для всіх (жодних субсидій). Право 
сильного (багатшого) поки що виграє: на папері рівні 
правила торгівлі є правилами для багатих. відсутність 
можливостей для субсидування та інвестицій у власне 
сільське господарство бідних країн є їх власною (вже не 
світовою) проблемою і замикає коло неможливості ї роз-
витку в майбутньому. це коло необхідно розірвати. Без 
усвідомлення необхідності сильним країнам позбавитись 
частини свого багатства на користь слабких неможливе 
формування ефективних правил торгівлі сільськогоспо-
дарською продукцією.

таким чином, створені передумови для реформу-
вання міжнародного режиму торгівлі у напрямі зміцнення 
зусиль щодо сприяння відповідності методів сільського 
господарства принципам сталого розвитку, які були б 
вигідними дрібним фермерам для підвищення продук-
тивності та одночасно більш стійкими і лояльними щодо 
навколишнього середовища.

висновки. напрям зміни інструментів міжнародної 
торгівлі повинен бути націленим на відповідність прин-
ципам сталого розвитку. зміна інструментів має відрізня-
тися залежно від типу країн. у розвинених країнах більш 
ефективним буде скорочення субсидій, у країнах, що роз-
виваються, – збільшення підтримки дрібних фермерів, а 
найменш розвинені країни повинні бути більш захище-
ними сільськогосподарськими тарифами.

такі умови можуть бути створені за допомогою просу-
вання екологічних методів у сільському господарстві. ці 
методи вигідні для дрібних фермерів задля підвищення 
продуктивності та одночасно більш стійкі та лояльні по 
відношенню до навколишнього середовища, що відпові-
дає цілям сталого розвитку у сільському господарстві.
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аннотация. в работе рассмотрены существующие правила международной торговли в рамках вто с точки зрения 
современных проблем сельского хозяйства разных стран согласно концепции устойчивого развития. основной задачей 
стимулирования отдельных форм сельскохозяйственного производства является превращение единой модели промыш-
ленного сельского хозяйства в более гибкие и самостоятельные, или «регенеративные» системы, которые постоянно 
воспроизводят ресурсы, для более высокой производительности и прибыльности с минимальным внешним воздействи-
ем, а также решение проблемы голода. в статье проанализированы различные инструменты международной торговли, 
которые могут способствовать решению этой задачи.

ключевые слова: сельское хозяйство, международная торговля, инструменты, регулирование, устойчивое разви-
тие, органическая продукция.

Summary. In this work the existing rules of international trade within the WTO in terms of modern agricultural issues in 
different countries according to the concept of sustainable development. The main objective of stimulating certain forms of 
agricultural production is the conversion of a single model of industrial agriculture in a more flexible and independent, or «re-
generative» system that constantly reproduce resources to higher productivity and profitability with minimal outside influence 
and solve the problem of hunger. The article analyzes the various instruments of international trade, which can contribute to 
solving this problem.

Key words: agriculture, international trade, instruments, regulation, sustainable development, organic products.
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теоріЇ транснаціоналіЗаціЇ:  
основи ФорМуваннЯ і критичні аспекти

TRANSNATIONALISM THEORIES:  
FORMATION BASIS AND CRITICAL ASPECTS

анотація. у роботі досліджено концептуальні характеристики теорій транснаціоналізації, їх сутність, авторів та 
еволюцію розвитку. Проаналізовано склад і особливості впливу факторів, що визначають умови формування сучасних 
теорій транснаціоналізації. встановлено, що тнк як суб’єкти економічної системи являють собою «вищу» еволюційну 
форму підприємства, що впливають або піддаються впливу загальних економічних законів у глобальному масштабі. 
з огляду на зазначене, запропоновано ринкову теорію транснаціоналізації, яка описує еволюцію фірми в тнк, причини 
такої еволюції і потенційні можливості і загрози. зокрема, висвітлено параметри трансформації закону «попиту і про-
позиції» і «життєвого циклу товару» в економіках країн, де функціонують материнські чи дочірні компанії тнк.

ключові слова: теорії транснаціоналізації, фактори транснаціоналізації, «цикл зародження» «цикл становлення», 
«цикл глобальної діяльності», еволюційна модель транснаціоналізації, рівні ефективності транснаціоналізації еконо-
мічної діяльності, ринкова теорія транснаціоналізації.

вступ та постановка проблеми. розвиток масштабів 
діяльності транснаціональних корпорацій (далі – тнк) 
став найбільш характерною рисою функціонування сучас-
ної світової економічної системи. незалежно від галузі 
функціонування, виду діяльності, сфери бізнесу чи країни 
походження продукція або ж капітал сучасних тнк при-
сутні в кожній країні світу. Поряд з виготовленням тради-
ційних благ ці компанії можуть створювати блага, які в 
подальшому формують окремі сегменти суспільного спо-
живання. так, у недалекому минулому корпорація Apple 
фактично створила споживачів Пк, свого часу The Ford 
Motor Company, випустивши знамениту модель «T», ство-
рила ринок доступного особистого транспорту, а розвиток 
компанії Facebook взагалі виділив окрему сферу комуні-
кації людства тощо.

суспільне сприйняття процесу глобалізації характеризу-
ється неоднозначністю й певним дуалізмом. тобто, з одного 
боку, тнк виступають джерелом суспільного прогресу, з 
іншого – загрозою для економік окремих країн, адже їхня 
діяльність поширюється й на інші сфери: політику, соціальні 
стандарти, культуру, екологію, тощо. саме риси, що харак-
теризують вплив тнк на економіки країн їх базування та 
приймаючих країн, стають предметом численних наукових 
дискусій економістів кінця ХХ–початку ХіХ ст.

аналіз останніх досліджень і публікацій. еконо-
мічна природа тнк всебічно розкрита в наукових працях 
як вітчизняних, так і зарубіжних учених.

Базові дослідження теорії виникнення, умов розви-
тку розкриваються у наукових працях таких учених, як 
р. вернон, р. коуз, дж. данінг, Х. Перлмуттер, М. Портер, 
д. стопфорд, с. Хаймер. найбільш відомими вітчизня-

ними дослідниками у цій сфері є л. кудирко, о. Мозговий, 
т. орєхова, о. рогач, в. рокоч, с. Якубовський та інші вчені. 
Проте, як у вітчизняній науковій літературі, так і у працях 
іноземних науковців не існує універсального єдиного під-
ходу до визначення процесу транснаціоналізації. усе це 
свідчить про актуальність теми, а відтак, зумовило вибір 
напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Феномен економічної глобалізації, який про-
являється саме через функціонування тнк, може висту-
пати потужним інструментом розвитку економіки укра-
їни, однак без знання теоретичних підходів до вказаного 
процесу неможливо достовірно адаптувати її інвестиційне 
середовище до реалій сьогодення.

Мета статті – аналіз положень сучасних теорій транс-
націоналізації, відзначення їх особливостей і умов фор-
мування та визначення узагальненої теорії розвитку тнк.

результати дослідження. різнобічність наукових 
досліджень діяльності тнк є наслідком не лише різних 
стратегій їх розвитку, але й трансформацією виробничих 
і господарських відносин, яка з середини ХХ століття 
набула неабиякого прискорення. Початком еволюційного 
розвитку теоретичних концепцій транснаціоналізації стали 
60-ті роки ХХ століття, коли активна закордонна вироб-
нича діяльність пояснювалась здебільшого виключно з 
виробничої позиції, що відзначено змістом теорії промис-
лової організації, або теорії розміщення. в загальному кон-
цепціями 1960-х років процес транснаціоналізації визна-
чається як результат стратегії, яку використовують тнк 
з метою «подолання бар’єрів», що відокремлюють націо-
нальні ринки один від одного, використовуючи для цього 
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свої специфічні переваги. основним науково-теоретичним 
досягненням даної концепції стало первинне обґрунту-
вання наслідків впливу розвитку тнк на ринки приймаю-
чих країн і діяльність їх учасників. Проте суттєвим недо-
ліком цієї концепції є відсутність ґрунтовних тлумачень 
щодо причин зародження тнк і процесу трансформації 
національної фірми в інтернаціональну зокрема, адже їх 
зміст стосується діяльності діючих на той час повноправно 
сформованих тнк, які мають сформовані відповідні конку-
рентні переваги і можуть їх реалізовувати.

Формування більш прикладних теоретичних концеп-
цій розвитку тнк припадає на 70–80-ті роки ХХ століття. 
узагальнена класифікація теоретичних підходів до про-
блем виникнення тнк подана у таблиці 1.

Як показує аналіз існуючих теорій транснаціоналі-
зації, західній науці поки що не вдалося сформулювати 
універсальну єдину теорію транснаціоналізації, хоча в 
останні роки науковці суттєво наблизилися до забезпе-
чення таких умов. основною перешкодою в консоліда-
ції наукових поглядів виступає динамічна зміна способів 
транснаціоналізації (становлення діяльності тнк) та все-
охоплюючий характер їх діяльності (присутність у біль-
шості галузей економіки).

Формування великої чисельності різного роду тлу-
мачень поняття транснаціоналізації зумовлене великою 
чисельністю факторів, якими супроводжуються відпо-
відні процеси (рис. 1).

Пропоновані вище теорії, численні фактори роз-
витку суб’єктів транснаціоналізації та особливості 
їх сучасного функціонування дають нам можливість 
сформувати власні теоретичні припущення щодо 
виникнення і функціонування тнк в умовах глобаліза-
ції, яку умовно можна назвати ринковою теорією транс-
націоналізації.

Як уже зазначалося, пропонована нами теорія базу-
ється на узагальненому аналізі теорій транснаціоналізації 
у контексті співставлення особливостей розвитку тнк і 
будь-якого іншого суб’єкта господарювання.

Ми вважаємо, що трансформація фірми в тнк є 
вищою ланкою корпоративної еволюції підприємства, 
а формування філій та їх взаємозв’язок з материнською 
компанією відбувається певною циклічністю. загалом, 
цей процес можна відобразити за схемою і графічною 
моделлю рисунка 2.

узагальнюючи елементи відповідної моделі, варто 
відзначити певні її особливості. Як вказує досвід розвитку 
будь-якої сучасної тнк, початковий етап її розвитку від-
повідає локальній діяльності (на території країни засну-
вання). у представленій еволюційній моделі розвитку 
цей етап окреслюється з циклом зародження відповідної 
фірми. умови, тенденції та розвиток фірми у цьому циклі 
деякою мірою ототожнюються з періодами життєвого 
циклу будь-якого іншого підприємства, проте в кінцевих 
стадіях мають свої особливості.

таблиця 1
узагальнення теоретичних підходів до проблем виникнення тнк

теорія автор сутність

1. технологічна концепція дж. гелбрейт розвиток тнк за рахунок максимізації обсягів продажів у 
приймаючій країні

2. теорія монополістичних 
переваг 

с. Хаймер, ч. кіндлебергер, 
е. чемберлін

тнк використовує особливий вид конкуренції, виділяючи 
свій товар в особисту групу шляхом відносно невисоких 
витрат на рекламу, маркетинг

3. теорія життєвого циклу 
продукту р. вернон Будь-який товар проходить життєвий цикл, який складається 

з ряду стадій

4. теорія активного зростання дж. Бхаваті, Х. джоксон, 
к. алекжандро

концентрація країн, що розвиваються, на розширенні екс-
порту сировини, під впливом специфіки порівняльних пере-
ваг цих країн у міжнародній торгівлі, негативно впливає на 
їх економічний стан

5. Парадигма «летячих гусей» к. акамацу трьох фазність розвитку галузей приймаючої країни: 
імпорт – імпортозаміщення – експорт

6. теорія наздоганяючого 
циклу к. акамацу

враховує процеси прискорення у різних галузях. деталізує 
часовий плин процесів переслідування лідерів економіки 
тими, що наздоганяють 

7. теорія олігополістичного 
захисту ч. ніккерборкер розвиток тнк як гонка за лідером серед тнк

8. теорія Хекшера-оліна, 
парадокс леонтьєва, теорія 
порівняльної вартості робочої 
сили

е. Хекшер, Б. олін, 
в. леонтьєв

обґрунтовує ефективність переміщення факторів вироб-
ництва з однієї країни в іншу. вперше було поставлено під 
сумнів об’єктивність теорії Хекшера-оліна

9. теорія інтерналізації р. Бакклі, М. кассон основною конкурентною перевагою тнк є інфернальна 
структура, за якої власні ноу-хау недосяжні для конкурентів

10. еклектична теорія дж. даннінг виокремлення трьох груп факторів, що визначають трансна-
ціоналізацію та обсяги іноземних активів

11. теорії шляхів 
інвестиційного розвитку націй дж. даннінг, Б. 

Передбачає, що розвиток країни проходить через 5 етапів, 
класифікаційними ознаками яких є готовність приймати 
і експортувати Піі. розвиває положення теорії життєвого 
циклу продукту, наздоганяючого циклу та олігополістичного 
захисту, намагаючись теоретично обґрунтувати еволюцію 
транс-націоналізації

12. теорія конкурентних 
переваг націй М. Портер визначено чотири групи факторів, що утворюють «ромб» 

конкурентних переваг
Складено автором на основі: [1-6]
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Початковим етапом є період зародження, де визнача-
ються сфера і спосіб діяльності відповідної фірми. в разі 
ефективності відповідного етапу настає наступний – 
період піднесення, під час якого збільшується попит на 
товар підприємства і результативність самого підприєм-
ства. Певною особливістю цього періоду для потенцій-
них міжнародних компаній є вихід їхньої продукції на 
зовнішні ринки у вигляді експортованих товарів. стадія 
піку розвитку для підприємства визначається найбіль-
шими обсягами продажів і прибутковості (і передумовою 
подальшого спаду показників), проте для потенційних 
міжнародних (транснаціоналізованих компаній) стадія 
піку відзначається так само найбільшими обсягом про-
дажу товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках і 
водночас це є перехідна стадія до циклу становлення 
тнк (здійсненні іноземних інвестицій). її виникнення 
пов’язане із основними факторами ринку, попиту і пропо-
зиції як з боку відповідної компанії, 
так і з боку споживачів продукції 
цих компаній.

Початок «циклу станов-
лення» для фірми, за відповід-
ною моделлю, настає одночасно 
разом із прийняттям нею рішення 
про здійснення інвестицій в іншу 
країну з метою організації вироб-
ництва в тій самій чи іншій галузі 
економіки. сутність стадій циклу 
становлення полягає в тому, що 
філія тнк буде розвиватися за 
тими самими законами, як і будь-
яке інше підприємство, однак лік-
відація ризиків і розподіл корис-
ливості здійснюється за участю 
материнської компанії, що в зна-
чній мірі забезпечує стабільність 
і утвердження її на ринку окремих 
держав. Піком відповідного циклу 
є прийняття рішення компанією 
про розширення кількості філій в 
цій чи в інших державах. Перехід-
ним етапом до «циклу глобальної 
діяльності» виступає також утвер-
дження частки ринку і її стабілі-
зація відносно раніше заснованої 
філії тнк.

«цикл глобальної діяльності», 
як уже зазначалося раніше, це 
етап, який характеризується наро-
щуванням кількості дочірніх ком-
паній, розвиток яких проходить 
за підтримки материнської компа-
нії упродовж тих же самих етапів 
«життєвого циклу», що характерні 
будь-яким іншим підприємствам. 
особливістю «циклу глобальної 
діяльності» як стадії розвитку тнк 
є те, що материнська компанія 
(власне тнк), має неофіційний ста-
тус монополіста на відповідному 
ринку. сутність такої неофіційної 
монополії встановлюється внаслі-
док великої фінансової міцності, 
сформованої функціонуванням 
певної кількості філій, і, як наслі-
док, можливістю підтримки ново-
заснованих дочірніх компаній. це у 

свою чергу переміщує «центр» конкуренції в діяльність 
виключно міжнародних компаній, чим і обмежується 
функціонування локальних підприємств, оскільки для 
них перспективою діяльності залишається в кращому 
випадку функціонування на окремому ринку, або ж комер-
ційна інтеграція в міжнародну компанію.

на практиці така монополія обмежується сферою дер-
жавного регулювання. однак, як свідчить розвиток тнк у 
сфері нафто- і газовидобування, часто державне регулю-
вання стає «заручником» відповідної компанії.

отож, процес транснаціоналізації виробництва за тлу-
маченням пропонованої нами «ринкової» теорії трансна-
ціоналізації, зумовлювався, зумовлюється і зумовлювати-
меться «переплетенням» двох ключових факторів ринкової 
системи господарювання, а саме попиту і пропозиції, що 
через свою специфікуформуються окремо в системі вироб-
ництва і споживання різних держав. у загальному система 
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Побудовано автором на основі: [7]
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рис. 4. рівні ефективності транснаціоналізації економічної діяльності

рис. 3. схема «ринкової» теорії транснаціоналізації виробництва

рис. 2. еволюційна модель транснаціоналізації підприємницької діяльності
Складено автором самостійно
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зв’язків за ринковою теорією транснаціоналізації може 
відображатися за такою схемою (рис. 3).

аналізуючи схему «ринкової» теорії транснаціоналі-
зації, варто наголосити на тому, що процес транснаціона-
лізації виробництва формується під впливом двох умов 
ринку:

1. наявність попиту на фактори виробництва з боку 
виробників (потенційних інвесторів), що задовольняється 
пропозицією відповідних факторів на території держав-
реципієнтів.

2. Пропозиція капіталу технологій і т.п. з боку вироб-
ників (потенційних інвесторів), що покривається попитом 
на відповідні фактори на території держав-рецепієнтів.

Приведені умови «ринкової» теорії транснаціоналіза-
ції можуть виконуватися як в комплексі, так і поодинці. 
наприклад: поширення мережі ресторанів Mc Donalds на 
території країн снд викликане більшою мірою попитом 
на відповідну продукцію, а не неможливістю виробни-
цтва у цій сфері.

отже, в рамках «ринкової» економіки транснаціоналі-
зація розглядається як вища еволюційна стадія розвитку 
підприємництва, що здійснюється не лише заради еконо-
мічного ефекту (прибутку), а й становлення геоекономіч-
них амбіцій держав та налагодження їхніх інтеграційних 
відносин.

у рамках сформульованої нами «ринкової» теорії 
транснаціоналізації можна виокремити три рівні ефектив-
ності цього процесу (рис. 4):

1. низька ефективність тнк. це умова, коли кожна 
нова утворена філія тнк призводить до зниження загаль-
ного рівня ефективності компанії. за цієї умови пер-
спектива подальшого розширення мережі компаній від-
повідної тнк суттєво обмежується ризиком подальшої 
відсутності окупності інвестицій, що в перспективі може 
викликати крах усієї компанії (рис. 4 (а));

2. Пропорційна ефективність тнк. це умова, коли 
кожна нова утворена філія тнк не викликає зміни в 
ефективності цілої системи тнк. здійснення інвесту-

вання компаніями за умови пропорційної ефективності 
тнк, як правило, зумовлене прагненням до перерозпо-
ділу (захоплення) ринку, на якому функціонує ця компа-
нія (рис. 4 (б));

3. Прогресивна ефективність тнк. це умова, коли 
кожна нова утворена філія тнк викликає додаткове 
зростання ефективності показників усієї тнк (спостері-
гається синергетичний ефект). здійснення інвестування 
компаніями за умови прогресивної ефективності тнк, як 
правило, зумовлене прагненням до максимізації прибутку 
і становлення лідерства компанії на ринку її функціону-
вання (рис. 4 (в)).

Пропонована нами «ринкова» теорія транснаціоналі-
зації у своїй структурі цілком охоплює усі фактори, що 
впливають на формування теоретичних підходів до транс-
націоналізації, і є однією із перших спроб вітчизняної 
науки обґрунтувати цей процес як необхідний самостійно 
функціонуючий етап еволюції підприємництва в сучас-
них умовах соціально-економічного розвитку. зважаючи 
на динамічність відносин у системі транснаціоналізації 
виробництва «ринкова» теорія транснаціоналізації від-
крита до постійного доповнення наукових припущень, 
висновків і тверджень, що формуватимуться нами в 
подальших наукових дослідженнях.

висновки. в існуючих теоріях щодо виникнення і роз-
витку тнк акцентується увага на окремих ракурсах про-
цесу функціонування цих суб’єктів. Постійні зміни умов 
світової економіки та мінливості процесу глобалізації в 
цілому унеможливлюють формування єдиного і стабіль-
ного теоретичного підходу до тлумачення цих явищ. зва-
жаючи на це, нами запропоновано «відкриту» теоретичну 
концепцію, яка, при врахуванні основних законів ринко-
вої системи господарювання, може всебічно пояснювати 
глобалізаційні процеси у світовій економіці. вихідними 
елементами даної концепції є еволюція виробництва і 
інституту підприємництва, ефективність діяльності, а 
також синхронізація попиту і пропозиції у виробничій і 
споживчій системах економіки.
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аннотация. в работе исследованы концептуальные характеристики теорий транснационализации, их сущность, 
авторов и эволюция развития. Проанализирован состав и особенности влияния факторов, определяющих условия фор-
мирования современных теорий транснационализации. установлено, что тнк как субъекты экономической системы 
представляют собой «высшую» эволюционную форму предприятия, которые влияют или подвергаются воздействию 
общих экономических законов в глобальном масштабе. учитывая указанное, предложена рыночная теория трансна-
ционализации, в которой описаны эволюция фирмы в тнк, причины такой эволюции и потенциальные возможности 
и угрозы. в частности, определены параметры трансформации закона «спроса и предложения» и «жизненного цикла 
товара» в экономиках стран, где функционируют материнские или дочерние компании тнк.

ключевые слова: теории транснационализации, факторы транснационализации, «цикл зарождения», «цикл ста-
новления», «цикл глобальной деятельности», эволюционная модель транснационализации, уровни эффективности 
транснационализации экономической деятельности, рыночная теория транснационализации.
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Summary. In the research work conceptual characteristics of transnationalism theories, their essence, the authors and evolu-
tion of development are investigated. The content and peculiarities of the influence of the factors which define the conditions of 
the formation of the modern transnationalism theories are analyzed. It is established that TNCs as subjects of economic sphere 
are «higher» evolutional form of the enterprise, influence or are influenced with general economic laws in global scope. In view 
of the defined there is offered market theory of transnationalism which describes the evolution of the company in TNCs, the 
reasons of such evolution and potential possibilities and dangers. In particular, there are cleared the parameters of the transfor-
mation of the law «supply and demand» and «product life cycle» in the economics of the countries where maternal or subsidiary 
TNCs’ companies function.

Key words: transnationalism theories, transnationalism factors, «conception cycle», «incipience cycle», «global activity 
cycle», evolutional model of transnationalism, levels of the effectiveness of transnationalism economic activity, market theory 
of transnationalism.
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стратегічні підХоди до ФорМуваннЯ сучасного вироБничо-
теХнологічного потенціалу гаЗовоЇ проМисловості украЇни

A STRATEGIC APPROACHES TO THE FORMATION OF MODERN INDUSTRIAL  
AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL IN THE GAS INDUSTRY OF UKRAINE

анотація. стаття присвячена питанням управління підприємствами газової промисловості шляхом формування 
сучасного виробничо-технологічного потенціалу. досліджено варіанти активності виробничо-технологічної політики 
країни. розглянуто основні підходи до стратегічного вирішення проблем газової промисловості в розрізі сценаріїв їх-
нього розвитку. наведено прогнози зі споживання газу з проведенням енергетичної стратегії. запропоновано комплек-
сна програма заходів скорочення питомого споживання газу в україні.

ключові слова: виробничо-технологічний потенціал, виробничо-технологічна політика, споживання газу, енерге-
тична стратегія, стратегічний розвиток, газова промисловість.

постановка проблеми. в останні роки розвиток еко-
номіки будь-якої країни все більше залежить від ступеня 
задоволення попиту на енергоносії. рішення енерге-
тичних проблем є одним з першочергових завдань еко-
номічної політики української держави, і, як наслідок 
цього, формування ефективних ринкових механізмів 
управління підприємствами газової промисловості як 
базовими структурами Пек україни і нарощування на 
цій основі виробничо-технологічного потенціалу газо-
вої галузі є вкрай актуальною темою наукового дослі-
дження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. сучасні 
погляди на проблеми підвищення ефективності під-

приємств газової галузі розглядаються в роботах таких 
дослідників, як а.г. ананенков, в.М. Блінков, л.E. вороб-
йова, д.а. ендовицький, д.М. теунаєв, а.е. конторович, 
а.г. коржубаєв, П.П. лапшин, а.Б. Міллер, а.Ю. ряпо-
лов, O.A. ейсмонт, в.а. Язєв та ін. дослідження проце-
сів трансформації механізмів управління підприємствами 
газової промисловості україни з метою формування 
їхнього сучасного виробничо-технологічного потенціалу 
як основи підвищення конкурентоспроможності газовій 
галузі відповідає потребам розвитку економіки україни 
і вимагає проведення відповідного наукового обґрунту-
вання та розробки нових управлінських підходів з ураху-
ванням поглядів вище названих авторів.
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Метою статті є дослідження проблем управління під-
приємствами газової промисловості при формуванні сучас-
ного виробничо-технологічного потенціалу і визначення 
стратегічних підходів до трансформації організаційно-еко-
номічних механізмів управління української газової галузі 
з метою підвищення її конкурентоспроможності.

виклад основного матеріалу. виробничо-техноло-
гічний потенціал газової промисловості (втП) – це сис-
тема економічних відносин, що виникають між господа-
рюючими суб’єктами на макро – і мікрорівнях з приводу 
отримання максимально можливого виробничого резуль-
тату, який може бути отриманий за умови найбільш ефек-
тивного використання виробничих ресурсів, за умови 
наявного рівня техніки і технологій, передових форм 
організації виробництва. високий рівень розвитку вироб-
ничо-технологічного потенціалу може розглядатися як 
основа подальшого розвитку і розміщення виробництва в 
розрізі електроенергетики [1].

основною складовою виробничо-технологічного 
потенціалу є промисловий потенціал. Промисловий потен-
ціал україни є одним з фундаментальних системоутво-
рюючих елементів територіальної соціально-економічної 
системи (тсес). вітчизняна промисловість безпосередньо 
забезпечує в українській економіці 45% валового випуску 
продукції і 25% робочих місць. і не менш важливо, що вона 
лежить в основі відтворювального циклу національної еко-
номіки, є базисом, на який спирається діяльність інших 
секторів економіки: сільське господарство, енергетика, 
будівництво, торгівля, фінансова діяльність, сфера послуг 
тощо, є двигуном соціально-економічного розвитку країни. 

розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан 
економіки в державі та рівень життя населення. Метою 
соціальної держави, якою відповідно до конституції 
є україна, має бути забезпечення умов для зростання 
добробуту громадян. однією з найважливіших складо-
вих добробуту в цивілізованих державах є забезпечення 
громадян і компаній необхідними енергоресурсами. запо-
рукою реалізації цієї мети має стати надійне, економічно 
обґрунтоване й екологічно безпечне задоволення потреб 
населення й економіки в енергетичних продуктах.

замість забезпечення екстенсивного розвитку, яким 
економіка україни рухалась протягом десятиліть, енерге-
тика повинна перейти на ефективне забезпечення сталого 
розвитку економіки. забезпечення економіки та соціаль-
ної сфери країни основними видами 
енергоносіїв (електричною й тепловою 
енергією, моторними і котельно-піч-
ними видами палива, а також природ-
ним газом) і сировинними ресурсами 
покладається на паливно-енергетичний 
комплекс україни (Пек).

енергетична стратегія – це інтегро-
вана модель дій держави, що спрямо-
вана на досягнення цілей національної 
безпеки та задоволення енергетичних 
потреб суспільства за найменших 
сукупних витрат, при цьому економічно 
обґрунтовано. таким чином, енерге-
тична стратегія україни до 2030 року 
покликана визначити вектор розвитку 
галузей енергетики країни відповідно 
до цілей і завдань Пек до 2030 року [2].

реалізація заходів енергостратегії 
дасть змогу досягти таких основних 
результатів:

- повне забезпечення зростаючого 
попиту на електроенергію за раху-

нок термінової модернізації тес, продовження терміну 
експлуатації аес, значних інвестицій в модернізацію і 
розширення електромережевого господарства країни, а 
після 2018 року – за рахунок введення нових генеруючих 
потужностей та скорочення питомих витрат;

- істотне скорочення державних витрат за умови при-
пинення субсидування галузей з одночасним підвищен-
ням ефективності роботи підприємств Пек;

- впровадження комплексних програм підвищення 
енергоефективності для зниження питомого споживання 
енергоресурсів в економіці на 30-35% до 2030 року, що 
істотно зменшить навантаження на економіку, підвищить 
енергетичну незалежність держави та конкурентоспро-
можність її ввП;

- залучення необхідних інвестицій (близько 
200 млрд дол. сШа) в Пек потребує розробки програм 
реформування галузей, створення конкурентних ринків, 
підвищення цін на енергоресурси з метою створення при-
вабливих умов для приходу в галузь приватних інвесторів, 
посилення системи контролю над монополіями, а також 
доопрацювання і довгострокової стабілізації нормативно-
правового поля.

у базовому сценарії співвідношення ввП сфери 
послуг з ввП промисловості до 2030 р. наблизиться до 
рівня розвинених країн (сфера послуг складе 70% ввП, 
промисловість – близько 21%, решту – 9% – складе сіль-
ське господарство). відповідно до базового сценарію, 
ввП україни у 2030 р. досягне 2,9 трлн грн (рис. 1) [3].

оптимістичний сценарій передбачає більш інтенсив-
ний індустріальний розвиток, при якому реальний ввП 
україни зростає щорічно в середньому на 6,4%, до того 
ж структура ввП також зміщується у бік сектору послуг. 
основними чинниками зростання стануть зростання ввП 
промислового сектору (5,2% щорічно), ввП сектору послуг 
(6,9% щорічно) і ввП сільського господарства (7,1%). При 
такому сценарії у 2030 р. ввП досягне 3,8 трлн грн.

у песимістичному сценарії зростання ввП значно 
нижче, ніж у сценарному діапазоні, через нижчі показники 
зростання ввП у секторах: 1,4% – у промисловому секторі, 
4,2% – у сфері послуг і 6,1% – у сільськогосподарському 
секторі. у разі реалізації песимістичного сценарію розви-
тку ввП україни у 2030 р. він складе 2,3 трлн грн.

стратегія дає змогу підсилити сильні сторони і нівелю-
вати деякі слабкі. Єдині негативні показники стосуються 

рис. 1. сценарний розвиток ввп україни  
із застосуванням енергетичної стратегії
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відсутності державної підтримки, відсутності інвестицій 
для зміни поколінь обладнання. існуюча стратегія хоча б 
дещо нівелює ці слабкості. зусилля держави у цій сфері 
хоча і очікуються, але в умовах кризи, швидше за все, не 
будуть значними.

для рішення основних проблем формування вироб-
ничо-технологічного потенціалу газової промисловості, 
зокрема стратегічних підходів, що приведені вище, роз-
глядаються такі системні складові:

– розробка ключових напрямів формування сучасного 
виробничо-технологічного потенціалу газової промисло-
вості відповідно до стратегії розвитку Пек україни;

– пошук ключових науково-технічних активів газо-
вих, електро- і теплоенергетичних підприємств україни і 
оцінка їх відповідності напрямкам формування сучасного 
виробничо-технологічного потенціалу газової 
промисловості;

– забезпечення мінімізації рівня ризиків, 
пов’язаних з функціональною діяльністю;

– визначення необхідного обсягу фінансо-
вих коштів та оптимізація структури їхніх дже-
рел.

розробляються варіанти активності фор-
мування сучасного виробничо-технологічного 
потенціалу газової промисловості (рис. 2).

залежно від активності виробничо-тех-
нологічної політики змінюється динаміка 
тривалості та глибини кризових явищ у газо-
вій промисловості україни: при радикальній 
політиці вихід з кризи прискорюється, при 
млявій політиці кризові явища затягуються. 
конкретні часові параметри й обсяги падіння 
виробництва сформулювати в даному 
випадку важко, так як вкрай дискусійним є 
період формування за рахунок зовнішньое-
кономічних надходжень базу для інвестицій 
у галузі та податкову базу бюджету україни 

для стимулювання антикризових заходів і 
політики стимулювання виробничого зрос-
тання [4].

для найточнішого розрахунку виробного-
технологічного потенціалу газової промисло-
вості необхідно аналізувати дані, що отримані 
в розрізі багатьох років. у цілому споживання 
газу в україні можна охарактеризувати як над-
лишкове і нераціональне.

у першу чергу це стосується населення 
й об’єктів комунальної теплової енергетики, 
оскільки ціни на газ і тарифи на тепло, виро-
блені на його основі, істотно занижені.

внаслідок цього кінцеві споживачі не заці-
кавлені у скороченні обсягів споживання та 
реалізації заходів із підвищення енергоефек-
тивності. крім того, наявна ситуація створює 
можливість для здійснення арбітражних опера-
цій (спекуляцій на різниці у ціні) шляхом неці-
льового використання газу, який направляється 
на потреби населення, існують значні техно-
логічні втрати при розподілі тепла й газу, що 
мають істотний потенціал до зниження.

із проведенням енергетичної стратегії 
беруться до уваги прогнози зі споживання газу 
(рис. 3), які ґрунтуються на таких чинниках: 
прогнозна динаміка економічного розвитку 
україни та світового ринку в цілому; майбутня 
динаміка розвитку окремих сегментів спожи-
вачів; зміна світових цін на газ; впровадження 

заходів для підвищення енергоефективності і зниження 
питомого споживання газу [3].

також детальна інформація щодо споживання природ-
ного газу в україні, особливо населенням, комунальними 
та державними споживачами, не повна. тому першим 
кроком для зменшення споживання газу є проведення 
незалежного аудиту з детальним визначення обсягів 
споживання газу, особливо населенням та державними і 
комунальними підприємствами.

Передбачається, що обсяги споживання газу населен-
ням до 2030 р. істотно скоротяться і складуть близько 
12 млрд куб. м, що передбачає майже 30% скорочення 
порівняно з показником 2010 р. незважаючи на зрос-
тання добробуту населення, що призведе до значного 
збільшення сукупної житлової площі та комерційної 

Млява виробничо-
технологічна політика

використання впроваджених 
«низьких» виробничих технологій

некерована стагнація і економічна 
криза, невизначеність процесу виходу 

з депресії

Активна виробничо-
технологічна політика

перехід від використання «низьких» 
виробничих технологій до «високих»

там, де це можливо

послідовна політика виходу з кризи, 
значні коригування стану економіки, 

технології та соціальної політики

Радикальна виробничо-
технологічна політика

опора на технологічну революцію в 
рамках ресурсно-екологічних 

обмежень

прискорене виключення «низьких 
технологій»

рис. 2. варіанти вирішення проблем  
у формуванні втп газової промисловості країни

рис. 3. динаміка споживання газу для основних секторів споживання 
у 2010–2030 рр. (з урахуванням енергоефективності)
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нерухомості у 1,5 і 2,5 рази відповідно, буде також спо-
стерігатися низка тенденцій, які чинитимуть істотний 
понижувальний вплив на обсяги споживання [5].

для досягнення поставлених цілей скорочення пито-
мого споживання газу в україні на 40% державі необхідно 
розробити і реалізувати комплексну програму заходів, 
основними елементами якої є: забезпечення повного пер-
соніфікованого обліку обсягів споживання газу і тепла, а 
також законодавчої можливості застосування заходів стяг-
нення заборгованості; просування альтернативних джерел 
виробництва тепла, підтримка розвитку та просування 
використання механізмів інституту осББ (об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків) як інструмента 
для реалізації колективних заходів енергоефективності 
багатоквартирних будинків та забезпечення його досту-
пом до різних джерел фінансування; державна підтримка 
розвитку ринку надання послуг з підвищення енергоефек-
тивності будинків (включаючи житлові будинки), систем 
виробництва та розподілу тепла, а також допомога в залу-
ченні фінансування (включаючи державне) проектів із 
підвищення енергоефективності для фізичних та юридич-
них осіб (включаючи осББ); удосконалювання системи 

субсидування населення шляхом доповнення системи 
стимулами економії та підвищення ефективності вико-
ристання газу.

за відсутності реалізації заходів підвищення енергое-
фективності сукупний обсяг споживання газу в економіці 
до 2030 р. складе близько 82 млрд м3, тепла – близько 
366 млн гкал на рік. таке зростання енергоспоживання 
буде чинити значний негативний вплив на конкуренто-
спроможність української економіки та підвищувати її 
залежність від імпортних енергоресурсів, обмежуючи 
можливості для сталого довгострокового розвитку. Мож-
ливість подібного варіанта розвитку подій підкреслює 
важливість підвищення енергоефективності економіки.

висновки. таким чином, державі необхідно розв’язати 
низку найважливіших завдань, пов’язаних із розвитком 
газової галузі. серед них – скорочення загального спо-
живання природних ресурсів, зниження залежності від їх 
імпорту, а також підвищення енергоефективності. клю-
човими чинниками успішного розв’язання цих завдань є: 
модернізація промисловості; зниження втрат газу і тепла; 
значне підвищення енергоефективності населенням і 
комунальним господарством.
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ния современного производственно-технологического потенциала. исследованы варианты активности производствен-
но-технологической политики страны. рассмотрены основные подходы к стратегическому решению проблем газовой 
промышленности в разрезе сценариев их развития. Приведены прогнозы по потреблению газа с проведением Энергети-
ческой стратегии. Предложена комплексная программа мер сокращения удельного потребления газа в украине.

ключевые слова: производственно-технологический потенциал, производственно-технологическая политика, по-
требление газа, Энергетическая стратегия, стратегическое развитие, газовая промышленность.

Summary. The article is devoted to the management companies of the gas industry by creating a modern industrial and 
technological potential. Options investigated activity of production and technological policy. It’s researched the main strategic 
approaches to solve the problems of the gas industry in the context of development scenarios. It’s given the forecasts of gas 
consumption with holding the Energy Strategy. It’s offered comprehensive program of specific measures to reduce gas consump-
tion in Ukraine.

Key words: industrial and technological potential industrial and technological policy, gas consumption, energy strategy, 
strategic development, gas industry.
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оцінка еФективності управліннЯ  
вироБничиМ потенціалоМ підприЄМства

EVALUATING THE EFFECTIVENESS  
OF MANAGING THE PRODUCTION POTENTIAL

анотація. у статті проведено оцінку ефективності управління виробничим потенціалом на прикладі підприємства 
будівельної галузі тов «Фомальгаут-Полімін». крім того, розглянуто підходи до визначення суті поняття «ефектив-
ність виробничого потенціалу» з точки зору різних авторів. також подано узагальнену класифікацію видів ефективнос-
ті й обрано найбільш правильну у контексті оцінки виробничого потенціалу. Проведено аналіз основних показників ді-
яльності, які визначають стан виробничого потенціалу. на прикладі конкретного промислового підприємства зроблено 
висновки про ефективність управління виробничим потенціалом і про загальні тенденції розвитку підприємства.

ключові слова: потенціал, ефективність управління, виробничий потенціал, показники ефективності, показники 
рентабельності, оцінка потенціалу.

вступ та постановка проблеми. за нинішнього стану 
економіки україни особливо гостро постало питання про 
стан розвитку промисловості – одного із головних джерел 
створення ввП. загальний стан визначає робота окремих 
галузей промисловості, а всередині галузі – окремих під-
приємств. запорукою успішності і стабільності роботи 
промислових підприємств є ефективне використання 
наявного потенціалу. ефективне використання потенці-
алу, у свою чергу, може і має забезпечуватися на основі 
володіння необхідною інформацією і управління потенці-
алом у всіх його проявах.

саме тому необхідно насамперед з’ясувати сутність 
поняття «ефективність», як вона може оцінюватися, про 
що можуть свідчити показники, отримані в результаті від-
повідного аналізу. тобто проблемою є і сама оцінка ефек-
тивності використання виробничого потенціалу, і сам 
його аналіз. і відповідно до цього в подальшому можна 
сприяти підвищенню ефективністю управління потен-
ціалом або ж коригувати лише деякі структурні одиниці 
потенціалу. актуальність полягає у використанні конкрет-
них прийомів обчислення і подальшому використанні їх 
для аналізу підприємств, що займаються виробництвом 
сухих будівельних сумішей.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
оцінки ефективності, управління та використання вироб-

ничого потенціалів підприємства розглядали о.П. градов, 
е.в. Попов, Ю.Ю. донець, н.і. іванов, о.с. Федонін, 
і.М. рєпіна, в.г. герасимчук, М.д. кондратьєв, е.в. лапін, 
т.с. Хачатуров, і.і. Мазур, П. друкер та ін.

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. недостатньо обґрунтованими є методичні під-
ходи до оцінки потенціалу, які б могли забезпечувати мак-
симальну ефективність управління ним для досягнення 
цілей підприємства і вирішення головних завдань його 
розвитку.

Мета статті полягає в аналізі стану виробничого 
потенціалу та виявленні основних тенденцій його вико-
ристання на прикладі промислового підприємства.

результати дослідження. визначення ефективності 
управління виробничим потенціалом підприємства одна-
ково важливе як у практичному, так і у теоретичному 
аспекті, що дасть змогу впливати на показники ефектив-
ності та сформувати методичні пропозиції з удоскона-
лення її управління. управління ефективністю викорис-
тання виробничого потенціалу промислових підприємств 
вимагає однозначного розуміння сутності поняття «ефек-
тивність». традиційно під ефективністю розуміють 
зіставлення прибутку, результатів та витрат [1, с. 290].  
у сучасному тлумаченні категорії «ефективність» розумі-
ють відносний ефект, результативність процесу, операції, 
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проекту, який визначається як відношення ефекту, резуль-
тату до витрат, що його обумовили [3, с. 286].

зміст поняття «ефективності» може бути різним, 
залежно від того, які завдання і цілі ставляться при оцінці, 
і може носити відносний характер, адже саме дослідник 
робить висновки на основі результатів, тобто має місце 
певна суб’єктивність. відповідно до загальноприйнятого 
дослідження взаємозв’язку прибутку і витрати на під-
приємстві можна зробити висновок, що такий підхід не 
дає можливості оцінити значимість ефекту для розвитку 
підприємства та визначити джерела виникнення ефекту 
та його величини щодо кількості витрат на відповідне 
отримання, неможливість порівняння ефектів за приро-
дою виникнення, одиницями оцінки в часі та методами 
їхнього вимірювання [7, с. 38-40]. к. Менар більш ґрун-
товно описав існування в сучасних наукових поглядах 
на сутність поняття ефективності суттєвих відхилень від 
традиційно прийнятого підходу [17].

ще одним підходом до визначення змісту поняття 
«ефективність» є його оцінка через використання страте-
гічного потенціалу підприємства. Прихильниками такої 
точки зору є і. ансофф, а.е. воронкова, які розгляда-
ють ефективність крізь призму відповідності фактичного 
результату тому, якого можна було б досягти, якби сис-
тема повністю виконувала свої функції.

ще один підхід пояснює значення ефективності як 
оптимізації часу і ресурсів, які були використані для 
досягнення поставленої мети у довгостроковій перспек-
тиві. Прихильниками даної думки є в. Мухін, к.П. вла-
сова, які крім того визначали, що важливими є не лише 
показники, а й оцінка так званої «комплексної ефектив-
ності», яка по своїй суті відображає наближеність до 
поставленої мети.

враховуючи вищезазначене, можна узагальнити так: 
ефективність виробництва, використання виробничого 
потенціалу характеризує раціональне використання 
фінансових, матеріальних, людських та інших економіч-
них ресурсів, функціональна роль ефективності полягає 
у відображенні рівня і динаміки його розвитку, якісної 
та кількісної сторони цього процесу. щодо виробничого 
потенціалу ефективність його використання є комплек-
сною характеристикою кінцевих результатів викорис-
тання економічних ресурсів за визначений період часу 
для забезпечення розвитку як безпосередньо виробничого 
потенціалу, так і підприємства в цілому на основі інвести-
ційно-інноваційної діяльності, яка є функціональною час-
тиною структури виробничого потенціалу та яка забезпе-
чує і характеризує спрямованість до розвитку.

оскільки ефективність є складним комплексним 
поняттям, існує значна кількість її видів [1-4]. у контексті 
дослідження, використовуючи існуючі види ефективності 
відносно виробничого потенціалу, доцільно зазначити 
їхню певну розгалуженість та узагальнити за такими існу-
ючими класифікаційними ознаками:

– за можливостями розрахунку (потенційна, тобто 
можлива, завчасно визначена за очікуваними попередніми 
результатами господарювання, та реальна ефективність – 
визначена за існуючими результатами господарювання);

– за часом отримання результату (тактична, з отри-
манням результату в короткостроковому періоді, стра-
тегічна, з отриманням результату в довгостроковому 
періоді);

– за сутністю (економічна та соціальна, якщо під 
економічною розуміють усі результати діяльності, вклю-
чаючи екологічні, організаційні, технічні, технологічні, 
у протилежному випадку всі наведені види ефективності 
можуть визначатися як самостійні); 

– за повнотою об’єкта оцінки (повна, тобто всього 
об’єкта, та локальна – його частини);

– за цільовим призначенням (планова, фактична, нор-
мативна або проектна);

– за методом розрахунку (абсолютна, відносна);
– за об’єктом оцінки (виробничо-господарської 

діяльності підприємства, господарської функції, елемен-
тів господарських процесів, господарських рішень).

наведена класифікація ефективності є найбільш повною, 
проте відповідно до уточнення визначень виробничого 
потенціалу, впливу результатів його використання як на вну-
трішнє, так і на зовнішнє середовище необхідно запропону-
вати таку ознаку та види ефективності як «за спрямованістю 
результатів», згідно з якою доцільно виділити внутрішню, 
зовнішню та комплексну ефективність, які характеризува-
тимуть результати використання виробничого потенціалу 
(або іншого об’єкта, наприклад, підприємства в цілому, його 
підрозділів) у внутрішньому середовищі, зовнішньому та в 
цілому, в обох середовищах одночасно.

виділення таких видів ефективності є об’єктивною 
необхідністю, оскільки сприятиме ухваленню обґрунто-
ваних управлінських рішень щодо визначення резервів 
використання економічних ресурсів, виконання функцій 
виробничим потенціалом за їх окремими характеристи-
ками, визначення видів стратегій управління виробничим 
потенціалом для забезпечення досягнення загальної мети 
підприємства відповідно до загальноекономічної страте-
гії управління.

ефективність використання виробничого потенціалу 
повинно ґрунтуватися на результатах аналізу діяльності 
підприємств. у дослідженні обрано показники діяль-
ності тов «Фомальгаут-Полімін», яке займається вироб-
ництвом сухих будівельних сумішей. аналіз результатів 
використання виробничого потенціалу було проведено за 
2010–2014 рр. з метою визначення загальних тенденцій 
зміни виробничого потенціалу був застосований метод 
усереднення критеріальних оцінок. загальні результати 
проведеного аналізу відображено у таблицях 1-4.

для оцінки використання основних засобів розрахо-
вано такі показники: коефіцієнти придатності та онов-
лення основних фондів, фондовіддача і фондоозброєність 
(табл. 1). за період, що аналізується, на підприємстві 
склалася ситуація, коли наявна висока питома вага зноше-
ного обладнання, про що свідчить величина коефіцієнта 
придатності основних фондів.

таблиця 1
Значення показників ефективності  

використання основних засобів
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2010 0,322 0,025 3,792 44,217
2011 0,234 0,009 3,705 41,159
2012 0,298 0,017 3,901 42,095
2013 0,301 0,014 3,859 45,234
2014 0,328 0,011 4,117 51,417

Потрібно зазначити, що за останні два роки на підпри-
ємстві коефіцієнт придатності основних фондів мав тен-
денцію до зростання, що дало змогу досягти рівня 32,8% 
у 2014 р. При цьому таке зростання є несуттєвим і зміню-
ється від 32,2% у 2010 р. до 32,8% у 2014 р., тобто зміна 
відбулася на 0,6%, що не дає змогу зробити висновок 
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про суттєву позитивність. Можна зробити висновок, що 
підприємство вкладає грошові кошти в основні засоби, і 
тому має місце зростання коефіцієнта їхнього оновлення. 
з 2010 р. по 2014 р. фондовіддача практично не змінюва-
лася і становила близько 3,7 грн/грн і тільки у 2014 р. вона 
зросла на 0,4 грн/грн. Фондоозброєність за даний період 
часу мала тенденцію до збільшення і за період з 2010 р. 
по 2014 р. зросла на 7,2 грн/ос. водночас не значною 
мірою, але зростає коефіцієнт придатності основних засо-
бів. у структурі оборотних засобів спостерігається нео-
птимальне співвідношення сум і часу знаходження їх у 
сфері виробництва та обігу. так, на підприємстві питома 
вага оборотних засобів у сфері виробництва в середньому 
становить 42,5%, а у сфері обігу – 46,7% (табл. 2). Хоча 
у 2012–2013 рр. у сфері виробництва питома вага обо-
ротних коштів збільшилася, що сприяло підвищенню 
ефективності використання виробничого потенціалу, а у 
2014 р. їхня питома вага уже становила 51,3%. це може 
стати однією із причин зменшення собівартості продукції 
і збільшення її конкурентоспроможності.

таблиця 2
середні витрати оборотних засобів на створення 
однієї грошової одиниці реалізованої продукції

рік

питома вага оборотних 
засобів у сфері 

виробництва на одну 
грошову одиницю 

реалізованої продукції

питома вага оборотних 
засобів у сфері обігу на 
одну грошову одиницю 
реалізованої продукції

2010 0,352 0,388
2011 0,375 0,469
2012 0,385 0,38
2013 0,498 0,553
2014 0,513 0,545

відповідно до даних таблиці 3 можна зробити висно-
вок, що частка власних оборотних коштів в активах, зна-
чення показників ділової активності не відповідають 
нормативним значенням. значення коефіцієнтів оборот-
ності виробничих запасів і готової продукції свідчить 
збільшення попиту на сухі будівельні суміші і відображає 
позитивні явища в діяльності підприємства в цілому. зни-
ження коефіцієнта оборотності дебіторської заборгова-
ності, що спостерігається на підприємстві, свідчить про 
збільшення обсягу товарного кредиту.

аналіз коефіцієнтів оборотності виробничих запасів і 
готової продукції (табл. 4) показав таке: спостерігається 
приріст значень цих коефіцієнтів, а це у свою чергу може 
свідчити про збільшення попиту на продукцію підпри-
ємства, це одна із позитивних тенденцій функціонування 
підприємства.

аналіз показників рентабельності продемонстрував, 
що на підприємстві частка валового прибутку, що при-
падає на 1 тис. грн вартості обсягу продажу, знижується. 
зменшення в динаміці показника валової рентабельності 
продажу зумовлене збільшенням собівартості реалізо-
ваної продукції порівняно з виручкою від реалізації. 
зниження показника операційної рентабельності про-
дажу підтверджує перевитрати за постійними статтями 
витрат (адміністративними витратами, витратами на збут, 
іншими операційними витратами).

чиста рентабельність продажів на підприємстві має 
дуже низькі значення, що є незадовільним і вимагає ухва-
лення управлінських рішень, які були б спрямовані на її 
зростання.

таблиця 4
показники рентабельності підприємства
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2010 0,064 0,057 0,235 0,054 0,061
2011 0,034 0,049 0,205 0,069 0,054
2012 0,038 0,064 0,161 0,051 0,062
2013 0,045 0,075 0,155 0,046 0,06
2014 0,081 0,124 0,178 0,074 0,065

виявлені в процесі аналізу негативні фактори свід-
чать про відсутність стійких тенденцій щодо підвищення 
ефективності використання виробничого потенціалу 
тов «Фомальгаут-Полімін», тому це зумовлює необхід-
ність подальших досліджень ефективності використання 
виробничого потенціалу і розробки заходів з метою його 
підвищення.

висновки. ефективність використання виробни-
чого потенціалу є комплексним відображенням кінце-
вих результатів використання економічних ресурсів за 
визначений період часу для забезпечення розвитку як 
безпосередньо виробничого потенціалу, так і підпри-
ємства в цілому на основі інвестиційно-інноваційної 
діяльності, яка є функціональною частиною структури 
виробничого потенціалу та яка забезпечує і характери-
зує спрямованість до розвитку. Проведений кількісний 
аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства 
дав змогу виявити загальні тенденції розвитку підприєм-
ства і виокремити окремі негативні і позитивні аспекти у 
його функціонуванні. для науково обґрунтованих висно-
вків про використання виробничого потенціалу необ-
хідно провести додаткові дослідження за допомогою 

таблиця 3
середні значення коефіцієнтів ділової активності підприємств
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2010 0,15 0,88 3,43 1,55 3,18 20,29 9,75 1,94 2,14 4,92
2011 0,18 0,81 5,28 1,95 3,09 23,84 8,03 1,85 2,45 4,55
2012 0,19 0,94 5,52 2,01 3,68 28,74 9,32 1,81 2,55 4,49
2013 0,15 1,11 4,76 1,78 4 30,21 7,25 1,99 3,01 4,3
2014 0,18 1,04 5,94 1,89 4,08 29,74 8,09 2,15 2,79 3,95
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економіко-математичних методів і моделей, які дають 
змогу визначити не тільки явні, але й виявити потен-
ційно приховані тенденції, що характеризують процеси 

управління виробничим потенціалом, на підґрунті яких 
доцільно розробити пропозиції з підвищення його ефек-
тивності.
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аннотация. в статье проведена оценка эффективности управления производственным потенциалом на примере 
строительной отрасли ооо «Фомальгаут-Полимин». кроме того, рассмотрены подходы к определению сущности по-
нятия «эффективность производственного потенциала», с точки зрения разных авторов. также представлена обобщен-
ная классификация видов эффективности и выбрана та, которая является наиболее правильной в контексте оценки 
производственного потенциала. Проведен анализ основных показателей деятельности, определяющих состояние про-
изводственного потенциала. на примере конкретного промышленного предприятия сделаны выводы об эффективности 
управления производственным потенциалом и об общих тенденциях развития предприятия.

ключевые слова: потенциал, эффективность управления, производственный потенциал, показатели эффективности, 
показатели рентабельности, оценка потенциала.

Summary. This paper evaluated the efficiency of managing the production potential on the Example of construction indus-
try LLC «Fomalhaut-Polimin». Also, consider approaches to defining the essence of the term «efficiency of production poten-
tial» in terms of different authors. Also presented generalized classification of performance and recommended that most of them 
are correct in the context of the assessment of production potential. It’s carried out the analysis of key performance indicators 
that define the state of production potential. In a specific example of industrial enterprises, it’s given conclusions about the ef-
fectiveness of managing the production potential and the general trends of the enterprise.

Key words: potential management efficiency, production capacity, performance, profit margins, capacity assessment.
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аналіЗ чинників, Що впливаЮть  
на рівень конкурентоспроМожності підприЄМств  

ринку туристичниХ послуг

ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE LEVEL  
OF ENTERPRISES` COMPETITIVENESS OF TOURISM MARKET

анотація. у роботі розглянуто традиційну класифікацію чинників впливу, яка виділяє фактори зовнішнього та 
внутрішнього середовища. у статті представлені різні підходи сучасників відносно даного питання. на базі вивченого 
матеріалу запропоновано власну класифікацію саме для ринку туристичних послуг. доповнені групи чинників зовніш-
нього середовища, проаналізоване оточуюче мікросередовище туристичних підприємств за моделлю п’яти конкурент-
них сил за Портером. у процесі дослідження дійшли висновку, що на загальний рівень конкурентоспроможності під-
приємства впливає саме туристичний продукт, тому чинники, що впливають на конкурентоспроможність туристичного 
продукту, і складають основу факторів внутрішнього середовища.

ключові слова: конкурентоспроможність, ринок туристичних послуг, чинники впливу, фактори зовнішнього серед-
овища, фактори внутрішнього середовища, конкурентоспроможність туристичного ринку.

вступ та постановка проблеми. аналіз чинників 
впливу на будь-який процес виступає одним із початко-
вих та вкрай важливих етапів при стратегічному аналізі. в 
умовах розвитку ринкових відносин кожне підприємство 
прагне підвищувати власний рівень конкурентоспромож-
ності, для цього і проводить стратегічний аналіз, який 
дає змогу обрати найоптимальніший напрямок розвитку 
з урахуванням всіх чинників зовнішнього та внутріш-
нього середовища, в якому функціонує підприємство. 
тому, досліджуючи тему конкурентоспроможності ринку 
туристичних послуг, необхідно обов’язково приділити 
достатню увагу дослідженню чинників, що впливають на 
діяльність підприємств даної галузі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. серед нау-
ковців, які ретельно вивчають загальні аспекти конкурен-
тоспроможності ринку туристичних послуг, і.Ю. Швець, 
і.о. сидоренко, н.в. короленко, о.о. колесник, о.о. гра-
дінарова, с.П. гаврилюк, р.а. Фатхутдінов та ін., а ось 
чинники, що впливають на конкурентоспроможність 
підприємств, аналізують у своїх працях такі автори, як 
р.а. Фатхутдінов, і.в. Багров, н.а. Бахвалова, о.н. Бабій, 
в.М. Бабко, н. грицищин, г.а. іващенко, о.г. нефедова, 
і.з. должанський, т.о. загорна, с.М. клименко, т.і. тка-
ченко, о.в. кривешко та ін.

Метою статті є визначення чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища, які впливають на діяльність 
підприємств ринку туристичних послуг.

результати дослідження. Як зазначає більшість авто-
рів, чинник – це умова, рушійна сила, причина будь-якого 
процесу, що визначає його характер або одну з основних 
рис, таке визначення дає нам український тлумачний 
словник [1]. аналіз чинників дає нам змогу виявити низку 
сильних сторін підприємства, які підвищують рівень його 
конкурентоспроможності та, відповідно, дають змогу 
ефективно функціонувати в умовах ринкового серед-

овища, а також низку слабких сторін, які становлять 
загрози для підприємства. залежно від конкретних зна-
чень цих чинників підприємство може отримати сприят-
ливі або несприятливі для створення і підтримання конку-
рентних переваг умови діяльності.

традиційно усі чинники впливу поділяють на зовнішні 
та внутрішні. усі інші чинники за різними класифікацій-
ними ознаками можна віднести до однієї з цих двох вели-
ких груп.

зовнішні (екзогенні) фактори – це фактори зовніш-
нього середовища, на які підприємство немає впливу. 
але обов’язково необхідно досліджувати зовнішні фак-
тори при аналізі конкурентного середовища, адже вони 
несуть вагомий вплив на загальний рівень конкуренто-
спроможності підприємства. важливим для підприємства 
є не тільки врахування впливу зовнішніх факторів, але й 
виявлення можливості розвитку під впливом цих факто-
рів. Ми не можемо вплинути на ці фактори, але можемо 
пристосуватися до них і використовувати з користю. так, 
о.г. нефедова [2] включає сюди: економічні – податкова 
політика держави, інфляційні процеси; соціальні – рівень 
кваліфікованості робочої сили, її чисельність; політичні –  
міжнародні конфлікти; природні фактори – вичерпність 
запасів окремих видів ресурсів; техногенні чинники – гло-
бальне потепління тощо – це група глобальних зовнішніх 
чинників; зовнішні чинники мезорівня – підприємства-
конкуренти, підприємства-контрагенти, споживачі та 
кредитно-фінансові установи. н. грицищин [3] дає дещо 
інший перелік: 1) діяльність державних владних струк-
тур, що включає фіскальну та грошово-кредитну полі-
тику, законодавчі акти; 2) господарську кон’юнктуру, що 
об’єднує ринок сировинних та матеріальних ресурсів, 
ринок трудових ресурсів, ринок засобів виробництва, 
ринок фінансових ресурсів; 3) розвиток нових технологій, 
нових матеріалів та джерел енергії; 4) параметри попиту, 
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які об’єднують збільшення попиту на товари, які виро-
бляють на підприємстві, дають змогу отримувати висо-
кий прибуток, а також зберігати конкурентоспроможність 
на ринку. ці класифікації є дуже загальними, їх можна 
застосувати для будь-якого ринку. конкретно для ринку 
туристичних послуг розробила класифікацію чинників 
впливу т.і. ткаченко [4] саме для ринку туристичних 
послуг. автор класично виділила соціально-економічні, 
природно-географічні, культурно-історичні, демогра-
фічні, науково-технічні та політичні фактори. При цьому 
до зовнішнього середовища науковець включає фактори 
мікросередовища, тобто це найближче оточення підпри-
ємства: партнери, постачальники, кредитні установи, 
урядові організації, податкові організації, засоби масової 
інформації, страхові компанії, споживачі та конкуренти. 
дослідити мікросередовище нам дає змогу модель п’яти 
конкурентних сил за Портером. Ми побудували зазначену 
модель для ринку туристичних послуг (рис. 1).

основну конкурентну силу мають покупці, які форму-
ють попит. від їхнього вибору залежить подальша страте-
гія діяльності оператора, адже, спираючись на попит, опе-
ратори обирають, які туристичні напрями розвивати, на 
чому робити акцент. вивчення ринку туристичних послуг 
дає змогу виділити такі основні тенденції при виборі спо-
живачем туристичного продукту: перш за все, враховуючи 
складну економічну ситуації в нашій країні, більшість 
звертає увагу на вартість турпродукту, тому обирає най-
нижчу ринкову ціну, другий ключовий фактор – це лібе-
ральність візового режиму, у багатьох людей виникають 
складнощі отримати офіційну довідку з роботи, взяти 
довідку з банку, яка б відповідала всім вимогам, тому 
споживачі віддають перевагу країнам, з якими у нас без-
візовий режим. друга конкурентна сила, яка в сучасних 
умовах швидкого розвитку технічних та комунікаційних 
засобів має дуже значний вплив, – це товари-замінники, 
адже, якщо з якихось причин туриста не влаштовує турис-
тичний продукт, який йому пропонують на ринку, він може 
скористатися відомими безкоштовними порталами та 
самостійно замовити необхідну послугу. серед найбільш 
популярних можемо виділити: Doroga.UA – путівник по 
україні, TurMir.com, TourUA.com, турне – туристичні 
портали, що дають змогу обрати тур, дізнатися необхідну 
інформацію та вибрати тур, OTPUSK.UA, айти-тур – 
пошукові системи, anywayanyday, Tickets.ua, Bravoavia, 

Kiev.Aero, кий-авіа – системи бронювання авіаквит-
ків тощо. у сьогоднішніх нестабільних умовах, багато 
хто вважає такий спосіб придбання туристичних послуг 
більш надійним. тому туристичні агенції можуть виграти 
лише у разі надання професійних консультацій, високого 
сервісу та якісного обслуговування, адже для багатьох 
людей вагому роль грає фактор часу. туристичні опера-
тори відповідають за якість туристичного продукту, для 
цього вони обирають собі надійних партнерів, які допома-
гають зробити туристичний продукт якісним і кращим від 
конкурентів. розглядаючи конкурентну силу потенційних 
конкурентів, можемо сказати, що український ринок має 
високий рівень внутрішньогалузевої конкуренції, тому 
вважаємо, що для міжнародних компаній нецікаво вихо-
дити на наш ринок, до того ж зараз досить несприятливі 
умови в країні, тому з цієї сторони загрози не бачимо. але 
на ринку туристичних послуг існує дуже жорстока кон-
куренція між діючими туристичними операторами. тут 
важливо правильно виділяти конкурентів, адже кожен 
оператор спеціалізується на своїх напрямах та на різних 
споживчих сегментах.

Повертаючись до чинників впливу, розглянемо другу 
групу – внутрішні (ендогенні) фактори, вони зароджу-
ються в процесі діяльності самого підприємства. Під-
приємство може впливати на інтенсивність прояву цих 
факторів, тому йому потрібно керувати цими факторами, 
щоб вони давали позитивний ефект для підприємства. так 
само існують різні підходи до виокремлення внутрішніх 
чинників конкурентоспроможності. зокрема, н. грици-
шин [5] до внутрішніх чинників зараховує такі: діяльність 
керівництва та апарату управління підприємства, органі-
зацію та виробничу структуру, професійний та кваліфі-
кований рівень керуючих кадрів; систему технологічного 
оснащення; ресурси; збут продукції. о.в. кривешко [6] 
пропонує відносити до внутрішніх факторів: систему 
управління; фінансове забезпечення; виробничі потуж-
ності та виробничий потенціал; інновації; доступ до якіс-
них і дешевих ресурсів.

сучасні тенденцій у розвитку чинників конкуренто-
спроможності вивчав в.М. Бабко [7] та дійшов висновку, 
що ключовими характеристиками фірм-лідерів, що забез-
печують їм конкурентні переваги, є такі: наявність влас-
ної ринкової ніші; контроль і підтримання високої якості; 
інновації; партнерство;швидкість дій, мобільність до мін-

 
рис. 1. Модель п’яти конкурентних сил для ринку туристичних послуг за портером
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ливості кон’юнктури ринку; кваліфікація персоналу; між-
народна діяльність; мала величина підприємств.

конкурентоспроможність підприємства залежить від 
об’єкта порівняння, а також факторів, які використову-
ються для оцінки конкурентоспроможності. залежно від 
доходу споживачів конкурентоспроможність формується 
за конкретними видами об’єктів: середньої якості – для 
споживачів з низьким доходом (капіталом), високої якості 
– для масового споживача із середнім доходом, дуже висо-
кої (престижної) – для споживачів з високим доходом. 
конкурентоспроможність об’єкта визначається щодо кон-
кретного ринку або конкретної групи споживачів, сфор-
мованої за визначеними ознаками стратегічної сегмента-
ції ринку [8].

Ю.М. Правик [9] виділяє такі чинники, що впливають 
на конкурентоспроможність підприємства ринку турис-
тичних послуг: рівень технології виробництва, викорис-
тання новітніх винаходів; комерційні умови продажу, які 
використовує фірма; доступність і зручність придбання 
товару споживачами, після продажне обслуговування; 
ефективність проведення рекламних кампаній; можли-
вості та методи цінової і нецінової конкуренції; рівень 
підтримки і сприяння, які фірма отримує з боку націо-
нальних державних органів і громадських організацій.

західні дослідники запропонували такі основні фак-
тори конкурентоспроможності фірми: динаміка масшта-
бів довгострокового попиту; динаміка структури попиту; 
оновлення продукту; технологічні інновації; маркетингові 
інновації; динаміка лідерства; дифузія досягнень; дина-
міка ефективності; купівельні переваги; державне регу-
лювання ринку; зростання детермінації [10].

вивчивши наявні наукові здобутки з даного питання, 
хочемо узагальнити та конкретизувати чинники, що 
впливають на підприємство ринку туристичних послуг. 
не можна заперечувати поділ усіх чинників на зовнішні 
та внутрішні, адже кожен суб’єкт ринку існує в умовах 
ринкового середовища, яке обов’язково на нього впливає 
(рис. 2).

серед чинників зовнішнього середовища перша 
група – це економічні чинники, сюди відносимо еконо-
мічну ситуацію в країні, рівень добробуту населення, 
стабільність курсу валют, інфляцію, фактичний рівень 
безробіття тощо, тобто все, що відображається на рівні 
життя населення, які й виступають на ринку основними 
споживачами туристичних послуг. далі – політичні чин-
ники, які включають усі законодавчі норми, що регулю-
ють індустрію туризму, також політика банківської сфери, 

адже правила проведення розрахунків, 
валютні операції відіграють украй важ-
ливу роль у роботі туристичних опера-
торів та туристичних агенцій при розра-
хунках з партнерами, не можна забувати 
про політичну стабільність та рівень 
безпеки в країні, сюди ж віднесемо між-
народні зв’язки (правила перетину кор-
донів, партнерські відносини з країнами 
на міжнародній арені), усе це впливає 
на привабливість країни для розвитку 
в’їзного туризму та на можливість ком-
фортно та без перешкод для наших гро-
мадян виїзду за кордон. важливу роль 
відіграють демографічні чинники, без-
посередньо зараз велику проблему ство-
рюють міграційні процеси – бажання 
українців виїхати за межі україни на 
постійне місце проживання. наступна 
група чинників – розвиток інновації та 

науковий прогрес – є вкрай важливим чинником для ринку 
туристичних послуг, адже новітні можливості систем 
бронювання, пошуку турів значно прискорюють роботу 
туристичних агенцій та операторів, але є й інша сторона 
цього питання: всі системи доступні у відкритому доступі 
в інтернет, тим самим збільшується кількість самостійних 
туристів. і остання група – соціально-культурні чинники, 
сюди відносимо культуру та рівень освіченості населення, 
рівень медицини, збереження культурного спадку тощо – 
це все, що створює позитивне враження від нашої країни, 
що є привабливим для туристів. усі чинники зовнішнього 
середовища чинять однаковий вплив на конкурентоспро-
можність кожного з учасників ринку, можна сказати, що 
вони впливають на конкурентоспроможність галузі зага-
лом, а вже безпосередньо рівень конкурентоспромож-
ності підприємства залежить від чинників внутрішнього 
середовища.

вважаємо, що на загальний рівень конкурентоспро-
можності підприємства впливає саме туристичний про-
дукт, і більше продаватиметься той продукт, який матиме 
краще співвідношення ціни та якості. за ціну туристич-
ного продукту відповідають партнери, з якими оператори 
заключають контракти, тобто вигідні контракти дають 
дуже великі переваги для підприємства. туристичний 
продукт – це перш за все послуги, тому їхня якість зале-
жить від персоналу, який забезпечує сервіс. тому два 
основні чинники – це партнери, з якими укладаються 
контракти на готелі, авіаперельоти, послуги трансферу, 
страхування тощо та персонал, який працює у туристич-
ного оператора. також на якість послуг впливають сис-
теми управління бізнес-процесами, які дають змогу опти-
мізувати роботу між офісом, що відправляє, та офісом, що 
приймає. отже, підприємству, щоб бути конкурентоспро-
можним на ринку, перш за все варто приділяти особливу 
увагу кваліфікованому персоналу та надійним партнерам.

висновки. у процесі дослідження ми з’ясували, що 
всі можливі чинники, що впливають на конкурентоспро-
можність підприємства, можна розподілити на дві осно-
вні групи: фактори внутрішнього та зовнішнього серед-
овища. Підприємство може контролювати та коригувати 
дію лише внутрішніх чинників, але повинно враховувати 
також і чинники зовнішнього середовища. Проаналізу-
вавши сучасні дослідження з цього питання для ринку 
туристичних послуг, ми доповнили традиційну класи-
фікацію та виділили серед чинників зовнішнього серед-
овища політичні, демографічні процеси, соціально-куль-
турні, розвиток інновацій, економічні та міжнародні 

рис. 2. чинники, що впливають на рівень конкурентоспроможності 
підприємства ринку туристичних послуг 
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зв’язки. Якщо говорити про внутрішнє середовище, то 
тут основними є персонал, партнери та системи управ-
ління бізнес-процесами. останні три складові відповіда-

ють за ціну та якість тур продукту, відповідно, впливають 
на його конкурентоспроможність та конкурентоспромож-
ність усього підприємства ринку туристичних послуг.
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аннотация. в работе рассмотрены традиционные классификации факторов, которые влияют на внешнюю и вну-
треннюю среду предприятия. Представлены различные подходы современников относительно данного вопроса. на 
базе изученного материала предложена собственная классификация именно для рынка туристических услуг. допол-
нены группы факторов внешней среды, проанализирована окружающая микросреда туристических предприятий с 
использованием модели пяти конкурентных сил Портера. в процессе исследования пришли к выводу, что на общий 
уровень конкурентоспособности предприятия влияет именно туристический продукт, поэтому факторы, влияющие на 
конкурентоспособность турпродукта, и составляют основу факторов внутренней среды.

ключевые слова: конкурентоспособность, рынок туристических услуг, факторы влияния, факторы внешней среды, 
факторы внутренней среды, конкурентоспособность туристического рынка.

Summary. The article represents the traditional classification of factors that affect the level of enterprises’ competitiveness. 
There are two groups of factors external and internal environment. The article presenting different approaches of the differ-
ent approaches of the given issue. On the basis of the material studied it offered its own classification for the tourist market. 
Supplemented group of environmental factors, analyzed microenvironment tourist enterprises using the model Porter five forces 
analysis. The study concluded that the overall level of competitiveness of enterprises affected is tourism product. Therefore, 
factors affecting the competitiveness of the tourism product, are the main factors of the internal environment.

Key words: competitiveness, tourism market, impact factors, environmental factors, factory internal environment, 
competitiveness of the tourism market.
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Монетарна політика у систеМі стиМулЮваннЯ 
інвестиційноЇ діЯльності в украЇні

MONETARY POLICY IN THE SYSTEM OF INVESTMENT  
ACTIVITY STIMULATION IN UKRAINE

анотація. інвестиції є основою економічного розвитку будь-якої країни. тому дослідження стимулювання інвести-
ційної діяльності є актуальними та важливими. регулятивні заходи монетарної політики здійснюються в грошово-кре-
дитній сфері, проте ефект цих заходів поширюється і на реальний сектор. Монетарні заходи впливають на виробництво, 
зайнятість, інвестиції тощо. у статті досліджено зв’язок основних показників монетарної політики з капітальними 
інвестиціями. визначено монетарні показники, які чинять найбільший вплив на них.

ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, інструменти, монетарна політика.

постановка проблеми. інвестиції є основою еконо-
мічного розвитку будь-якої країни. активізація інвести-
ційної діяльності в україні покликана забезпечити реальні 
зрушення в економіці.

актуальність теми випливає із необхідності пошуку 
способів стимулювання інвестицій, зокрема дослідження 
впливу монетарної політики національного банку укра-
їни на інвестиції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
вчених досліджували проблеми монетарної політики, її 
інструментів, вплив цієї політики на економіку та інвес-
тиції, пропонували шляхи вдосконалення монетарної 
політики тощо. зокрема, такі вчені, як т.П. Бабійчук, 
Я.в. Белінська, о.в. дзюблюк, а.Я. кузнєцова, М.е. люз-

няк, Б.і. Пшик, т.с. смовженко, а.в. сомик, в.с. стель-
мах та багато інших.

постановка завдання. Мета статті полягає в дослі-
дженні впливу монетарної політики на інвестиційну 
діяльність. для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання:

- дослідити зв’язок між основними монетарними 
показниками та обсягами інвестицій;

- визначити, які монетарні показники найбільше 
впливають на інвестиції;

- визначити, чи потрібно вдосконалювати монетарні 
інструменти.

виклад основного матеріалу. у законі україни «Про 
національний банк україни» зазначено: «грошово-кре-

таблиця 1
капітальні інвестиції та офіційний курс гривні до долара сШа  за 2004–2014 роки

роки капітальні інвестиції, млн грн до попереднього 
року, %

офіційний курс гривні  
на кінець періоду,  
за 100 дол. сШа

капітальні інвестиції 
в млн дол. сШа

2004 89 314,2 149,11 530,54 16 834,58
2005 111 174,1 124,48 505,00 22 014,67
2006 148 972,3 134,00 505,00 29 499,47
2007 222 678,9 149,48 505,00 44 094,83
2008 272 074,1 122,18 770,00 35 334,30
2009 192 878,0 70,89 798,50 24 155,04
2010 189 060,6 98,02 796,17 23 746,26
2011 259 932,3 137,49 798,98 32 533,02
2012 263 727,7 101,46 799,30 32 994,83
2013 247 891,6 94 799,30 31 013,59

2014

204 061,7
(Без урахування тимчасово 

окупованої території автономної 
республіки крим і м. севастополя 

та частини зони проведення 
антитерористичної операції)

82,32 1576,86 12 941,02

Джерело: складено автором на основі [3; 4, с. 132; 5, с. 163]
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дитна політика – комплекс заходів у сфері грошового 
обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабіль-
ності грошової одиниці україни через використання 
визначених цим законом засобів та методів» [1].

регулятивні заходи монетарної (грошово-кредитної) 
політики здійснюються у грошово-кредитній сфері, проте 
ефект цих заходів поширюється і на реальний сектор. 
Монетарні заходи впливають на виробництво, зайнятість, 
інвестиції тощо.

національний банк україни відповідно до ситуації 
в економіці проводить відповідну монетарну політику. 
серед багатьох показників та інструментів грошово-кре-
дитної політики можна виділити такі основні: індекс спо-
живчих цін, обмінний курс, облікова ставка, ставки рефі-
нансування, процентні ставки за кредитами та депозитами, 
норми обов’язкового резервування та грошові агрегати.

оцінювання зв’язку основних показників монетарної 
політики будемо проводити з капітальними інвестиціями 
(табл. 1). досліджуваний період – 2004–2014 рр.

капітальні інвестиції – це інвестиції у придбання або 
виготовлення власними силами для власного викорис-
тання матеріальних та нематеріальних активів, термін 
служби яких перевищує один рік [2].

найбільший обсяг капітальних інвестицій (табл. 1) у 
гривневому еквіваленті був у 2008 р., якщо оцінювати у 
доларах сШа, то у 2007 р. найбільший темп приросту 
капітальних інвестицій спостерігався до 2008 р., до 
початку економічної кризи. суттєве зростання після 2008 
р. відбулося тільки у 2011 р. Після 2008 р. обсяг інвести-
цій суттєво знизився, у 2009 р. та у 2010 р. почалася фор-
муватися тенденція до зниження обсягів інвестицій, але 
у 2011 р. відбувся перелом тенденції. наприкінці 2013 р. 
почалися революційні події, а у 2014 р., окрім револю-
ційних подій, відбулася анексія криму та почалася анти-
терористична операція на сході країни. усе це негативно 
вплинуло на інвестиційну діяльність. Протягом 6 років 
після початку кризи обсяг не відновився до рівня 2008 р.

індикатором цінової стабільності є індекс споживчих 
цін (табл. 2). з даної таблиці відомо, що найбільша інфля-
ція була у 2014 р. та 2008 р. у 2012 р. була дефляція.

таблиця 2
індекс споживчих цін за 2004–2014 роки

роки індекс споживчих цін, %
2004 112,3
2005 110,3
2006 111,6
2007 116,6
2008 122,3
2009 112,3
2010 109,1
2011 104,6
2012 99,8
2013 100,5
2014 124,9

Джерело: складено автором на основі [6]

дослідивши зв’язок зміни капітальних інвестицій 
(вісь оY (%), рис. 1) та індексу споживчих цін (вісь оХ 
(%), рис. 1), ми встановили, що квадрат коефіцієнта коре-
ляції (R2) становить 0,0011, тобто варіація залежної змін-
ної не зумовлена варіацією фактора, при лінійній функції, 
при поліноміальній функції 6 ступеня (R2) становить 0,44. 
тобто варіація капітальних інвестицій майже не зумов-
лена варіацією інфляції.
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рис. 1. Зв’язок капітальних інвестицій з індексом 

споживчих цін за 2004–2014 роки

Порівняємо обсяги кредитів, наданих у національній 
та іноземних валютах (табл. 3), з обсягами капітальних 
інвестицій. для наочності побудуємо графік (рис. 2).

таблиця 3
кредити, надані резидентам (залишки коштів  

на кінець періоду) за 2004–2014 рр.

роки усього, 
млн грн

у національній 
валюті

в іноземній 
валюті

млн грн у % до 
обсягу млн грн у % до 

обсягу
2004 88 579 51 207 57,81 37 371 42,19
2005 143 423 81 279 56,67 62 144 43,33
2006 245 230 123 787 50,48 121 443 49,52
2007 426 867 213 802 50,09 213 065 49,91
2008 734 022 300 220 40,90 433 801 59,10
2009 723 295 355 521 49,15 367 774 50,85
2010 732 823 395 504 53,97 337 319 46,03
2011 801 809 478 596 59,69 323 213 40,31
2012 815 142 515 580 63,25 299 562 36,75
2013 910 782 602 776 66,18 308 006 33,82

2014 1 020 
667 547 987 53,69 472 680 46,31

Джерело: складено автором на основі [5, с. 98; 7, c. 98]

на рисунку 2 бачимо, що крива кредитів в інозем-
ній валюті і крива капітальних інвестицій частково 
подібні.
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з рисунка 2 випливає, що великі обсяги капітальних 
інвестицій, під які залучаються кредитні ресурси, здій-
снюються у іноземних валютах. це можна пояснити тим, 
що ресурси в іноземних валютах залучаються під нижчий 
процент, у тому числі за кордоном.

дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (вісь оY 
(млн грн), рис. 3) та кредитів в іноземній валюті (вісь оХ 
(млн грн), рис. 3), встановили, що квадрат коефіцієнта 
кореляції (R2) становить 0,58, при лінійній функції, тобто 
варіація капітальних інвестицій на 58% зумовлена варіа-
цією кредитів в іноземній валюті.
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рис. 3. Зв’язок капітальних інвестицій та кредитів  
в іноземній валюті за 2004–2014 роки

Порівняємо капітальні інвестиції з динамікою валюти 
дол. сШа, оскільки ця валюта займає вагоме місце у 
структурі іноземних валют. зміна курсу цієї валюти має 
найвагоміший вплив серед інших валют на інвестиційну 
діяльність.
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рис. 4. Зв’язок капітальних інвестицій  

та курсу гривні до долара сШа за 2004–2014 роки

дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (вісь оY 
(млн грн), рис. 4) та курсу гривні до долара сШа (вісь оХ 
(грн), рис. 4), встановили, що квадрат коефіцієнта кореля-
ції (R2) становить 0,12, тобто варіація залежної змінної не 

зумовлена варіацією фактора, при лінійній функції, при 
поліноміальній функції 2 ступеня (R2) становить 0,51 та 
при поліноміальній функції 5 ступеня (R2) становить 0,78 
і це означає, що варіація капітальних інвестицій на 78% 
зумовлена варіацією курсу гривні до долара сШа. від-
сутність лінійної залежності ускладнює прогнозування 
впливу зміни курсу гривні до долара сШа на капітальні 
інвестиції.

важливе значення для стимулювання інвестиційної 
діяльності має вартість кредитів. облікова ставка є орі-
єнтиром для суб’єктів економіки щодо офіційної вартості 
ресурсів. зміни облікової ставки та ставок рефінансу-
вання повинні через певний час призводити до відповід-
ної зміни ставок комерційними банками для суб’єктів еко-
номіки. але в україні передбачити вплив цієї зміни важко 
(табл. 4). тому використовувати облікову ставку для сти-
мулювання інвестицій складно.

а.а. олешко зазначає: «особливо гостро послаблення 
впливу облікової ставки і ставки рефінансування на бан-
ківський сектор виявляється у кризових умовах – ставки 
комерційних банків можуть зростати як за умови зрос-
тання облікової ставки, так і за її зниження. в окремих 
проміжках часу має місце різноспрямована динаміка облі-
кової ставки і процентної ставки за кредитами та депози-
тами. … у кризові 2008–2009 роки: починючи з 2009 року 
нБу перейшов до стимулюючої процентної політики з 
поступовим зниженням облікової ставки з 12% на кінець 
2008 року до 7,75% у 2010 році (двічі у 2009 році та тричі 
у 2010 році). натомість ставки комерційних банків по кре-
дитах в національній валюті, навпаки, зросли з 17,8% у 
2008 році до 20,9 – у 2009 році, і лише у 2010 році розпо-
чалося їх повільне зниження» [8, с. 33]. у 2011 році облі-
кова ставка становила 7,75%, у 2012 році – 7,5%, нато-
мість ставки за кредитами зросли (див. табл. 4) з 16,0% 
до 18,4%.

таблиця 4
процентні ставки в україні за 2004–2014 роки*
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середньозважені ставки 
в річному обчисленні  

у національній валюті

за 
кредитами, 

%

за 
депозитами, 

%

2004 9,0 16,1 17,9 7,8
2005 9,5 14,7 16,4 8,5
2006 8,5 11,5 15,4 7,6
2007 8,0 10,1 14,4 8,2
2008 12,0 15,3 17,8 9,9
2009 10,25 16,7 20,9 14.0
2010 7,75 11,6 15,7 10,3
2011 7,75 12,4 16,0 8,1
2012 7,50 8,1 18,4 13,4
2013 6,5 7,2 16,6 10,9
2014 14,0 18,0 17,6 11,9

Джерело: складено автором на основі [7, с. 70, 71; 5, с. 42, 129, 142]

дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (вісь оY 
(млн грн), рис. 5) та облікової ставки (вісь оХ (%), рис. 5), 
встановили, що квадрат коефіцієнта кореляції (R2) стано-
вить 0,0044, тобто варіація залежної змінної не зумовлена 
варіацією фактора, при лінійній функції, при поліномі-
альній функції 4 ступеня квадрат коефіцієнта кореляції 
(R2) становить 0,75 і це значить, що варіація капітальних 
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інвестицій на 75% зумовлена варіацією облікової ставки. 
відсутність лінійної залежності ускладнює прогнозування 
впливу зміни облікової ставки на капітальні інвестиції.
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та капітальними інвестиціями за 2004–2014 роки

важливою складовою монетарної політики є грошові 
агрегати (табл. 5), тому доцільно визначити їхній вплив на 
капітальні інвестиції.

таблиця 5
динаміка грошових агрегатів за 2004–2014 роки

роки
на кінець періоду, млн грн

грошовий 
агрегат М0

грошовий 
агрегат М1

грошовий 
агрегат М2

грошовий 
агрегат М3

2004 42 345 67 090 125 483 125 801
2005 60 231 98 573 193 145 194 071
2006 74 984 123 276 259 413 261 063
2007 111 119 181 665 391 273 396 156
2008 154 759 225 127 512 527 515 727
2009 157 029 233 748 484 772 487 298
2010 182 990 289 894 596 841 597 872
2011 192 665 311 047 681 801 685 515
2012 203 245 323 225 771 126 773 199
2013 237 777 383 821 906 236 908 994
2014 282 947 435 475 955 349 956 728

Джерело: складено автором на основі [7, с. 66; 5, с. 67]

дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (вісь оY (млн 
грн), рис. 6) та грошового агрегату М3 (вісь оХ (млн грн), рис. 
6), встановили, що квадрат коефіцієнта кореляції (R2) стано-
вить 0,55, при лінійній функції, тобто варіація капітальних 
інвестицій на 55% зумовлена варіацією грошової маси.
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національний банк може впливати на кредитно-
інвестиційну діяльність через регулювання нормати-
вів обов’язкового резервування (табл. 6). Підвищення 
цих нормативів зменшує суму фінансових ресурсів 
банків, а це у свою чергу зменшує обсяги інвесту-
вання економіки. зниження нормативів здійснює зво-
ротний вплив.

таблиця 6
динаміка нормативів обов’язкового резервування  

за 2004–2014 роки
роки Межі нормативів, % протягом року
2004 2-12
2005 6-8
2006 2-8
2007 0,5-5
2008 0-5
2009 0-7
2010 0-7
2011 0-8
2012 0-10
2013 0-15
2014 0-15

Дерело: складено автором на основі [5, с. 43]

нормативи обов’язкового резервування для депози-
тів та коштів на поточних рахунках в іноземній валюті є 
зазвичай вищими, ніж у національній валюті. дослідивши 
зв’язок найвищих нормативів обов’язкового резервування 
(вісь оХ (%), рис. 7) та капітальних інвестицій (вісь оY 
(млн грн), рис. 7), встановили, що квадрат коефіцієнта 
кореляції (R2) становить 0,01, тобто варіація залежної 
змінної не зумовлена варіацією фактора, при лінійній 
функції, при поліноміальній функції 5 ступеня (R2) ста-
новить 0,63. тобто варіація капітальних інвестицій на 
63% зумовлена варіацією нормативів резервування. від-
сутність лінійної залежності ускладнює прогнозування 
впливу зміни нормативів обов’язкового резервування на 
капітальні інвестиції.
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Монетарна політика здатна впливати на інвестиційну 
діяльність. але цей вплив часто важко передбачити через 
часовий лаг, відсутність лінійного зв’язку та інші чин-
ники.

висновки. у роботі було досліджено залежність між 
основними монетарними показниками та обсягами капі-
тальних інвестицій за 2004–2014 роки.

оцінивши зв’язок основних показників монетарної 
політики та капітальних інвестицій, встановили, що в 
загальному певна залежність існує, одні показники мають 
сильніший зв’язок, інші – слабший.

дослідження показало, що динаміка капітальних 
інвестицій майже не зумовлена варіацією індексу спожив-
чих цін. Причиною цього можуть бути особливості обра-
хунку індексу та інші чинники.

для кредитування капітальних інвестицій часто вико-
ристовуються кредитні кошти в іноземній валюті. це 
пов’язано з тим, що вони залучаються під нижчий про-
цент, у тому числі за кордоном. дослідження показало, що 
варіація капітальних інвестицій на 58% зумовлена варіа-
цією кредитів в іноземній валюті. Проте відсутність силь-
ної лінійної залежності між капітальними інвестиціями та 
курсом гривні до долара сШа ускладнює прогнозування 
впливу цієї валюти на капітальні інвестиції.

важливе значення для стимулювання інвестиційної 
діяльності має вартість кредитів. облікова ставка є орі-
єнтиром для суб’єктів економіки щодо офіційної вартості 
ресурсів. Проте в україні зміни облікової ставки та ста-
вок рефінансування не завжди призводять до відповідних 
змін ставок комерційними банками для суб’єктів еконо-
міки. крім того, часто комерційні банки змінюють ставки 
тільки через рік після того, як змінилася облікова ставка. 
відсутність сильної лінійної залежності ускладнює про-

гнозування впливу зміни облікової ставки на капітальні 
інвестиції. тому використовувати облікову ставку для 
стимулювання інвестицій складно.

дослідження показало, що варіація капітальних інвес-
тицій на 55% зумовлена варіацією грошової маси. тому 
достатнє забезпечення економіки грошима дуже важливе, 
і від цього буде залежати обсяг інвестицій. досліджувався 
період з 2004 р. по 2014 р., а це значить, що на інвестиції 
впливали не тільки економічні чинники. зокрема, впли-
вали революційні події, анексія криму, початок антитеро-
ристичної операції на сході країни тощо.

дослідження показало, що в цілому дію інструментів 
потрібно вдосконалювати, це повинно стати одним із прі-
оритетних напрямів реформування банківської системи 
україни. доцільно при теперішній економічній ситуації 
стимулювати банки до довгострокового кредитування. 
необхідно переорієнтувати рефінансування комерційних 
банків у більшості випадків з короткострокового періоду 
на довгостроковий. крім того, при поступовому зниженні 
темпів інфляції та облікової ставки можна досягти відпо-
відного поступового зниження відсоткових ставок за кре-
дитами для суб’єктів економіки.

необхідно, щоб монетарна політика тісно взаємоді-
яла з бюджетно-податковою політикою та іншими, тоді її 
вплив на інвестиції буде суттєвішим.

в україні у монетарній політиці найбільш передбачу-
ваний вплив на капітальні інвестиції чинять грошова маса 
та кредити в іноземній валюті.

у цілому монетарна політика повинна формувати 
сприятливі макроекономічні умови. зокрема, забезпечу-
вати достатній обсяг грошової маси в обігу, прийнятну 
вартість фінансових ресурсів, низькі темпи інфляції, ста-
більний валютний курс тощо.
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аннотация. инвестиции являются основой экономического развития любой страны. Поэтому исследования сти-
мулирования инвестиционной деятельности актуальны и важны. регулятивные меры монетарной политики осущест-
вляются в денежно-кредитной сфере, однако эффект этих мер распространяется и на реальный сектор. Монетарные 
меры влияют на производство, занятость, инвестиции и прочее. в статье исследована связь основных показателей мо-
нетарной политики с капитальными инвестициями. определены монетарные показатели, которые оказывают на них 
наибольшее влияние.

ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, капитальные инвестиции, инструменты, монетарная 
политика.

Summary. Investments are the basis for every economic state development. That’s why the researches of investment activity 
stimulation are actual and important. Regulative measures of monetary policy are carried out in the money and credit sphere, 
but its effect applies to the real sector. Monetary measures influence to the production, employment, investments and other. The 
connection between monetary policy and capital investments are researched in the article. It’s defined the monetary indicators 
which make the most important influence. 

Key words: investments, investment activity, capital investments, tools, monetary policy.
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Матричний коМплекс вітчиЗнЯноЇ енергетики  
та його еФективність у сучасниХ динаМічниХ ЗМінаХ

MATRIX COMPLEXE OF NATIVE ENERGY AND ITS EFFECTIVENESS  
IN MODERN DYNAMIC CHANGES

анотація. історія розвитку енергетики україни відзначає її опосередкованість та прихильність до міського тран-
спорту та промислового виробництва. у період царської росії розвиток енергетики був стимульований податковою 
політикою, що прискорило надходження іноземного капіталу в електроенергетику. комплексний розвиток вітчизняної 
електроенергії пов’язаний з реалізацією плану гоерло. цей план став першим матричним підходом комплексного 
вирішення повної електрифікації країни. сучасна зміна структури вітчизняної енергетики визначається зміною матрич-
ного підходу в управлінні, при цьому ця матриця піддається математичному обґрунтуванню.

ключові слова: енергетика, електрифікація, план гоерло, структура енергетики, сектори енергетики, виробни-
цтво електроенергії, матрична модель енергетики.

вступ та постановка проблеми. сучасна енерге-
тика є структуроутворюючою основою економіки ХХі 
століття. для україни роль енергетики особливо підви-
щилася. адже, незважаючи на економічні спади та кризи, 
рівень споживання електроенергії, як не дивно, зростає. 
воно зумовлено в першу чергу збільшенням побутового 
споживання. з іншого боку, сама енергетика україни 
зазнала суттєвих змін у зв’язку з розв’язанням бойових 
дій, втратою вугільних басейнів донбасу та незавершених 
трансформацій вугільного сектору та теплової генерації. 
відповідно, усе це призвело до того, що було переглянуто 
стратегічну доктрину розвитку вітчизняної енергетики та 
затверджено «енергетичну стратегію україни на період 
до 2035 року».

аналіз останніх досліджень і публікацій відобра-
жає оцінку та роль окремих видів енергетичного сектору 
в складних та неоднозначних умовах. так, проблеми 
вітчизняної атомної енергетики досліджує значна кіль-
кість науковців: Б.Є. Патон, а.і. Шевцов, в.в. Ярошенко, 
М.р. костецький, і.в. ковтун, р.о. коцюба, с.в. Барба-
шев, г.л. рябцев, Ю.о. недашковський, к.в. запайщиков, 
в.г. Баряхтар, о.с. Бакай.

стан та розвиток теплової генерації розглядають про-
відні вчені в.Ф. скляров, с.і. Поташник, в.М. Батуркiн, 
й.с. Мисак, а.а Маліновський.

Проблеми гідроенергетики досліджують о.М. сухо-
доля, а.а. сидоренко, с.в. Бєгун, а.а. Білуха, 
с.і. Поташник, Ю.а. ландау, П.Ф. васько, о.в. нікіторо-
вич, М.і. Яковлєв, т.а. карадобрій.

крім того, досить значна кількість вітчизняних науков-
ців присвятила дослідження альтернативній енергетиці в 
україні: о.о. Прутська, с.о. кудря, а.о. рожко, о.М. ада-
менко, в.г. Петрук, с.с. коцюбинська, д.в. Мацюк, 
і.а. Магійович, а.с. завербний, д.в. лукомський, 
с.в. войтко, о.о. трофименко, с.о. кудря, М.М. дученко.

цікавим в енергетиці є математичний підхід щодо 
оцінки якості електроенергетики на основі теорії матрич-

ного числення, який запропонували в.М. ванько та 
П.г. столярчук [1, с. 34-37]. крім того, матричний підхід 
розглянув о.М. костенко як необхідну умову ефектив-
ного управління [2].

Метою статті є комплексний аналіз структури вітчиз-
няної енергетики в складний та неоднозначний період на 
основі матричного управління.

результати дослідження. розглядаючи розвиток 
сучасної енергетики україни, варто відзначити, що вона 
започатковувалася неузгоджено, окремими осередками. 
на це були об’єктивні причини, адже сучасна територія 
україни входила до складу різних імперій. так, у 1894 році 
було започатковано розвиток енергетики у львові, коли 
була побудована електростанція, пов’язана з проведенням 
крайової виставки на галичині. це був політичний захід 
уряду австро-угорської імперії, націлений на демонстра-
цію імперських досягнень. Проте міська львівська влада 
досить успішно використала політичний захід у власних 
інтересах і сформувала міський електричний транспорт 
(трамвай), що в подальшому дав поштовх до розвитку 
електроенергетики на львівщині.

Початковим осередком розвитку енергетики став київ, 
де електрострум став невід’ємним заходом у ремонтних 
майстернях з обслуговування та ремонту залізничного 
транспорту. в подальшому забезпечив електрифікацію 
окремих будинків та вулиць. електростанція загального 
користування була введена у 1886 р. у Полтаві. Полтав-
ська станція започаткувала розвиток електроенергетики 
загального користування у таких містах: катеринослав, 
константинівка та одеса.

значним поштовхом розвитку енергетики став вина-
хід 1889 р. М.о. доливо-добровольським асинхронного 
3-фазного двигуна. водночас розроблені надійні способи 
передачі 3-фазного електроструму високої напруги на 
відносно великі відстані. розпочався масовий перехід на 
машини електричного приводу (електродвигуни) та освіт-
лення майстерень та цехів.
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у період 1895–1899 рр. царський уряд формує полі-
тику пільгового оподаткування іноземних електротехніч-
них концернів. у зв’язку з цим різко зростають заходи 
щодо переходу на електрифікацію промислових підпри-
ємств, у першу чергу це стосувалося території промисло-
вого донбасу.

таким чином, короткий огляд свідчить, що розвиток 
енергетики першочергово відбувався виключно за раху-
нок міської влади. інший підхід її розвитку – це перехід 
промислового виробництва з парових машин на електро-
двигуни. тому енергетика на сучасних територіях україни 
розвивалася лише в цілях конкретних промислових під-
приємств та транспорту (в першу чергу – міського).

наступний етап розвитку електроенергетики розпо-
чався з 1910 року. його започаткував донбаський регіон, 
де було вперше впроваджено підвищуючі силові транс-
форматори та змонтовані повітряні лінії електропередач 
3-фазного змінного струму напругою 22 кв. на кінець 
1913 року загальна потужність електростанцій україни 
була доведена до 304,3 тис. кв, а річне виробництво елек-
троенергії складало 543 млн квт-год. При цьому спожи-
вання електроенергії на душу населення складало лише 
15 квт-год [3].

тому на кінець 1913 року основними виробниками, 
а відповідно, і споживачами електроенергії в україні 
були металургійні заводи (частка у споживанні складала 
41,6%), вугільні шахти (29,8%) та міське суспільне спо-
живання (23,4%).

незважаючи на потужні паливно-енергетичні запаси 
та відносно стрімкий розвиток енергетики, на території 
україни не було досягнуто самостійної потужної енер-
гетики. основною причиною була політична недалеко-
глядність імперської влади. Проте цей період загалом від-
значив тенденції розвитку енергетики. адже енергетика 
розвивалася на конкретні потреби промислового вироб-
ництва (металургія та добування вугілля) та практичні 
заходи щодо вирішення транспортних проблем міського 
управління і автоматичної електрифікації будівель по цих 
маршрутах. крім того, розвиток енергетики носив розріз-
нений, неузгоджений та самостійний характер, переважно 
за рахунок приватного іноземного капіталу. варто зазна-
чити, що у цей період ще не було усвідомлено значення 
енергетики на рівні централізованого владного управ-
ління для державного розвитку.

Перша світова війна, революція, громадянська війна, 
безперечно, не вирішували економічні питання в цілому 
та проблеми розвитку енергетики зокрема, а стали посту-
повими етапами господарсько-економічного краху цар-
ської імперської росії. у період революційних подій 
більшовицька влада започатковує процеси націоналізації. 
так, у 1917 році виданий декрет раднаркому Про націо-
налізацію «товариства електричного освітлення 1886 р.».  
у 1918 президіум врнг приймає Положення «Про управ-
ління об’єднаними державними електричними станці-
ями».

у період розвалу та початку націоналізації в.і. ленін 
усвідомив роль та перспективу розвитку енергетики, 
яку озвучив у промові «наше внешнее и внутреннее 
положение и задачи партии» на Московській губерн-
ській конференції ркП(б) у 1920 році: «коммунизм есть 
советская власть плюс электрификация всей страны, ибо 
без электрификации поднять промышленность невоз-
можно… Экономическая (сторона) может быть обеспе-
чена только тогда, когда действительно в русском про-
летарском государстве будут сосредоточены все нити 
крупной промышленной машины, построенной на осно-
вах современной техники, а это значит – электрификация, 

а для этого надо понимать основные условия применения 
электричества…» [4].

відповідно, дана ідея реалізувалася у комплексній 
розробці електрифікації країни, яка на VIII з’їзд рад була 
схвалена та прийнята як План гоерло. тому сучасні 
історики відзначають, що жоден із політичних керівни-
ків ХХ ст. не приділив стільки уваги розвитку та станов-
ленню енергетики, як в.і. ленін. з подачі в.і. леніна цей 
план об’єднав колективну працю понад 240 спеціалістів 
(російської електро-, тепло- і гідротехнічних шкіл), з яких 
90 працювали на постійній основі.

Формування плану гоерло започаткувало абсолютно 
новий підхід управління, який у сучасних умовах необ-
хідно назвати як матричний. Матричний підхід управ-
ління дав змогу розробити та реалізувати грандіозний 
проект розвитку енергетики, який не змогла повторити 
жодна з розвинених країн світу (сШа, англія, Франція). 
Фактично матричний підхід забезпечив те, що в кожній 
оселі отримали електроенергію за доступними цінами.

для україни цей план практично з нуля сформував 
власну енергетичну базу, яка органічно була пов’язана з 
енергетикою усього радянського союзу. основою розви-
тку енергетики в україні стала комплексна схема вико-
ристання водних ресурсів дніпра від києва до його гирла. 
тому передбачалося будівництво десяти гес загальною 
потужністю 640 Мвт. також було передбачено будівництво 
трьох тес: лисичанської, Штеровської, гришинської. на 
кінець 1926 р. в районах донбасу та Придніпров’я було 
відбудовано 62 електростанції загальною потужністю 
0,2 млн квт. крім того, план гоерло передбачав будів-
ництво еклектичних мереж та об’єднання електростанцій 
в єдину енергетичну систему. так, 20 електростанцій дон-
басу загальною потужністю 60 тис. квт були об’єднані в 
п’ять самостійних енергетичних систем. таким чином, 
1920–1930-ті роки ХХ століття стали періодом бурхли-
вого розвитку вітчизняної енергетики.

Матричний підхід в енергетиці протягом 15 років реалі-
зації (станом на 1935 р.) забезпечив те, що радянський союз 
посів друге місце в Європі та третє в світі по виробництву 
електроенергії. а для україни підхід матричного форму-
вання енергетики забезпечив збільшення виробництва елек-
троструму протягом 1950–1970 рр. у понад 10 разів.

Протягом 1970–1980 рр. енергетична система дон-
басу продовжила нарощувати свою потужність, у першу 
чергу завдяки розвитку теплової генерації, коли роз-
почали впроваджувати блочні схеми з використанням 
агрегату потужністю понад 300 тис. квт. тому на кінець  
1970-х років енергетична система «донбасенерго» стала 
найпотужнішою в україні, що дало змогу у 1977 році 
ввести в експлуатацію лінію електропередач «донбас-
західна україна», напругою 750 квт. а це забезпечило 
надійне енергопостачання Правобережжя та західних 
областей україни.

на кінець 1970–початок 1980-х років енергетична 
ситуація в україні почала погіршуватися, у першу чергу за 
рахунок пріоритетного розвитку атомної промисловості. 
так, у 1970 році було розпочато спорудження чорнобиль-
ної аес, у 1973 році – рівненської аес, у 1975 році – Пів-
денноукраїнської аес, у 1979 році – запорізької аес (на 
даний період рахується найбільшою європейською атом-
ною електростанцією), у 1981 році – Хмельницької аес.

загалом, ядерна енергетика україни тоді розвивалася 
відповідно до енергетичної програми радянського союзу, 
що базувалася на замкнутому науково-виробничому комп-
лексі, пов’язана єдиною технологією виробництва, тобто 
добування, отримання та використання ядерного палива, 
експлуатації аес і супутніх підприємств з випуску енер-
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гетичного обладнання, приладів, матеріалів, і запасних 
частин, переробки відпрацьованого ядерного палива, а 
також впровадження наукових досліджень, підготовки 
спеціалістів, утримання соціально-побутової сфери міст – 
супутників аес.

Після аварії на чорнобильській аес у 1986 році вза-
галі припинилося будівництво нових енергоблоків, а на 
всіх аес було проведено комплекс технічних заходів з 
підвищення надійності і безпеки ядерних енергетичних 
установок.

таким чином, огляд розвитку української енергетики 
вказує, що вона розвивалась до 1970–1980-х років за раху-
нок матричного підходу, що був сформований у 20-х рр. 
ХХ ст. Фактично матричний підхід в україні закінчився 
у 1990-х рр.

у подальшому енергетичний комплекс втратив базову 
управлінську матрицю, відповідно енергетика сконцен-
трувалась на підтримці існуючої енергетичної системи. 
Подальший розвиток прослідковувався стосовно атомної 
енергетики та частково за рахунок попередніх проектів, 
що ще були розроблені в радянському союзі гідро-, та 
теплоенергетики.

Починаючи з 1993 року продовжується будівництво 
атомних електростанцій. тому в цей період завершилося 
будівництво шостого енергоблоку на запорізькій аес, 
четвертого на рівненській та другого енергоблоку на 
Хмельницькій аес. у жовтні 1996 року було створено 
державне підприємство «національна атомна енергоге-
неруюча компанія «енергоатом»» як оператор усіх діючих 
в україні атомних електростанцій.

у 2010 році діяли 72 малих гес і лишалися недіючими 
близько 100. таким чином, упродовж 1998–2013 рр. було 
збудовано 52 нових малих гес. Причому пік такого будів-
ництва припав на 2010–2011 роки, коли в рік будувалося 
6,5 малих гес. на кінець 2011 року працювало майже  
70 малих гес загальною потужністю 70 Мвт, які виро-
бляли близько 350 млн квт енергії на рік [5].

незважаючи на потенційність гідроресурсів, гідро-
енергетика не стала домінуючою у виробництві електро-
струму. Масовим та відносно розповсюдженим джерелом 
отримання електроструму стала теплова електроенерге-
тика.

у період незалежності україни було введено в екс-
плуатацію 5 теплоелектростанцій загальною потужністю 
417,05 Мвт. зокрема, у 2007 році – тец стіров (гор-
лівка), 25Мвт, тец ім. засядько (донецьк), 36,35 Мвт, 
у 2008 році – новоявірська тец, потужністю 26 Мвт, у 

2009 році – кіровоградолія, потужністю 26,7, у 2013 – 
тец алчевського Металургійного комбінату, 303 Мвт.

наприкінці 1990-х років в україні започаткувався 
абсолютно новий підхід у реалізації подальшого розвитку 
вітчизняної енергетики. Пріоритет був взятий на розвиток 
альтернативних джерел енергетики, у першу чергу вітро-
вої та сонячної.

з 1996 року в україні почала діяти комплексна про-
грама будівництва вітрових електростанцій. Метою про-
грами було виробництво вітроагрегатів і будівництво про-
мислових вес у складі електроенергетичних систем.

станом на середину 2010 року в україні налічується 
10 вітроелектростанцій (вес) загальною встановленою 
потужністю 89 Мвт (7 – в криму, по одній – у доне-
цькій, Миколаївський та львівський областях). Протя-
гом 2013 року в україні були введені в експлуатацію нові 
вітроелектростанції: лутугінська вес, вес «Берегова», 
вес «ставки», «Ботієвська» вес. крім того, на початку 
2014 року велося будівництво ще декількох таких вітрое-
лектростанцій у луганській, запорізькій та Херсонській 
областях. таким чином, загальна потужність вес на мате-
риковій частині україни за 2014 рік склала 409,5 мвт.

за часів незалежності україни сонячна енергетика 
починає впроваджуватись з 2006 року у побутово-госпо-
дарському використанні завдяки поодиноким розробкам 
народних умільців. Масова промислова реалізація соняч-
ної енергетики розпочалася з 2011 року завдяки держав-
ному регулюванню та приватному капіталу. упродовж 
2012–2014 рр. в україні було реалізовано 100 сонячних 
електростанцій, середньою потужністю близько 5 Мвт. 
основним реалізатором вітчизняних проектів сонячної 
енергетики стала компанія Active Solar.

варто відзначити стратегічне бачення розвитку енер-
гетики українським урядом. упродовж незалежності 
україни було прийнято низку стратегій, першу – у 2006 
році [6]. стратегія 2013 року [7] передбачала підтримку 
надійності об’єднаних енергетичних систем та забез-
печення зростання економіки країни енергетикою через 
модернізацію усіх типів електростанцій, а також реаліза-
цію будівельних проектів гес та гаес загальною потуж-
ністю 5 гвт.

незважаючи на цілком реальні заплановані заходи, 
стан енергетичного сектору україни на кінець 2014 року 
різко погіршився. за рахунок військових дій на сході 
україни енергетична система втратила значну частину 
теплогенеруючої енергетики. тому в даній ситуації уряд 
пішов на те, щоб скоригувати діючу стратегію, відпо-

таблиця 1
структура виробництва електроенергії протягом 2007–2014 рр.

роки

виробники електроенергії

разом аес тес та тец гес та гаес комунальні тец  
та блок-станції

альтернативні 
джерела

млн 
квт-год % млн 

квт-год % млн 
квт-год % млн 

квт-год % млн 
квт-год % млн 

квт-год %

2007 195130,5 100 92542,9 47,4 84253,6 43,2 10108,5 5,2 8220,2 4,2 5,3 0,003
2008 191676,1 100 89841,2 46,9 82347,3 43,0 11332,6 5,9 8150,7 4,3 4,3 0,002
2009 172907,4 100 82923,5 48,0 71068,1 41,1 11776,9 6,8 7137,1 4,1 1,8 0,001
2010 187910,1 100 89151,4 47,4 77976,7 41,5 12965,1 6,9 7811,6 4,2 5,3 0,003
2011 193899,5 100 90247,7 46,5 77977,3 40,2 12952,5 6,7 7811,8 4,0 6,3 0,003
2012 198119,4 100 90137,4 45,5 88557,5 44,7 10832,6 5,5 7953,3 4,0 638,6 0,3
2013 193564,4 100 83209 43,0 86579,6 44,7 14216 7,3 8312,6 4,3 1247,2 0,6
2014 182414,2 100 88389,3 48,5 75371,1 41,3 9092,6 5,0 7789,3 4,3 1771,9 1,0

2015* 129484,3 100 71938,1 55,6 45810,4 41,7 5693,6 4,4 4702,9 3,6 1339,3 1,0
* за 10 місяців 2015 року
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відно до її фактичного стану. таким чином, була розро-
блена та прийнята нова енергетична стратегія на період 
до 2035 року (Біла книга енергетичної політики укра-
їни «Безпека та конкурентоспроможність») [8]. згідно зі 
стратегією 2015 року основним пріоритетним завданням 
енергетики є інтеграція оес україни з ENTSO-E для 
забезпечення достатнього рівня резервів і надійного елек-
тропостачання споживачам «дешевої» електроенергії.

таким чином, часті розробки та прийняття енергетичних 
стратегій україни диктуються в першу чергу невиконанням 
попередніх стратегій. водночас це невиконання призво-
дить до незавершеності реформування енергетичної галузі 
(повноцінний енергетичний ринок в україні так і не ство-
рений). тобто це спричинило те, що не було сформовано 
надійне джерело фінансового забезпечення навіть нагальних 
потреб енергетичного сектору україни, навіть на поточному 
рівні. Фактично повністю втрачені стимули інвестування в 
енергетичний сектор україни. а відтак, в останній стратегії 
про мінімальні обсяги фінансування та інвестування відпо-
відних передбачених проектів навіть не згадується. загалом 
ця стратегія фактично є протоколом намірів. і можна одно-
значно стверджувати, що вона не буде реалізована.

основні негативні політичні, управлінські та військові 
тенденції спричинили визнану всіма зміну структури 
енерговиробництва. Проте з цим необхідно погодитися 
лише при поверхневій оцінці. за цією зміною структури 
(табл. 1) більш глибоко здійснюється зміна матричного 
комплексного управління всією енергетикою. Хоча на 
поверхні це звичайна зміна структури, що відповідає 
новим тенденціям.

загалом, матричний підхід дуже легко піддається 
математичному обрахуванню. сучасна вітчизняна енер-
гетика включає такі сектори: атомна енергетика, теплое-
нергетика, гідроенергетика та альтернативна енергетика, 
які були описані вище. в економічному управлінському 
плані кожен сектор забезпечує певний обсяг виробництва 
електроенергії в загальному річному обсязі виробництва 
електроенергії. у математичному підході обсяг виробни-
цтва кожного сектору – це лінійна функція, яка форму-
ється основними чинниками, що досить різнопланові та 
різноманітні. Проте з позиції моделювання ці фактори 
доцільно згрупувати в три базові чинники:

1. Матеріальне забезпечення сектору (капіталовкла-
дення, основні засоби, прямі інвестиції) – коефіцієнт α.

2. ресурси, що необхідні для отримання 1 квт год 
електричного струму. для кожного сектору енерге-
тики ці ресурси досить відрізняються. так, для тес 
базовими ресурсами є вугілля та вода, для гес – вода, 
для аес – збагачене ядерне паливо, а для вітчизняної 
альтернативної енергетики, що представлена пере-
важно вітровим варіантом, – це швидкісний потенціал 
повітряних потоків. тому дана складова – це вартість 
ресурсів, необхідних для виробництва електричного 
струму – коефіцієнт b.

3. управлінські рішення, тобто загалом система 
управління – коефіцієнт c.

відповідно, лінійне рівняння визначається:
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для кожного сектору маємо відповідне рівняння. 

Фактично це система рівнянь, яку можна представити у 
вигляді матриці:
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таким чином, розв’язок даної матриці повинен вка-
зати пріоритет чинників, які змінюють сучасну структуру 
вітчизняної енергетики.

висновки. дослідження показали, що розвиток енер-
гетики україни з історичної оцінки розвивався виключно 
за рахунок матричного підходу, в якому були задіяні квалі-
фіковані спеціалісти різних галузей. цей матричний комп-
лекс дав змогу повноцінно розвиватися енергетиці аж до 
кінця розпаду срср, водночас забезпечивши інерційний 
рух вітчизняної енергетики з 1990-х років. сучасні струк-
турні зміни енергетики безпосередньо пов’язані зі зміною 
матричного підходу у вітчизняній енергетиці. При цьому 
зовнішні наслідки цих тенденції є вкрай невтішними та не 
дуже результативними, а відтак необхідно говорити про 
негативну тенденцію у формуванні сучасного матричного 
підходу. крім того, математичний розв’язок запропонова-
ної матриці затрудняється через відсутність чіткої оцінки 
та визначеності необхідних показників. тому визначення 
показників – це питання подальшого серйозного само-
стійного дослідження.
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аннотация. история развития энергетики украины определяет ее опосредованность и привязанность к транспорту 
и промышленному производству. в период царской россии энергетика была стимулирована налоговой политикой, что 
ускорило приток иностранного капитала в электроэнергетику. комплексное развитие отечественной электроэнергии 
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связан с реализацией плана гоЭлро. Этот план стал первым матричным подходом комплексного решения полной 
электрификации страны. современные изменения структуры отечественной энергетики определяются изменением ма-
тричного подхода в управлении, при этом эта матрица подвергается математическому обоснованию.

ключевые слова: энергетика, электрификация, гоЭлро, структура энергетики, секторы энергетики, производство 
электроэнергии, матричная модель энергетики.

Summary. History of energy development in Ukraine determines its mediation and attachment to urban transport and in-
dustrial production. During the Russian Empire was driven by energy tax policy, which stimulated the flow of foreign capital 
into electricity. Complex development of the national electricity associated with the implementation GOERLO plan. This plan 
is the first matrix approach of comprehensive solution complete electrification of the country. The current restructuring of the 
national energy matrix are determined by the change in approach in the administration. This matrix is subjected to mathematical 
reasoning.

Key words: energy, electrification, GOERLO plan, energy structure, energy sectors, electricity production, energy matrix model.
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проБлеМи коМплексного управліннЯ ЯкістЮ  
продукціЇ транспортниХ підприЄМств

COMPLEX QUALITY MANAGEMENT PROBLEMS  
OF TRANSPORT COMPANIES PRODUCTS

анотація. у статті розглянуто необхідність впровадження нових підходів до управління якістю транспортних по-
слуг, дано визначення комплексного управління якістю, розглянуто поняття «транспортна продукція», узагальнено 
основні положення теорії і практики в області управління якістю транспортних послуг.

ключові слова: управління якістю, транспортна продукція, транспортна послуга, власник вантажу, вантажоодер-
жувач, якість перевезення.

вступ та постановка проблеми. системи управління 
якістю продукції постійно розвивалися й удосконалюва-
лися, однак питанням про шляхи і засоби досягнення най-
вищого рівня якості приділяється багато уваги.

використовуючи вітчизняний і зарубіжний досвід 
управління якістю, враховуючи необхідність впрова-
дження нових підходів до управління якістю, підвищення 
його ролі для економіки підприємств і країни в цілому, 
варто активізувати спільні дії науки і практики з розробки 
і впровадження принципово нової стратегії в управлінні 
якістю продукції [1].

така стратегія повинна характеризуватися таким став-
ленням до якості:

• забезпечення якості розуміється не як технічна функ-
ція, реалізована якимось підрозділом, а системний процес, 
що пронизує всю організаційну структуру підприємства;

• новому поняттю якості повинна відповідати ця орга-
нізаційна структура підприємства;

• питання якості актуальні не тільки в рамках осно-
вного виробництва, але і в процесі його маркетингу та 
обслуговування;

• якість має бути орієнтована на задоволення вимог, 
перш за все, споживача;

•нова якість вимагає нової техніки і технології;
• підвищення якості досягається тільки зацікавленістю 

всіх працівників підприємства;
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• підвищення якості вимагає додаткових фінансових 
вкладень, які повинні окупатися.

вимогливість до поліпшення якості продукції є нині 
однією з найбільш характерних рис світового ринку. оче-
видно, що питання якості повинні вирішуватися тільки 
комплексно, на базі систем управління якістю продук-
ції, які не можуть бути чужорідним елементом, який 
нав’язується зверху. спонукальним стимулом їх впрова-
дження має бути стабільне економічне становище підпри-
ємств, забезпечення конкурентоспроможності їхньоъ про-
дукції на внутрішньому і міжнародному ринку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. на 
думку відомого американського фахівця в області якості 
арманда Фейгенбаума, комплексне управління якістю – 
це ефективна система, що об’єднує діяльність різних під-
розділів організації, відповідальних за розробку параме-
трів якості, підтримання досягнутого рівня якості та його 
підвищення, для забезпечення виробництва й експлуата-
ції виробу на вигідному рівні, при повному задоволенні 
вимог споживача [2].

взагалі, в теорії загального управління якістю [3] 
«продукція» визначена як результат діяльності або про-
цесів, а «послуга» – як підсумки безпосередньої взаємо-
дії постачальника і споживача та внутрішньої діяльності 
постачальника для задоволення потреб споживача. При-
чому зазначено, що «продукція» може включати послуги, 
технічні засоби, матеріали, що переробляються, про-
грамні засоби або комбінації з них.

враховуючи двоякий підхід до одного й того ж явища, 
у вчених та практиків склалося різне визначення поняття 
«транспортна продукція». в одних продукцією транспорту 
є переміщення вантажів і пасажирів, той корисний ефект, 
що створюється транспортним виробництвом [4], або про-
дукція транспорту – це переміщення вантажів і людей, 
тобто сам процес перевезення, що здійснюється транспорт-
ними засобами. важливе значення мають вантажно-розван-
тажувальні операції. тому перевалка вантажів – невід’ємна 
складова частина продукції транспорту [5].

з таким же успіхом визначення можна розширити за 
рахунок включення в нього інтересів промислових під-
приємств і постачальників, які забезпечують виробничу 
діяльність транспорту, наприклад, суднобудівних і судно-
ремонтних заводів, ремонтно-експлуатаційних баз, поста-
чальників палива та інших видів постачання, підпри-
ємств, що надають флоту або шляховому господарству ті 
чи інші види послуг.

у нормативних документах, пов’язаних з перевезен-
нями вантажів іноземних фрахтувальників, аналогічно 
зазначено, що вони є «експортом транспортних послуг». 
нерідко зустрічаємо схоже визначення: продукція тран-
спорту висловлює корисний ефект, що створюється ним у 
суспільному процесі виробництва. цей корисний ефект з 
точки зору споживання – транспортна послуга [6].

При цій відмінності формулювань ніяких супереч-
ностей у визначеннях транспортної продукції немає. у 
всіх випадках мова йде про одне – переміщення вантажів 
або пасажирів. саме переміщення потребують люди або 
товари матеріального виробництва, які потрапляють на 
транспорт, стаючи вантажами. у ньому ж (переміщенні) 
зацікавлені користувачі послугами транспорту.

Якість транспортної продукції невіддільна від основного 
виробництва – процесу транспортування, в результаті якого 
змінюється просторове знаходження товару. це змінювання 
має певний набор властивостей для користувача.

транспортний процес може бути розділений на низку 
підпроцесів (підсистем формування якості), кожен з яких 
характеризується формуванням якості в межах тих чи 

інших технологічних процесів і операцій. При послідов-
ному виконанні операцій на складі, наприклад, єдиного 
технологічного процесу, можуть бути отримані оцінки 
виробничої якості, а наприкінці – у користувача – оцінки 
споживчої якості. у першому випадку це свідчення того, 
наскільки дотримувалися встановлених норм, режиму 
виконання технологічних процесів, вантажних і комер-
ційних операцій, яка була якість роботи взагалі, а у дру-
гому – маються на увазі характеристики властивостей, 
що цікавлять, в кінцевому рахунку, споживача, замовника 
транспортної послуги [1].

з цієї точки зору продукція морського транспорту, 
наприклад, є сукупність завершених процесів (циклів) 
просторового переміщення вантажів або пасажирів 
морем, виконаних у відповідності з планами, довгостро-
ковими контрактами і разовими договорами. це визна-
чення вперше було дано н.а. Панибратцем [7].

у цьому визначенні підкреслюється завершений 
характер процесу як одиниці продукції, що враховує мно-
жинність переміщень різних партій вантажів, а також стає 
очевидною комерційно-правова основа (база), що має на 
меті організацію обслуговування клієнтури, визначення 
взаємних прав та обов’язків клієнтури і перевізників у 
процесі переміщення товарно-матеріальних цінностей 
або людей.

постановка завдання. крім випуску у світ міжна-
родних і вітчизняних стандартів, є численні дослідження 
зарубіжних і вітчизняних учених, присвячені питанням 
управління якістю продукції різного виду, накопичено 
значний досвід у сфері менеджменту якості. тому важ-
ливо узагальнити основні положення теорії і практики в 
цій галузі стосовно транспортної продукції.

виклад основного матеріалу. транспортні послуги 
мають свою специфіку, єдиних вимог за всіма видами 
транспорту виробити неможливо, тому в системі сертифі-
кації послуг транспорту створені підсистеми. складність 
робіт у галузі сертифікації послуг транспорту пов’язана 
поки з відсутністю необхідних нормативних та методич-
них документів, більшість з яких ще необхідно розробити.

крім просторового переміщення при доставці ванта-
жів отримувачу виникає необхідність виконання низки 
супутніх основному процесу операцій, без яких у процесі 
перевезення можуть виникнути труднощі.

окремі операцій повинні виконуватися самими ванта-
жовласниками або за їх дорученням і за плату посередни-
кам, інші – транспортними підприємствами.

до числа супутніх варто віднести транспортно-екс-
педиторські операції, операції з завантаження, розванта-
ження та зберігання вантажів, ряд підготовчих та заключ-
них, а також розрахункових операцій.

всі вони могли б виконуватися самими вантажовлас-
никами або найнятими ними особами та організаціями 
(різних за формою власності, великих, середніх і малих 
транспортно-експедиторських підприємств). однак з точки 
зору забезпечення якості транспортної продукції найкращі 
можливості завжди є у транспортного підприємства, що 
координує, як правило, роботу всіх учасників перевізного 
процесу з метою якнайшвидшої доставки вантажів, забез-
печення їх збереження та ефективного використання суден, 
вагонів, автомобілів, перевантажувальних засобів, а також 
скорочення витрат на транспортування.

При виконанні супутніх операцій також створюється 
певна транспортна продукція. нею можуть бути: перемі-
щення в межах транспортного вузла, порту (станції), складу, 
судна, вагони, збереження товарних характеристик вантажів, 
виготовлення комплектів і оформлення вантажної докумен-
тації, розрахунки за платежами тощо. ця продукція приєд-
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нується до основної продукції транспорту на певних етапах, 
підвищуючи її корисність для вантажовласників.

Формування якості транспортної продукції з систем-
них позицій відбувається в результаті взаємодії вхідної 
якості (яка визначається транспортними характеристи-
ками окремих видів вантажів, їх здатністю витримувати 
перевезення і перевантаження, технічної та комерційної 
придатністю транспортних засобів, перевантажувальної 
техніки тощо) з якістю роботи самої транспортної сис-
теми (яка визначається технічними, організаційними, 
економічними, соціальними, психологічними та іншими 
параметрами) з урахуванням певних зовнішніх умов і 
впливів, що управляють.

Продуктом такої взаємодії є вихідна якість транспорт-
ної продукції (описується сумою позитивних і негативних 
властивостей, що проявляються у вантажоодержувача) [1].

специфічність транспортної продукції визначає харак-
тер її властивостей. властивості взагалі проявляються в 
процесі взаємодії предметів, явищ, зіткнення інтересів 
тощо. у ході транспортування вантажів виникає безліч 
різних взаємодій і, в першу чергу, взаємодія між учасни-
ками договору перевезення. тут властивості транспортної 
продукції виявляються, обліковуються і виражаються в 
узгоджених умовах доставки вантажу одержувачу.

найбільш загальною і суттєвою властивістю продук-
ції транспорту є її здатність задовольняти вимогам спо-
живача. це є неоднозначним і, в свою чергу, стосується 
низки особливих властивостей, до яких повинні бути 
пред’явлені відповідні вимоги.

тому якість перевезень варто розглядати як єдність 
позитивних (які дають ефект) і негативних (яких не 
можна уникнути) факторів, які проявляються більш менш 
залежно від конкретних обставин.

Як правило, у вихідної якості продукції транспорту, 
що проявляється у вантажоодержувача, одночасно при-
сутні елементи регламентної і договірної якості. При-
чому перші присутні завжди, оскільки поза бажанням 
учасників перевезення вони обумовлені діючими зако-
нодавчими актами, правилами перевезень, стандартами 
та іншими нормативно-технічними документами; другі 
ж повинні входити в число властивостей продукції лише 
тоді, коли транспорт за договором взяв на себе відповідні 
зобов’язання. При цьому варто враховувати два важливих 
положення: по-перше, сукупність властивостей продук-
ції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні 
потреби, є якість даної продукції, а по-друге, кількісною 
характеристикою властивостей продукції транспорту є 
самі показники її якості.

Ясно, що для транспорту поняття якості має свою 
специфіку. транспорт повинен забезпечувати своєчасне 
та безпечне перевезення, перевалку та зберігання ван-
тажів, експлуатацію і комплексне обслуговування рухо-
мих, перевантажувальних та інших засобів, що входять 
до складу його основних фондів, а також проектування 
та створення нової техніки, впровадження прогресивних 
технологічних процесів, форм і методів організації праці 

та управління персоналом. тому транспортне підприєм-
ство більше стурбоване ефективністю свого виробництва.

але для споживачів транспортної продукції – підпри-
ємств (організацій) різних галузей народного господар-
ства і населення – найбільш важливими є, як мінімум, 
шість таких показників її якості: безпека на всіх етапах 
перевезення, комерційна швидкість, регулярність сполу-
чень, своєчасність доставки, збереження вантажів і рівень 
транспортно-експедиційного обслуговування вантажов-
ласників у транспортних вузлах.

відхилення від кожного з цих показників якості пере-
везень призводить до втрат матеріальних цінностей, до 
невивезених запасів товарів, до зниження продуктивності 
суспільної праці, зниження національного доходу, а іноді 
і до порушень економічної безпеки країни.

висновки і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. оскільки транспорт є продовженням процесу 
виробництва товарів у сфері обігу і для обігу, його про-
дукція виступає для користувача в якості послуги. не 
випадково розглядаються у взаємозв’язку її ефективність 
та якість. Перша економічна категорія важлива для вироб-
ника продукції – транспортного підприємства, а друга – 
для її споживача – вантажовласника. Якість перевезень 
варто розглядати як єдність позитивних і негативних фак-
торів, що виявляються залежно від конкретних обставин.

Формування якості з системних позицій відбувається 
під впливом певних зовнішніх умов і управляючих впли-
вів у результаті взаємодії вхідної якості транспортної 
продукції з якістю роботи транспорту. Продуктом такої 
взаємодії є вихідна якість транспортної продукції, що 
проявляється у вантажоодержувача. Як правило, у вихід-
ної якості транспортної продукції одночасно присутні 
елементи регламентної і договірної якості.

у теорії і практиці вітчизняного і зарубіжного тран-
спорту існує кілька визначень якості транспортної про-
дукції з різним набором показників і розстановкою пріо-
ритетів для його оцінки.

для споживачів транспортної продукції (послуги) 
найбільш важливими є шість показників її якості.

на формування цих показників якості перевезень ван-
тажів істотний вплив чинить рівень комерційної роботи 
на транспортних підприємствах.

у проблемі управління якістю, безумовно, ключове 
місце займають питання оцінки і виміру якості продукції. 
усебічне вивчення природи якості продукції, розгляд його 
з двох точок зору (виробника і споживача) показує, що 
нині серед усіх видів оцінки якості перевага віддається 
оцінці його споживачем. для вітчизняної практики саме 
увага до цього аспекту управління якістю має першорядне 
значення, бо протягом тривалого часу якість у нас оціню-
валася насамперед з технічної точки зору – на відповід-
ність технічному завданню, правилам, технічним умовам, 
стандартам тощо. Характеру ж потреб, оцінки споживача 
продукції відводилася, як правило, другорядна роль.

така переорієнтація на транспорті також необхідна і 
потребує подальших досліджень.
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аннотация. в статье рассмотрена необходимость внедрения новых подходов к управлению качеством транспорт-
ных услуг, дано определение комплексному управлению качеством, рассмотрено понятие «транспортная продукция», 
обобщены основные положения теории и практики в области управления качеством транспортных услуг.

ключевые слова: управление качеством, транспортная продукция, транспортная услуга, грузовладелец, грузопо-
лучатель, качество перевозки.

Summary. The article discusses the necessity of introducing new approaches to quality management of transportation ser-
vices, definition of integrated quality management was given, the notion of transport products reviewed, summarizes the main 
provisions of the theory and practice in the field of quality management of transport services.

Key words: quality management, transport products transport services, transportations, cargo owner, consignee the quality 
of transportation.

удк 378(477)

стеблюк н. Ф.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Дніпродзержинського державного технічного університету

волосова Є. р.
студентка

Дніпродзержинського державного технічного університету

Steblyuk N. F.
Candidate of Economic Sciences,

Senior Lecturer of Organizational Management and Administration Department
Dneprodzerzhinsk State Technical University

Volosova E. R.
Student

Dneprodzerzhinsk State Technical University

роЗроБка оптиМальноЇ стратегіЇ роЗвитку виЩиХ  
навчальниХ Закладів на ринку освітніХ послуг

OPTIMAL STRATEGY DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION  
INSTITUTIONS ON MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

анотація. стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці методики оцінювання кон’юнктури ринку 
освітніх послуг внз (на прикладі дніпродзержинського державного технічного університету). у роботі виконано про-
гнозування кон’юнктури ринку освітніх послуг для прийняття стратегічних управлінських рішень щодо збалансування 
попиту і пропозиції в умовах конкурентної боротьби на ринку. здійснено оптимальний розподіл бюджетних місць уні-
верситету за допомогою використання засобів системного аналізу і теорії ігор. описаний механізм налагодження тісної 
взаємодії університету, держави та роботодавця для оптимізації освітньої діяльності. запропоновано стратегії розвитку 
для дніпродзержинського державного технічного університету.

ключові слова: ринок освітніх послуг, прогнозування, показник привабливості спеціальності, системний аналіз, 
теорія ігор.

вступ та постановка проблеми. у сучасних умовах 
розвитку суспільства знання та інформація стають голо-
вними ресурсами та джерелом багатства як окремого 
індивіда, так і держави в цілому. конкурентоспромож-
ність економіки країни визначається сьогодні не обсягом 
природних чи виробничих ресурсів, а насамперед інте-
лектуальним потенціалом, здатністю генерувати нові зна-
ння. саме рівень розвитку ринку освітніх послуг у країні 
є одним із визначальних показників її конкурентоспро-
можності. сучасні вітчизняні освітні стратегії спрямовані 
на інтеграцію у міжнародне співтовариство. однак, як 

відомо, кожна економічна система схильна до хвилеподіб-
них коливань навколо певного центру рівноваги, і тому на 
зміну етапу зростання неминуче приходить період спаду. 
саме за цих обставин вкрай важливо визначити зміни 
обсягів попиту на освітні послуги з метою адаптації до 
них системи вищої освіти. цим обумовлюється необхід-
ність дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг 
вищих навчальних закладів (внз) та її прогнозування.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню проблем ринку освітніх послуг та діяльності 
внз присвячені роботи Б. дейвіса, л. елісона, д. Макду-
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галла, д. Маккорта, а.Б. дайновського, с.і. добриднєва, 
в.н. зотова, с.М. ілляшенка, о.а. кратта, т.Є. оболен-
ської, а.П. Панкрухіна, в.с. сотнікова, д.а. Штефанича 
та ін. у працях згаданих науковців дослідження ринку 
освітніх послуг більшою мірою розглядається у контек-
сті елементів комплексу маркетингу і відповідно до цього 
аналізується діяльність внз. Мало уваги приділяється 
питанням збалансованості попиту та пропозиції освітніх 
послуг внз. недостатньо висвітлені фактори, що визна-
чають кон’юнктуру цього ринку, відсутнє прогнозування 
зазначеної проблематики. усе це обумовило вибір теми 
дослідження, її актуальність, мету та завдання.

основною метою роботи є теоретичне обґрунтування 
та розробка методики оцінювання кон’юнктури ринку 
освітніх послуг внз (на прикладі дніпродзержинського 
державного технічного університету (ддту)) та її про-
гнозування для прийняття стратегічних управлінських 
рішень щодо збалансування попиту і пропозиції в умовах 
конкурентної боротьби на ринку. 

для реалізації цієї мети в роботі поставлені такі 
завдання:

− скласти рейтинг спеціальностей ддту;
− визначити коефіцієнти (показники) привабливості 

за напрямами підготовки ддту, враховуючи ринок праці і 
вибір абітурієнтів;

− засобами системного аналізу і теорії ігор здійснити 
оптимальний розподіл бюджетних місць університету;

− запропонувати стратегії розвитку для ддту. 
результати дослідження. незважаючи на велику 

кількість навчальних закладів вища школа в україні 
не виконує головну функцію: вона постійно відстає 
від запитів ринку праці, готуючи спеціалістів, які були 
потрібні йому декілька років тому. вищі навчальні 
заклади головним чином орієнтуються на попит спо-
живачів освітніх послуг, що призводить з одного боку 
до зростання кількісних і зниження якісних показників 
підготовки фахівців, перенасичення ринку праці фахів-
цями «модних» професій, а з другого – до зростання 
рівня безробіття серед випускників навчальних закла-
дів. основною проблемою є невідповідність параметрів 
функціонування вищої освіти потребам ринку праці. 
крім цього роботодавець є досить пасивним і фактично 
не бере участі в замовленні спеціалістів та підвищенні 
якості освітніх послуг, а саме його зацікавленість перш 
за все впливає на підготовку фахівців, оскільки саме від 
нього залежить їх подальше працевлаштування [1]. до 
сучасних проблем розвитку освітніх послуг належать:

− відсутність балансу між попитом і пропозицією на 
ринку праці;

− невідповідність вакансій і рівня кваліфікації (робо-
тодавці віддають перевагу людям із досвідом роботи, 
котрі набули певних навичок, а не випускникам вищих 
навчальних закладів, у яких лише теоретичні знання);

− відсутність налагодженої системи працевлашту-
вання фахівців;

− залежність освітніх послуг від попиту абітурієнта.
для оцінки впливу зовнішнього середовища на ринок 

освітніх послуг був виконаний PEST-аналіз. Після фор-
мування груп факторів, які впливають на зовнішнє серед-
овище освіти, та розрахунку оцінки для кожної групи 
факторів, можна зробити висновок про різне значення 
показників та відповідно різний вплив груп на галузь у 
цілому. найменшу оцінку 2,89 – отримали політичні фак-
тори. головним фактором в цій групі є недосконалість 
законодавчої бази в сфері освіти та зменшення фінансу-
вання. наступними є технологічні фактори, які отримали 
оцінку 3,1. особливо треба визначити такий фактор, як 
прискорення темпів науково-технічного прогресу. але, 
на жаль, не усі навчальні заклади мають змогу користува-
тися усіма технологічними інноваціями. найбільш ваго-
мою групою факторів стали соціологічні з оцінкою 3,55. 
Питому вагу з цих факторів займає демографічний стан, 
соціальне розшарування та цінності населення. ці фак-
тори є найбільш значущими в групі, тому що вони безпо-
середньо впливають на кількість попиту на вищу освіту та 
на вибір абітурієнта. дещо меншу оцінку отримала група 
економічних факторів, дуже важливих, особливо в сучас-
ному кризовому становищі. отже, навчальним закладам 
слід більше уваги приділяти саме кількості випускників 
шкіл, які є потенційними споживачами внз і до якої соці-
альної групи вони належать.

для дніпродзержинського державного технічного уні-
верситету був виконаний SWOT-аналіз, який виявив, що 
у закладу більше сильних сторін, ніж слабких. наявність 
слабких сторін обумовлена демографічними і соціаль-
ними факторами, такими, як зменшення кількості студен-
тів, особливо контрактної форми навчання. але заклад 
має потужну базу для розвитку можливостей, які поліп-
шать його діяльність. головним залишається підвищення 
іміджу університету шляхом проведення ефективної мар-
кетингової і рекламної компанії.

для збору первинних даних був використаний метод 
опитування, для якого була розроблена анкета. за її питан-
нями проведене опитування серед абітурієнтів та студен-

таблиця 1
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2010/11 39 10 20 10 21 18 15 15 20 39 20 39 35 20 20 20 20 15
2011/12 15 12 12 5 16 16 9 15 20 35 8 15 18 15 15 15 11 18
2012/13 26 15 12 6 20 15 15 16 16 52 15 25 25 20 15 15 20 15
2013/14 20 15 8 15 15 16 15 15 15 51 15 21 30 20 15 15 15 15
2014/15 17 7 9 10 26 11 15 15 17 50 15 20 40 25 15 10 15 15
2015/16 25 5 4 4 19 10 3 9 12 15 9 11 26 10 10 14 9 9
рейтинг 4 7 4 6 2 8 9 3 1 9 9 7 5 9 7 9 8 8

Джерело: розроблено авторами
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тів даного навчального закладу з визначенням причин та 
факторів, що вплинули на вибір спеціальності.

у роботі був виконаний аналіз конкурсу на бюджетні 
місця ддту, відповіді під час опитування і складений 
рейтинг спеціальностей ддту (табл. 1).

з іншого боку, в дослідженні був виконаний збір вто-
ринних даних і проаналізована інформація наступних 
джерел. так, як повідомляє дослідницький центр Міжна-
родного кадрового порталу hh. ua, у 2015 році в результаті 
соціологічного опитування, в якому брав участь 1581 рес-
пондент із різних регіонів україни. традиційно рейтинг 
найпрестижніших професій очолюють представники 
іт-галузі (39% респондентів). Програмісти можуть похва-
литися хорошою затребуваністю і високою оплатою на 
ринку праці. друге місце посіли лікарі (12% респонден-
тів). третє місце з 10% розділили підприємці та бізнес-
мени, які за рік змістили військовослужбовців на восьме 
місце. крім бізнесменів, кожен десятий опитаний вважає 
перспективними робочі спеціальності, а також професію 
юриста і адвоката. Як і рік тому, в тоП перспективних 
професій виявилися військовослужбовці (8%) та праців-
ники правоохоронних органів (9%). замикають десятку 
найперспективніших професій представники інженерних 
спеціальностей. Покинули тоП-10 престижних і пер-

спективних професій журналісти. але раптово з’явилися 
в рейтингу перекладачі [2]. 

нині відбувається відокремлення ринку освітніх 
послуг від ринку праці. у підготовці кадрів навчальні 
заклади орієнтуються на запити абітурієнтів та їх батьків, 
а не роботодавців. розбіжність рейтингу популярності 
спеціальностей із розподілом гарантованого працевла-
штування призводить до того, що абітурієнти при виборі 
навчального закладу мало враховують фактор подаль-
шого його працевлаштування. через відсутність науково 
обгрунтованих прогнозних оцінок потреб у фахівцях на 
майбутнє попит на фахівців конкретних спеціальностей 
є невизначеним. у даному випадку з’являється ситуація 
незбалансованості попиту і пропозиції на ринку праці: 
надлишкова пропозиція одних професій та нестача інших. 
тому виникає необхідність розробки механізму взаємодії 
університету, держави та роботодавця, який наведено на 
рисунку 1.

економічний механізм можна розглядати як ринко-
вий, що поєднує саморегулювання діяльності суб’єктів 
господарювання з регулювальними функціями держави. 
зацікавленість роботодавця, що є непрямим спожива-
чем освітніх послуг, повинна перш за все впливати на 
підготовку фахівців, оскільки саме від нього залежить 

їх подальше працевлаштування [3]. однак нині 
роботодавець є досить пасивним і фактично не 
бере участі в замовленні спеціалістів та підви-
щенні якості освітніх послуг, що, безумовно, 
впливає на обмежене врахування його потреб та 
інтересів при підготовці фахівців.

враховуючи те, що значна кількість спеціа-
лістів, які отримують вищу освіту, не працевла-
штовуються за фахом, а попит фахівців на ринку 
праці не став визначальним критерієм оціню-
вання ефективності діяльності внз, необхідно 
залежно від конкретних управлінських завдань 
розподіл бюджетних місць виконувати з ураху-
ванням попиту певних спеціальностей серед абі-
турієнтів та роботодавців регіону.

При розробці оптимальної стратегії діяль-
ності внз для визначення розподілу бюджет-
них місць застосована методика, що використо-
вує засоби системного аналізу та теорії ігор. у 
даній постановці навчальний заклад розглядає 
задачу розподілу бюджетних місць за двома 
критеріями: рейтинг спеціальностей серед абі-
турієнтів, рейтинг спеціальностей серед робо-
тодавців. в якості першого гравця було роз-
глянуто абітурієнта внз (гравець А), у якості 
другого гравця – роботодавця (гравець В).  
в якості особистих стратегій гравця А обрано 
коефіцієнти привабливості відповідних спеціаль-
ностей університету, а в якості стратегій гравця 
В обрані коефіцієнти привабливості даних спеці-
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сили для економіки 

держави 

рис. 1. Механізм взаємодії університету, держави  
та роботодавця на ринку праці

Джерело: доповнено авторами на основі [3]
таблиця 2
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Джерело: розроблено авторами
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альностей серед роботодавців та в міському центрі зайня-
тості. задача розглядалась, як гра, що повторюється, була 
обрана нормальна її форма. кожна гра в нормальній формі 
має рівновагу неша у чистих та у змішаних стратегіях. 
так як розглядається задача процесу самоорганізації (self-
organіzation) в соціально-економічних системах, то рівно-
вага неша є природною.

кожний гравець має набір стратегій  (yi1,yi2,...,yik), набір 
розподілу ймовірностей, pi = (pi1,pi2,...,pik), ,10 ≤≤ kip
, (pi1+pi2+...+pik) = 1. ймовірності визначалися як статис-
тичні ймовірності вибору відповідних спеціальностей уні-
верситету, отримані в результаті опитування абітурієнтів та 
студентів та за даними вакансій центру зайнятості м. дні-
продзержинськ. тобто змішана стратегія кожного гравця 
задається розподілом ймовірностей того, що даний гравець 
буде грати кожну свою стратегію в повторюваній грі. Про-
ведений аналіз дав оцінки, що представлені в таблиці 2.

використовуємо системний аналіз для оцінки кож-
ної спеціальності за вказаними критеріями. визначаємо 
вагові коефіцієнти. так як маємо 2 критерії на заданому 
рівні ієрархії (критерій R – привабливість спеціальності 
серед абітурієнтів, критерій L – привабливість спеціаль-
ності на ринку праці), то відповідна процедура створює 
матрицю С парних порівнянь розмірності 2×2, що відо-
бражає судження щодо важливості різних критеріїв з 
точки зору університету: C = 













=

1
2
1

21
Ñ . відносні ваги критеріїв 

R та L визначалися шляхом ділення елементів кожного 
стовпця на суму елементів цього стовпця, обрали нор-
малізовану матрицю N: N = 








=
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33,0,67,0 == LR WW  

. середні значення 

елементів рядків дорівнюють 









=

33,033,0
67,067,0

N  

33,0,67,0 == LR WW  . стовпці 
матриці N рівні, що говорить про те, що при визначенні 
матриці с була виявлена вірна узгодженість.

значення обчислених комбінованих вагових коефіці-
єнтів для кожної спеціальності наведені в таблиці 3.

таблиця 3
Значення вагових коефіцієнтів  

для кожної спеціальності

№ спеціальність комбінований ваговий 
коефіцієнт

1. Філологія 0,0701
2. соціологія 0,0367
3. Фінанси і кредит 0,0668
4. облік і аудит 0,0467
5. Менеджмент 0,1599
6. екологія 0,0267
7. Фізика 0,02
8. Прикладна математика 0,0768
9. Програмна інженерія 0,147
10. Металургія 0,0233
11. ливарне виробництво 0,0233
12. інженерна механіка 0,0532
13. Машинобудув ання 0,0699
14. зварювання 0,0233
15. теплоенергетика 0,0532
16. Біотехнологія 0,0299
17. Хімічна технологія 0,0364
18. авт. транспорт 0,0368

розглянувши задачу як гру зі змішаними стратегіями 
і розв’язавши її як задачу лінійного програмування симп-
лекс-методом, підтверджуємо отримані результати. опти-
мальний розподіл бюджетних місць (у %) представлений 
у таблиці 4. 

таблиця 4
оптимальний розподіл бюджетних місць
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висновки. таким чином, практичне значення отри-
маних результатів полягає у впровадженні розроблених 
методичних положень для прогнозування кон’юнктури 
ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів. склад-
ність і взаємозалежність управлінських проблем у системі 
вищої освіти потребують нових ідей і підходів, що зумов-
лює необхідність пошуку нових управлінських рішень, а 
саме:

1. Прогнозування кількості студентів, відкриття нових 
спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці 
(в ддту є можливості для підготовки викладачів, вчи-
телів математики, інформатики, інженерів-лаборантів з 
хімічних та фізичних досліджень).

2. виконання оптимального розподілу бюджетних 
місць за запропонованою методикою, що включає систем-
ний аналіз та засоби теорії ігор.

3. залучення випускників внз, роботодавців до 
активної вступної кампанії та поширення інформації про 

спеціальності навчального закладу та спеціальності, що 
користуються попитом на ринку праці регіону.

4. залучення роботодавців, представників державних 
та приватних підприємств регіону до освітнього процесу 
– проведення практичних занять, організація навчаль-
ної та виробничої практики на підприємствах регіону з 
метою набуття студентами певного досвіду та професій-
них навичок, розробка завдань до курсових та дипломних 
робіт та подальше кураторство над їх виконанням.

5. співробітництво вищих навчальних закладів та 
підприємств для організації та проведення конкурсів 
студентських науково-практичних робіт за проблемними 
питаннями даних підприємств з подальшим працевла-
штуванням переможців конкурсу.

завданнями для подальших досліджень з даного 
питання є виконання прогнозування попиту у фахівцях на 
майбутнє у регіоні та країні в цілому засобами системного 
аналізу та імітаційного моделювання.
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аннотация. статья посвящена теоретическому обоснованию и разработке методики оценивания конъюнктуры 
рынка образовательных услуг вуза (на примере днепродзержинского государственного технического университета). 
в работе выполнено прогнозирование рынка образовательных услуг для принятия управленческих решений относи-
тельно сбалансирования спроса и предложения в условиях конкурентной борьбы на рынке. осуществлено оптимальное 
распределение бюджетных мест университета посредством использования средств системного анализа и теории игр. 
описан механизм налаживания тесного взаимодействия университета, государства и работодателя для оптимизации 
образовательной деятельности. Предложены стратегии развития для днепродзержинского государственного техниче-
ского университета.

ключевые слова: рынок образовательных услуг, прогнозирование, показатель привлекательности специальности, 
системный анализ, теория игр.

Summary. The article is devoted to theoretical substantiation and development of methods of assessment of market of educa-
tional services of the university (for example, Dneprodzerzhinsk State Technical University). In forecasting work the educational 
market conditions to make strategic management decisions on balancing supply and demand in a competitive environment in the 
market. Implemented optimal allocation of budget places the university through the use of the system analysis and the theory of 
games. It’s described mechanism of establishing close cooperation between the university, government and employers to optimize 
the educational process. It’s proposed development strategy for the Dneprodzerzhinsk State Technical University.

Key words: education market, forecasting, rate the attractiveness of the specialty, systems analysis, game theory.
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альтернативні підХоди в докуМентуванні оБліковоЇ інФорМаціЇ 
про оБ’Єкти основниХ ЗасоБів підприЄМства

ALTERNATIVE APPROACHES TO DOCUMENTING ACCOUNTING INFORMATION 
ON FACILITIES AND EQUIPMENT COMPANY

анотація. у статті розглянуто сутність документування як складової системи бухгалтерського обліку. розкрито 
принципи документування як основні правила, що визначають його зміст, організаційні форми та методи. визначено 
основні стадії руху облікової інформації про основні засоби підприємства та побудовано модель її формування. окрес-
лено альтернативні підходи в документуванні облікової інформації про основні засоби. запропоновано нові первинні 
документи, розкрито їх призначення та визначено оптимальну облікову інформацію, яка підлягає відображенню в них. 
обґрунтовано доцільність використання нових первинних документів з обліку основних засобів у практичній діяльнос-
ті підприємств. Побудовано концептуальну модель документообігу з наявності та руху основних засобів.

ключові слова: документування, принципи, облікова інформація, основні засоби, первинний документ, докумен-
тообіг.

постановка проблеми. в останні роки в економіці 
україни відбулися значні зміни середовища господа-
рювання, за умови яких нове стратегічне мислення все 
більше схиляється до глобалізації бізнесу та переходу до 
нової моделі економічного зростання, яка має бути тісно 
пов’язана з інформатизацією суспільства. зростання дина-
мічності зовнішнього середовища обумовлює збільшення 
обсягів інформації, її диференціацію та швидку зміну 
корисності. кожна подія, яка виникає в житті підприєм-
ства, несе в собі інформаційне навантаження, враховувати 
яке можна лише шляхом створення оптимального, адек-
ватного обліково-аналітичного забезпечення прийняття 
стратегічних рішень на основі системного підходу. саме 
облікові дані завжди були основою для прийняття обґрун-
тованих управлінських рішень. Якщо раніше головним 
завданням системи бухгалтерського обліку була іденти-
фікація фактів господарської діяльності відповідно до 
заданої кореспонденції рахунків, то зараз від бухгалтера 
потрібне вміння надати корисну, з точки зору обраних 
стратегічних альтернатив, інформацію.

Бухгалтерські служби господарюючих суб’єктів 
щоденно обробляють велику кількість документів, але 
при цьому не завжди мають точне уявлення про їх обсяги, 
характер, види, властивості, походження, а також про 
якість зафіксованої в них інформації та ступінь її захисту. 

також не завжди відомі та не в достатній мірі досліджу-
ються причини, які впливають на темпи надходження 
документів, немає достатніх даних про їх взаємний 
зв’язок між собою. дана проблема в першу чергу стосу-
ється процесу документування облікової інформації про 
наявність і рух основних засобів підприємства.

існуюча система документального оформлення опе-
рацій з необоротними активами підприємства, особливо 
основними засобами, є складною та громіздкою в наслі-
док наявності значної кількості застарілих реквізитів, 
повторень окремих показників; перенасиченості форм 
документів непотрібною інформацією; багатоетапності 
процесу документообігу. Практичні дослідження пока-
зали, що в процесі документування ряд функцій обліку 
основних засобів реалізуються недостатньо, в більшості 
потік первинних документів рухається самоплинно, без 
регулювання і необхідного поточного контролю.

аналіз останніх досліджень і публікацій. огляд 
наукових розробок і публікацій показав, що проблемам 
інформаційно забезпечення обліку загалом та основним 
засобам безпосередньо завжди приділялась значна увага. 
вагомий внесок у дослідження теоретичних, практич-
них, методологічних аспектів обліку основних засобів 
зробили такі провідні українські вчені, як М.і. Бондар, 
Ф.Ф. Бутинець, й.Я. даньків, г.г. кірейцев, М.в. кужель-
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ний, в.г. лінник, н.М. Малюга, о.і. Масна, Є.в. Мних, 
М.М. Матієшин, а.а. Пилипенко, н.о. Пронь, М.г. чума-
ченко, в.г. Швець.

але питання обліку та документального оформлення 
основних засобів залишаються актуальними і нині, про 
що свідчить аналіз останніх наукових публікацій. так, 
н.в. Потриваєва [1] досліджує нормативно-правові осо-
бливості обліку основних засобів; окреслює проблемні 
аспекти які існують в бухгалтерському та податковому 
законодавстві та негативно впливають на ефективність 
використання основних засобів; обґрунтовує рекомен-
дації щодо удосконалення обліку та документування 
основних засобів. Питання вартісного вираження нео-
боротних матеріальних активів, критерії визнання осно-
вних засобів, способи їх надходження на підприємство та 
складові первісної вартості розглянуто в наукових працях 
в.в. лангазової [2] та в.с. сеймона [3].

Проблеми застосування типових форм первинних 
документів щодо організації обліку основних засобів, 
документального оформлення їх руху, а також форму-
вання аналітичного облікового процесу їх поліпшень 
висвітлено т.о. Шматковською [4] та о.с. роєвою [5]. 
крім того, о.с. височан, р.і. гнатюк [6] досліджують 
існуючі первинні документи з обліку витрат, пов’язаних із 
здійсненням капітальних інвестицій на придбання (ство-
рення) необоротних активів, ілюструють схему інформа-
ційних потоків капітальних інвестицій; обґрунтовують 
доцільність практичного використання картки аналітич-
ного обліку капітальних витрат для внутрішніх потреб 
підприємств незалежно від галузі та форми власності.

постановка завдання. виходячи з проведених дослі-
джень, варто зазначити, що автори підручників, моногра-
фій та наукових статей по різному ставлять та вирішують 
питання щодо місця документування в системі бухгал-
терського обліку. одні ототожнюють первинний облік 
з документацією, інші трактують його набагато ширше, 
розглядаючи як етап, що належить кожній ділянці обліку. 
в нормативних документах, що регламентують організа-
цію обліку, також немає єдиного підходу в розумінні суті 
первинних документів, їх контролю та обробки.

Проблема повного та достовірного відображення 
облікової інформації про наявність, рух та експлуатацію 
основних засобів пов’язана з тим, що первинні документи 
для їх обліку створювалися ще за часів срср та, на жаль, 
функціонують і нині. але під впливом стрімкого розвитку 
економічних відносин вони втратили свою інформаційну 
привабливість, оскільки суттєво змінився зміст відобра-
ження процесів та фактів господарської діяльності. вини-
кли нові показники, дані (первісна, ліквідаційна вартість 
основних засобів, термін корисного використання, метод 
амортизації, зменшення корисності об’єктів) та операції 
(переведення об’єктів основних засобів до складу необо-
ротних активів та груп вибуття, що утримуються для про-

дажу), які підлягають обов’язковому документуванню.
виходячи з цього, об’єктивною стає потреба інакше 

висвітлювати, ілюструвати облікову інформацію в бухгал-
терських документах, здійснювати їх розробку та прак-
тичну апробацію, розглядати нові (альтернативні) підходи 
до їх побудови, групування реквізитів, відображення сут-
ності операцій, створення передумов для захисту комер-
ційної інформації, що особливо є актуальним в умовах 
електронного документообігу. саме вирішенню окресле-
них проблем і присвячене дане наукове дослідження.

виклад основного матеріалу. Початковим етапом 
здійснення бухгалтерських записів є реєстрація фактів 
господарського життя, а саме складання первинних доку-
ментів. вони є головною складовою не тільки в системі 
бухгалтерського обліку, але й у процесі здійснення еконо-
мічного аналізу діяльності підприємства, при прийнятті 
управлінських рішень, проведенні податкових та юридич-
них перевірок. інформація для усіх цих цілей формується, 
в першу чергу, на основі даних, які містяться в первин-
них бухгалтерських документах, і в результаті процесів 
збору, групування та обробки вона задовольняє потреби 
певного кола користувачів. з цього приводу слушною та 
актуальною є думка і.о. лукашової [7], яка стверджує, що 
«... процес облікового документального оформлення, удо-
сконалення й доповнення окремих складових первинної 
документації має визначальне значення в системі фор-
мування облікового забезпечення управління підприєм-
ством, оскільки завжди виступає основою облікового про-
цесу, визначає його юридичну силу і дієвість, є ланкою, 
що забезпечує адміністрацію підприємства оперативною 
інформацією для своєчасного прийняття ефективних 
управлінських рішень та становить фундамент подаль-
шого формування поточного облікового забезпечення 
управління».

натомість с.а. кузнецова [8, с. 207] наполягає на засто-
суванні «принципу синергічної єдності», який передбачає 
«... забезпечення одноразової реєстрації облікової інфор-
мації про здійснену господарську операцію в первинному 
бухгалтерському документі з наступним єдиним фіксу-
ванням в облікових регістрах. Первинний документ пови-
нен нести в собі весь спектр необхідної інформації щодо 
факту господарського життя, який у ньому фіксується. При 
цьому реєстрації має підлягати вся облікова інформація, у 
тому числі як та, що має грошовий вимірник, так і така, що 
вимірюється в інших одиницях». необхідно зазначити, що 
наведене твердження є абсолютно об’єктивним, оскільки 
без належно оформленого документу не може бути бух-
галтерського запису, що у свою чергу впливає на якість, 
повноту, достовірність та швидкість отримання облікової 
інформації для користувачів.

Процес документування облікової інформації, у тому 
числі і про наявність, рух та використання основних засо-
бів, повинен відповідати основним принципам (рис. 1), 

тобто правилам, які визначають його зміст, 
організаційні форми і методи.

для повнішого розуміння процесу доку-
ментування наведемо детальну характерис-
тику проілюстрованих принципів та визна-
чимо місце облікової інформації в кожному з 
них:

доцільність – відповідність системи доку-
ментування процедурам задоволення певного 
типу інформаційних потреб в управлінні та 
відсутність надлишкової інформації;

достовірність – вимагає об’єктивного 
відображення фактів господарського життя 
підприємства, тобто відповідність інформації, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи документування облікової інформації 
основні правила, які визначають зміст, організаційні форми та методи 

документування відповідно до загальних цілей і закономірностей 
інформаційних потреб користувачів 

• доцільність 
• достовірність 
• повнота 
• оперативність 

• системність 
• відкритість 
• ефективність 
• правомірність 

• своєчасність 
• комплексність 
• впорядкованість 
• гнучкість 

рис. 1. принципи документування облікової інформації  
для задоволення інформаційних потреб користувачів 
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яка зафіксована в документі та реальним явищем; чіткої 
термінології вихідної інформації, відсутність помилок і 
перекручень;

повнота – забезпечення достатності облікової інфор-
мації для задоволення інформаційних потреб користува-
чів та прийняття рішень;

оперативність – забезпечення швидкої та чіткої 
роботи з документами з використанням сучасних інфор-
маційних технологій;

системність – опрацювання, вивчення та дослідження 
документів як цілісної множини елементів у сукупності 
відношень і зв’язків між ними;

відкритість – система документування повинна ство-
рюватись з урахуванням можливості поповнення й онов-
лення її функцій без порушення порядку призначення та 
функціонування;

ефективність – забезпечення раціонального співвід-
ношення в системі документування між затратами часу на 
створення документу і його передачею в архів;

правомірність – правильність оформлення докумен-
тів, відповідність інформації, яка в них наведена вимогам 
і правилам діючого законодавства;

своєчасність – документування повинно забезпечу-
вати своєчасну передачу інформації, яка необхідна для 
формування показників фінансової звітності, прийняття 
ефективних рішень, розробки конкретних заходів, опера-
тивного керівництва;

комплексність – передбачає пого-
джене і цілеспрямоване задоволення 
потреб користувачів в різних видах 
облікової інформації;

впорядкованість – документу-
вання повинно забезпечувати пере-
міщення інформації відповідно до 
функціонального призначення і «про-
пускних» можливостей каналів інфор-
маційного обміну;

гнучкість – здатність документу-
вання до саморозвитку залежно від 
умов функціонування.

найголовнішою перевагою облі-
кової інформації, яка фіксується в 
бухгалтерських документах, є те, що 
вона виконує три основні вимоги: 
тимчасовість, якість і кількість. 
саме вони визначають важливість 
бухгалтерського обліку для інфор-
маційного забезпечення системи 
управління. тимчасовість облікової 
інформації полягає в тому, що зби-
рання та обробка даних відбувається 
регулярно (у строки фінансової звіт-
ності) або епізодично (у разі потреби). 
Якісний показник говорить сам за 
себе, адже від нього залежить пози-
тивний результат майбутніх дій керів-
ника. кількість визначає той обсяг 
інформації, при якому можна зробити 
певні висновки або прийняти обґрун-
товані рішення. з цього приводу 
слушною та актуальною є думка відо-
мого вченого П.і. рейнбота [9, с. 189], 
який ще у 1866 році зазначив, що  
«... вимоги, які можна виставити до 
кожного облікового документу, зво-
дяться до наступного: 1) повнота 
змісту документу, 2) точність і правди-

вість даних документів, 3) якість документу та 4) своєчас-
ність документу».

зазначені принципи документування та вимоги щодо 
облікової інформації дозволяють відокремити явище 
(інформаційний аспект) від факту (економічного аспекту) 
і зосередити увагу бухгалтера саме на явищі. з цього 
випливає, що входом і виходом бухгалтерської системи є 
не дебет і кредит, тобто не облікові координати, а облі-
кова процедура: вхід – первинні документи (вхідна інфор-
мація), вихід – звітність (результативна інформація). При 
цьому під результативною інформацією варто розуміти 
не стільки звітність традиційного обліку, скільки модель, 
яка дає змогу приймати багатоваріативні управлінські 
рішення. тобто, облікова інформація сама по собі є зна-
чною цінністю, незалежно від фактів, які вона фіксує.

відображення фактів господарського життя 
пов’язаних з експлуатацією та рухом основних засо-
бів забезпечується за допомогою ряду послідовних опе-
рацій із застосуванням відповідної техніки і методики 
ведення бухгалтерського обліку. зазначеним операціям 
передує організація як об’єктивна необхідність функціо-
нування будь-якого процесу, тобто його упорядкування в 
часі і просторі. облік основних засобів як складова про-
цесу бухгалтерського обліку, є логічною послідовністю 
стадій, які відбуваються у чітко визначеному порядку та 
не можуть відокремлюватися одна від одної. При цьому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування облікової інформації про наявність, рух  
та експлуатацію об’єктів основних засобів 

Стадія 1 
Організаційні аспекти побудови обліку основних засобів 

визначення 
елементів 
Облікової 
політики 

вибір первинних документів 
(у відповідності до 

затверджених форм) або 
розробка власних 

побудова 
графіків 

документообігу 

визначення обов’язків 
облікових працівників 

(затвердження 
посадових інструкцій) 

Стадія 2 
Спостереження, фіксування та документування операцій,  

які засвідчують факти господарського життя 

придбання (створення, отримання) 
матеріальних цінностей, які 

класифікуються в обліку як об’єкти 
основних засобів та їх введення в 

експлуатацію 

вибуття (списання, переміщення, 
переведення) об’єктів основних 

засобів та їх виведення з експлуатації 

експлуатації об’єктів основних засобів – 
нарахування амортизації, витрати на 

підтримання у робочому стані, переоцінка 
та зменшення корисності 

витрати на поліпшення об’єктів основних 
засобів (модернізація, реконструкція, 

добудова, дообладнання), а також 
фіксування факту припинення 

(відновлення) нарахування амортизації 

Стадія 3 
Систематизація та групування облікової інформації 

відображення операцій, 
пов’язаних з рухом та 

експлуатацією об’єктів 
основних засобів в системі 
рахунків бухгалтерського 

обліку 

накопичення облікової 
інформації в регістрах 

обліку 

узагальнення облікових 
даних в Оборотній 

відомості 

Стадія 4 
Узагальнення отриманої облікової інформації про об’єкти основних 

засобів для формування показників фінансової звітності 

рис. 2. Модель формування облікової інформації про наявність,  
рух та експлуатацію об’єктів основних засобів 
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відбувається обробка отриманих інформаційних даних 
та узагальнення отриманих результатів у вигляді звітної 
інформації. на рисунку 2 наведено модель, яка ілюструє 
порядок формування облікової інформації про наявність, 
рух, стан та експлуатацію об’єктів основних засобів під-
приємства.

Перша стадія є відправною точкою, з якої почина-
ється облік основних засобів, оскільки вона передбачає 
організаційні аспекти та виступає необхідною та достат-
ньою передумовою забезпечення функціонування трьох 
таких стадій та виконання поставлених завдань, а саме:

1) вибір первинних документів, якими будуть оформ-
лятися операції щодо руху та експлуатації об’єктів осно-
вних засобів (із затверджених типових форм або розробка 
власних);

2) забезпечення правильного та своєчасного докумен-
тального оформлення операцій з надходження, перемі-
щення, експлуатації та вибуття основних засобів;

3) правильне групування (класифікація) об’єктів осно-
вних засобів у відповідності до потреб бухгалтерського 
обліку;

4) вибір методики бухгалтерського обліку основних 
засобів шляхом зазначення обраних методичних прийомів 
у наказі про облікову політику;

5) встановлення матеріально-відповідальних осіб, які 
будуть нести відповідальність за збереження об’єктів;

6) забезпечення проведення інвентаризації основних 
засобів у терміни, встановлені законодавством;

7) визначення обов’язків облікових працівників 
щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій 
з об’єктами основних засобів, складання облікових регі-
стрів та формування відповідних показників фінансової 
звітності.

Перша стадія, на відміну від наступних, не передбачає 
повторення в часі – можуть лише трансформуватись пер-
винно встановлені положення організації. це пов’язано з 
постійною роботою щодо вдосконалення функціонування 
системи обліку основних засобів та приведенням її у від-
повідність до змін чинного законодавства.

Друга стадія відображає комплекс заходів, 
пов’язаних з технічним забезпеченням ведення обліку 
основних засобів. вона передбачає спостереження і фік-
сування господарських операцій щодо руху та експлуа-
тації об’єктів у первинних документах для наступного 
відображення в облікових регістрах. на даній стадії від-
бувається застосування окремих елементів методу бух-
галтерського обліку, передусім документування та інвен-
таризації, які забезпечують взаємопов’язані між собою 
дії – спостереження, контроль, вартісне вимірювання 
та реєстрацію фактів господарського життя у первин-
них документах. вартісне відображення господарських 
операцій забезпечується за допомогою оцінки. отже, 
результатом даної стадії є первинна бухгалтерська доку-
ментація.

на третій стадії відбувається систематизація та 
групування даних в системі рахунків бухгалтерського 

таблиця 1
альтернативні підходи в документуванні облікової інформації про основні засоби

№
з/п назва документу призначення документу

оптимальна облікова інформація, яка підлягає 
відображенню в документі (крім обов’язкових 

реквізитів)
надходження (придбання, створення, отримання) об’єктів основних засобів

1
акт введення в екс-
плуатацію об’єктів 
основних засобів

документування основних засобів, 
що надходять з різних джерел (при-
дбані за грошові кошти у поста-
чальників чи через підзвітних осіб; 
отримані безкоштовно, або як внесок 
до статутного капіталу, отримані в 
обмін на подібні (неподібні) активи, 
виготовлені власними силами) та 
облік яких ведеться на рахунку 10 
«основні засоби» (в розрізі відповід-
них субрахунків)

Засвідчує факт введення в експлу-
атацію

основний реквізит документу – Шляхи надходження 
основних засобів: дає чітке уявлення про джерело отри-
мання об’єктів та визначає кореспонденцію рахунків 
при введенні в експлуатацію

В документ закладаються усі можливі шляхи надхо-
дження – при оформленні, поміткою «Х» виділяється 
потрібний
найменування та інвентарний номер об’єкта
місце знаходження (експлуатації), матеріально-відпо-
відальна особа
первісна вартість – 
в розрізі складових: капітальні інвестиції на придбання 
(створення) та справедлива вартість
кореспонденція рахунків (по введенню в експлуатацію 
об’єкта)
ліквідаційна вартість
термін корисного використання
метод нарахування амортизації (згідно з наказом про 
облікову політику)
рахунок обліку витрат – для відображення амортизації 
та витрат, які виникають під час експлуатації об’єкту
дата введення в експлуатацію та дата початку нараху-
вання амортизації
результати огляду та висновок комісії щодо введення 
об’єкта в експлуатацію

2

Додаток до Акта 
№__ на внутрішнє 
переміщення об’єктів 
основних засобів

засвідчує факт зміни місця зна-
ходження (експлуатації) та матері-
ально-відповідальної особи

складається за потреби (з мінімальним відображенням 
облікової інформації про сам об’єкт)
Фактично є додатком до Акта введення в експлуатацію 
об’єктів основних засобів
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Вибуття (списання, передача, переведення) об’єктів основних засобів

3
Акт виведення з екс-
плуатації об’єктів 
основних засобів

документальне відображення про-
цесу вибуття об’єктів основних засо-
бів з підприємства різними шляхами 
(переведення до складу необоротних 
активів, що утримуються для про-
дажу, безоплатна передача, списання 
(ліквідація), внесок до статутного 
капіталу іншого підприємства, обмін 
на подібні активи) та облік яких 
ведеться на рахунку 10 «основні 
засоби» (в розрізі субрахунків)

Засвідчує факт виведення з екс-
плуатації

основний реквізит документу – Шляхи (причини) 
вибуття основних засобів: дає чітке уявлення про 
шляхи вибуття об’єктів та визначає кореспонденцію 
рахунків при виведенні з експлуатації

В документ закладаються всі можливі шляхи вибуття 
– при оформленні, поміткою «Х» виділяється потріб-
ний
найменування та інвентарний номер об’єкту
дата введення в експлуатацію та дата припинення нара-
хування амортизації
складові первісної вартості: залишкова вартість та 
накопичений знос
кореспонденція рахунків (по виведенню об’єкта з екс-
плуатації)
результати огляду та висновок комісії щодо виведення 
об’єкта з експлуатації

4

Додаток до Акта 
№___ Розрахунок 
результатів списання 
об’єкту та технічна 
характеристика 
агрегатів

засвідчує факт визначення результа-
тів списання (ліквідації) об’єкту та 
технічні характеристики агрегатів 
щодо доцільності (недоцільності) їх 
використання в подальшій господар-
ській діяльності

складається за потреби (з мінімальним відображенням 
облікової інформації про сам об’єкт)

Фактично є додатком до Акта виведення з експлуатації 
об’єктів основних засобів

Наявність та експлуатація об’єктів основних засобів

5
Інвентарна картка 
обліку основних 
засобів

накопичує у собі всю інформацію, 
що стосується руху об’єкта осно-
вних засобів, на який складено дану 
картку, відображає облікові дані про 
надходження, наявності та вибуття 
об’єктів основних засобів, облік 
яких ведеться на рахунку 10 «осно-
вні засоби», а також їх переоцінки та 
поліпшення, внаслідок реконструк-
ції, модернізації чи добудови

Умовно поділяється на чотири інформаційні блоки:
1) загальна інформація про об’єкт – найменування та 
інвентарний номер; місце знаходження (експлуатації); 
субрахунок обліку об’єкта; рахунок обліку витрат; 
метод нарахування амортизації
2) облікова інформація щодо введення об’єкта в експлу-
атацію та його виведення з експлуатації – складається 
на основі вищезазначених документів: Акту введення в 
експлуатацію та Акту виведення з експлуатації
3) облікова інформація щодо поліпшення об’єкту осно-
вних засобів (реконструкція, модернізація, добудова) 
– складається на основі нижченаведеного документу 
Акту виведення-введення в експлуатацію об’єктів 
основних засобів
4) облікова інформація щодо переоцінки об’єкта осно-
вних засобів – первісна вартість, накопичений знос, 
залишкова вартість, справедлива вартість на дату пере-
оцінки, індекс переоцінки та результати переоцінки

6

Акт виведення-вве-
дення в експлуатацію 
об’єктів основних 
засобів у зв’язку з 
модернізацією, рекон-
струкцією, добудо-
вою

документ призначений для фіксу-
вання моменту припинення нараху-
вання амортизації об’єктів основних 
засобів на час їх добудови, модерні-
зації, реконструкції та відновлення 
нарахування амортизації після вико-
наних робіт по їх поліпшенню

Засвідчує факт зміни первісної 
вартості об’єкта

документ складається з двох частин:
частина 1 «Виведення об’єкта з експлуатації» :
1) загальна інформація про об’єкт основних засобів: 
найменування його інвентарний номер, місце зна-
ходження (експлуатації), матеріально-відповідальна 
особа; первісна вартість та субрахунок обліку об’єкта; 
2) причини виведення з експлуатації та розпорядчий 
документ, який засвідчує цей факт; 3) дата припинення 
нарахування амортизації
частина 2 «Введення об’єкта в експлуатацію» :
1) загальна інформація про об’єкт основних засо-
бів (яка наведена в першій частині); 2) витрати, які 
визнано в складі капітальних інвестицій; первісна 
вартість об’єкту після робіт по його поліпшенню; 3) 
дата відновлення нарахування амортизації; 4) резуль-
тати огляду та висновок комісії щодо введення об’єкту 
в експлуатацію

закінчення таблиці 1



160

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 5 • 2015

обліку та в облікових регістрах з використанням подвій-
ного запису та різних технічних засобів. цільове при-
значення облікової інформації визначає розрізи ана-
літичного обліку, склад і зміст облікових регістрів. у 
результаті отримується сукупність належно узагальне-
них та систематизованих показників про наявні об’єкти 
основних засобів, а також витрати, які виникли внаслі-
док їх експлуатації.

Четверта стадія передбачає узагальнення отри-
маних інформаційних даних у вигляді показників 
звітності про стан основних засобів суб’єкта господа-
рювання. на цій стадії застосовуються такі елементи 
методу бухгалтерського обліку, як баланс і звітність, які 
в сукупності з інформацією про основні засоби нада-
ють відомості про всі види та напрями діяльності під-
приємства, що забезпечує можливість прогнозування 
його розвитку.

виходячи з побудованої моделі формування облікової 
інформації та визначених стадій її руху, процес докумен-
тування операцій, пов’язаних з наявністю, рухом та екс-
плуатацією основних засобів, пропонується розглядати 
крізь призму нових (альтернативних) форм первинних 
документів (табл. 1).

таким чином, окреслені альтернативні підходи до 
формування облікової інформації в первинних бухгал-
терських документах з обліку основних засобів дадуть 
змогу влучніше та ефективніше задовольнити існуючі 
інформаційні потреби користувачів, що, без сумніву, 

позитивно позначиться на якості та раціональності при-
йняття управлінських рішень. відповідно до вищезазна-
чених пропозицій щодо первинної реєстрації облікової 
інформації про об’єкти основних засобів, організація їх 
документообігу набуває іншого вигляду (рис. 3).

у подальших наукових публікаціях буде представлено 
та проілюстровано форми запропонованих документів, 
висвітлено порядок їх складання та доведено доцільність 
практичного використання в діяльності господарюючих 
суб’єктів.

Практичне впровадження запропонованого альтерна-
тивного підходу до організації документообігу в частині 
обліку основних засобів має ґрунтуватися на таких прин-
ципах:

1) системність – при розробці системи документо-
обігу та її практичної адаптації, необхідно враховувати 
встановлені, існуючі взаємовідносини між бухгалтер-
ською службою та структурними підрозділами підпри-
ємства, за якими закріплено конкретні об’єкти основних 
засобів;

2) відкритість – урахування можливостей доповне-
ння й оновлення руху документів без порушення функці-
онального порядку;

3) ефективність – забезпечення раціонального 
співвідношення між затратами часу на створення доку-
мента, його доповненням, зберіганням та передачею в 
архів.

отже, раціонально організований документообіг 
повинен забезпечити мінімальний розрив у часі між здій-

сненням господарської операції та 
отриманням звітної інформації для 
прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень щодо ефективності 
використання (експлуатації) осно-
вних засобів. При цьому він пови-
нен визначати порядок візування 
документів для забезпечення відпо-
відальності та контролю за безпосе-
реднім здійсненням самих господар-
ських операцій.

висновки. основними шляхами 
удосконалення організаційних аспек-
тів обліку основних засобів у першу 
чергу є раціоналізація та уніфікація 
форм первинних документів як носіїв 
інформації. Процес документування 
повинен бути цілісною, єдиною сис-
темою взаємопов’язаних, взаємоуз-
годжених показників, які охоплюють 
увесь комплекс облікових процедур з 
виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, збері-
гання та передачі інформації. Підсу-
мовуючи вищевикладений матеріал, 
можна стверджувати, що реалізація та 
практичне використання розроблених 
альтернативних напрямів у докумен-
туванні облікової інформації про осно-
вні засоби підприємства призведе до:

- по-перше, зменшення кількості 
первинних документів а також при-
скорення руху облікової інформації;

- по-друге, підвищення ефектив-
ності контролю за виконанням доку-
ментів і прийняттям обґрунтованих 
рішень в системі управління осно-
вними засобами;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Надходження Наявність та експлуатація Вибуття 

Акт введення в 
експлуатацію 

об’єктів 
основних засобів 

Додаток до Акта  
№ __ на внутрішнє 

переміщення 
об’єктів основних 

засобів 

Інвентарна картка 
обліку основних 

засобів 

Опис 
інвентарних 

карток 

Реєстр основних 
засобів  

(за місцем 
знаходження, 
експлуатації) 

Амортизація Поліпшення 
об’єктів 

Відомість нарахування 
амортизації об’єктів 

основних засобів (групування 
об’єктів в розрізі методів 

амортизації) 

Акт виведення-введення 
в експлуатацію об’єктів 
основних засобів у зв’язку  

з модернізацією, 
реконструкцією, добудовою 

Акт виведення з 
експлуатації 

об’єктів 
основних засобів 

Додаток до Акта № __  
Розрахунок результатів 

списання об’єкта та 
технічна характеристика 

агрегатів 

Регістри обліку в яких узагальнюється інформація про рух основних 
засобів (Журнал 4 та відомості аналітичного обліку до нього) 

Оборотна відомість 

Звіт наявності та руху об’єктів основних засобів 

Фінансова звітність 

рис. 3. концептуальна модель документообігу  
з наявності та руху основних засобів 

Авторська розробка у відповідності до окреслених підходів
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- по-третє, підвищення ефективності роботи як окре-
мих працівників (матеріально-відповідальних осіб, бух-
галтерів), так і підприємства в цілому;

- по-четверте, зниження витрат на розмноження, пере-
дачу та зберігання значної кількості копій паперових 
документів.

такий підхід надасть можливість уніфікувати та 
спростити порядок документування операцій, сприятиме 
підвищенню інформаційних потоків господарюючого 
суб’єкта та здійсненню ефективних контрольних про-
цедур за зберіганням, використанням та експлуатацією 
об’єктів основних засобів.
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аннотация. в статье рассмотрена сущность документирования как составляющей системы бухгалтерского уче-
та. раскрыты принципы документирования как основные правила, определяющие его содержание, организационные 
формы и методы. определены основные стадии движения учетной информации об основных средствах предприятия и 
построена модель ее формирования. определены альтернативные подходы в документировании учетной информации 
об основных средствах. Предложены новые первичные документы, раскрыто их назначение и определена оптимальная 
учетная информация, которая подлежит отражению в них. обоснована целесообразность использования новых пер-
вичных документов по учету основных средств в практической деятельности предприятий. Построена концептуальная 
модель документооборота по наличию и движению основных средств.

ключевые слова: документирование, принципы, учетная информация, основные средства, первичный документ, 
документооборот.

Summary. In the article the essence documentation as part of the accounting system is considered. Expand principles of 
documentation as the basic rules that determine its content, organizational forms and methods. It’s defined the main stage of 
the movement of accounting information on fixed assets and the model of its formation. Alternative approaches outlined in 
documenting accounting information on fixed assets. The new primary documents disclosed their purpose and determined the 
optimal accounting information to be reflected in them. The necessity of using new primary documents of accounting for fixed 
assets in practical activity. It’s built a conceptual model of the document the presence and fixed assets movement.

Key words: documentation, principles, accounting information, fixed assets, original documents, circulation of documents.
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анотація. у статті розкрито передумови та стан імплементації міжнародного законодавства у національне та його 
вплив на інформаційне забезпечення казначейського обслуговування державного бюджету. за результатами досліджень 
сформовано відповідність національних стандартів міжнародним. запропоновано основні складові інформації казна-
чейського обслуговування державного бюджету за доходами і витратами, яка обробляється у режимі реального часу.
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вступ та постановка проблеми. нормативно-пра-
вове забезпечення економічної діяльності в україні на 
сучасному етапі характеризується процесами адаптації до 
кращих практик світової економіки і глобалізаційних зру-
шень. Поза сумніву, саме ці процеси визначають потребу 
в імплементації положень міжнародного законодавства в 
національне.

ще у 1994 році було здійснено перший крок до імпле-
ментації міжнародного законодавства у вітчизняне норма-
тивне поле, яким стала угода про партнерство і співробіт-
ництво між україною і Європейськими співтовариствами 
та їх державами-членами, ратифікована законом україни 
від 10.11.1994 № 237/94-вр.

указом Президента україни «Про зміцнення фінансо-
вої дисципліни і попередження правопорушень у бюджет-
ній сфері» від 25.12.01 № 1251/2001 визначено, що 
Міністерство фінансів україни і державне казначейство 
україни повинні на основі міжнародних стандартів роз-
робити і затвердити національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності 
в державному секторі.

необхідність проведення таких реформ у держав-
ному секторі підтверджувалася відповідними напрямами 
діяльності у Плані дій «україна – Європейський союз. 
Європейська політика сусідства», схваленому кабінетом 
Міністрів україни та радою з питань співробітництва між 
україною і Європейським союзом. зазначимо, що п. 2.3.5 
«інші ключові сфери» цього Плану визначено основні 
завдання у сфері фінансового контролю, безпосередньо 
пов’язані з питанням підвищення прозорості управління 
державними фінансами, зокрема шляхом розробки й імп-
лементації стратегії модернізації системи обліку держав-
ного казначейства україни.

із метою забезпечення виконання поставленого 
завдання було розроблено стратегію модернізації сис-
теми бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 рр., яка міститься серед переліку заходів щодо 
виконання Плану дій україна – Єс, затвердженого роз-

порядженням кабінету Міністрів україни від 26.04.2007 
№ 238-р (розд. 7, ст. 68). Постанова кабінету Міністрів 
україни «Про затвердження стратегії модернізації сис-
теми бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 роки» від 16.01.2007 № 34 [4] визначає загальні 
напрями вдосконалення обліку та його організації в дер-
жавному секторі країни.

завданнями стратегії є перегляд вітчизняної мето-
дології та перехід на єдині методологічні засади бухгал-
терського обліку та звітності, а також створення уніфіко-
ваного організаційного й інформаційного забезпечення 
бухгалтерського обліку. загалом вона спрямована на 
вдосконалення: управління державними фінансами; сис-
теми стратегічного бюджетного планування на середньо 
й довгостроковий періоди; порядку складання й вико-
нання бюджету на основі програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі; системи контролю процесу вико-
нання бюджету; інформаційно-аналітичної системи 
управління державними фінансами [9, с. 86].

наприкінці 2007 року приймаються ще два рішення 
уряду, присвячені питанням реформ в державному сек-
торі, якими затверджують: стратегію застосування між-
народних стандартів фінансової звітності в україні [2] і 
стратегію модернізації системи управління державними 
фінансами [5].

стратегія модернізації системи управління держав-
ними фінансами передбачає продовження розпочатих 
реформ модернізації бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі та гармонізацію нормативно-правового 
забезпечення системи управління фінансами з нормами і 
правилами, прийнятими в державах – членах Євросоюзу.

зауважимо, що діяльність будь-якого суб’єкта держав-
ного сектору має низку особливостей, зумовлених переду-
сім необхідністю дотримання вимог законодавчих і нор-
мативно-правових актів, якими регулюються бюджетні 
правовідносини в україні. відповідно в бюджетній сфері, 
на відміну від підприємств, існують особливості щодо 
узагальнення та накопичення інформації в розрізі кодів 
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бюджетної класифікації. це питання набуває особливої 
актуальності, коли йдеться про доходи і витрати держав-
ного бюджету в умовах запровадження нової методології 
бухгалтерського обліку державного сектора.

аналіз останніх досліджень і публікацій. значна 
робота з наукового обґрунтування реформування бухгал-
терського обліку у державному секторі була проведена 
провідними вітчизняними науковцями та практиками: 
л.в. гізатуліною, р.т. джогою, т.і. Єфименко, Є.в. калю-
гою, т.в. канєвою; о.о. канцуровим, о.П. куценко, 
с.о. евицькою, л.г. ловінською, с.в. свірко, о.о. чечулі-
ною та ін. але поза їхньою увагою залишаються питання 
формування інформаційного забезпечення казначейського 
обслуговування державного бюджету в умовах модерніза-
ції управління системи державними фінансами, зокрема 
шляхом деталізації інформації, яка обробляється у режимі 
реального часу, що забезпечить формування бази даних із 
урахуванням управлінських потреб.

Метою роботи є аналіз нормативно-правого забез-
печення гармонізації міжнародних норм у національне 
законодавство та визначення складових інформаційного 
забезпечення казначейського обслуговування державного 
бюджету за доходами і витратами в умовах запровадження 
Плану рахунків.

результати дослідження. основою інформаційного 
забезпечення казначейського обслуговування державного 
бюджету є дані бухгалтерського обліку і звітності вико-
нання державного бюджету. з огляду на це проведений 
аналіз нормативно-правого забезпечення гармонізації 
міжнародних норм у національне законодавство держав-
ного сектора.

для досягнення поставленої мети реформи – удоско-
налення системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в державному секторі з урахуванням вимог між-
народних стандартів (IPSAS), передбачалось здійснити 
такі основні заходи:

• розробити і запровадити національні стандарти 
бухгалтерського обліку в державному секторі, з урахуван-
ням вимог міжнародних стандартів (IPSAS);

• створити єдиний план рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі, гармонізований з бюджет-
ною класифікацією, яка відповідає статистиці державних 
фінансів 2001 року (GFS 2001);

• запровадити єдині підходи до організації бухгал-
терських служб бюджетних установ; 

• створити інтегровану інформаційно-аналітичну 
систему управління державними фінансами на базі єди-
ного плану рахунків та національних стандартів бухгал-

таблиця 1
перелік національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному,  

гармонізованих із міжнародними стандартами
національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку в державному секторі

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного 
сектору

101 Подання фінансової звітності

МсБодс 1 – Подання фінансових звітів
МсБодс 2 – звіт про рух грошових коштів
МсБодс 14 – Події після дати звітності
МсБодс 20 – розкриття інформації щодо зв’язаних сторін
МсБодс 24 – Представлення у фінансових звітах інформації про 
виконання бюджетів

102 консолідована фінансова звітність

МсБодс 6 – консолідовані фінансові звіти та облік контрольованих 
суб’єктів господарювання
МсБодс 22 – розкриття фінансової інформації про загальний держав-
ний сектор

103 Фінансова звітність за сегментами МсБодс 18 – звітність за сегментами
105 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції МсБодс 10 – Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
121 основні засоби МсБодс 17 – основні засоби
122 нематеріальні активи
123 запаси МсБодс 12 – запаси

124 доходи МсБодс 9 – дохід від операцій обміну
МсБодс 23 – дохід від необмінних операцій (податки та трансферти)

125 зміни облікових оцінок та виправлення 
помилок

МсБодс 3 – чистий надлишок або дефіцит за період, суттєві помилки 
та зміни в обліковій політиці

126 оренда МсБодс 13 – оренда

127 зменшення корисності активів

МсБодс 21 – зменшення корисності активів, які не генерують гро-
шові кошти
МсБодс 26 – зменшення корисності активів, які генерують грошові 
кошти

128 забезпечення, непередбачені зобов’язання та 
непередбачені активи

МсБодс 19 – забезпечення, непередбачені зобов’язання та неперед-
бачені активи

129 інвестиційна нерухомість МсБодс 16 – інвестиційна нерухомість
130 вплив змін валютних курсів МсБодс 4 – вплив змін валютних курсів
131 Будівельні контракти МсБодс 11 – Будівельні контракти
132 виплати працівникам МсБодс 25 – виплати працівникам

133 Фінансові інвестиції МсБодс 8 – Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах
МсБодс 7 – облік інвестицій в асоційовані компанії

134 Фінансові інструменти МсБодс 15 – Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації
135 витрати МсБодс 5 – витрати на позику

Джерело: [9, с. 93]



164

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 5 • 2015

терського обліку та звітності в державному секторі (далі –  
нП(с)Бодс). 

звичайно, усі ці заходи неможливо здійснити без удо-
сконалення законодавства.

нині можна констатувати, що у цьому напрямі вже 
чимало зроблено. у липні 2010 року затверджено у новій 
редакції Бюджетний кодекс україни [1] (далі – Бку), в 
якому знайшли своє відображення основні моменти реа-
лізації реформи. зокрема, відповідно до оновлених норм: 
ст. 43 та 56 Бку ведення бухгалтерського обліку і скла-
дання звітності про виконання бюджетів здійснюється 
відповідно до нП(с)Бодс; а питання єдиних вимог щодо 
функціонування бухгалтерських служб та їх керівни-
ків – головних бухгалтерів регулюються урядом (ст. 56).  
у розвиток цих норм було прийнято типове положення 
про бухгалтерську службу бюджетної установи [8].

При реформуванні бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі за основу прийнято Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку для державного сектору.

відповідно до Плану-графіка затвердження поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності у державному секторі, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів україни 19 квітня 2007 № 504, 
затверджено 19 національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку в державному, гармонізованих із між-
народними стандартами (див. табл. 1).

варто звернути увагу на порядок нумерації нП(с)
Бодс. для зручності застосування нумерація складається з 
трьох знаків. національні положення (стандарти) фінансо-
вої звітності нумеруються починаючи зі 101-го стандарту; 
національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку нумеруються починаючи зі 121-го стандарту.

Питання фінансової звітності регулюють 4 нП(с)
Бодс (101 «Подання фінансової звітності»; 102 «консо-
лідована фінансова звітність»; 103 «Фінансова звітність 
за сегментами»; 105 «Фінансова звітність в умовах гіпе-
рінфляції»).

Питання бухгалтерського обліку регулюють 15 нП(с)
Бодс (121 «основні засоби», 122 «нематеріальні 
активи», 123 «запаси», 124 «доходи», 125 «зміни облі-
кових оцінок та виправлення помилок», 126 «оренда», 
127 «зменшення корисності активів», 128 «забезпечення, 
непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», 
129 «інвестиційна нерухомість», 130 «вплив змін валют-
них курсів», 131 «Будівельні контракти», 132 «виплати 
працівникам», 133 «Фінансові інвестиції», 134 «Фінан-
сові інструменти», 135 «витрати»).

Фінансова звітність про виконання державного буде 
складатися згідно з нП(с)Бодс. Форми фінансової звіт-
ності затверджені нП(с)Бодс 101 «Подання фінансової 
звітності». відповідно до нП(с)Бодс 101 фінансова 
звітність включає: Баланс; звіт про фінансові результати; 
звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; 
Примітки до фінансової звітності, які будуть складатись 
органами казначейства.

нП(с)Бодс 102 визначає порядок і форми, за якими 
буде складатися консолідована фінансова звітність про 
виконання державного бюджету.

у 2015 році запроваджено 9 нП(с)Бодс.
новий Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі затверджено у 2013 році наказом 
Міністерства фінансів україни [6]. цьому процесу пере-
дувало прийняття нових економічної класифікації видат-
ків та плану рахунків бухгалтерського обліку. зокрема, 
у 2012 році на виконання пункту 6 розділу III Плану дій 
щодо реалізації стратегії розвитку державної статистики 
україни на період до 2012 року [3], та забезпечення інте-

грації бюджетної класифікації із планом рахунків, еконо-
мічну класифікацію видатків бюджету приведено видат-
ків у відповідність із вимогами статистики державних 
фінансів 2001 року (GFS 2001). наказом Міністерства 
фінансів україни [7] економічну класифікацію видатків 
було викладено у новій редакції. ця класифікація запро-
ваджена з 1 січня 2013 року, і, відповідно, застосовується 
всіма учасниками бюджетного процесу на всіх стадіях. 
сьогодні органи казначейства вже застосовують її при 
відображенні у обліку операцій з виконання бюджетів 
за видатками бюджету, а також при складанні бюджетної 
звітності про виконання бюджетів.

При побудові плану рахунків застосовано десяткову 
систему шифрування рахунків, в основу розроблення якої 
покладено класифікацію рахунків за економічним змістом. 
у плані рахунків за десятковою системою наведені коди 
(номери) й найменування синтетичних рахунків й субра-
хунків. Перша цифра балансового рахунка визначає клас 
рахунків, друга – номер синтетичного рахунка, третя –  
ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 – розпо-
рядники бюджетних коштів; 2 – державні цільові фонди; 
3 – державний бюджет; 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки 
органів казначейства), четверта цифра – номер субра-
хунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

План рахунків сформований на основі класифікації 
синтетичних рахунків за економічним змістом, відобра-
жає юридичні відносини, що склалися у суб’єктів дер-
жавного сектору, та відповідає їхнім обліковим потребам.

рахунки плану рахунків забезпечують аналітичне 
виокремлення і синтетичне узагальнення здійснюваних 
господарських операцій.

у плані рахунків синтетичні рахунки, призначені для 
обліку доходів і витрат, класифікуються відповідно до 
нП(с)Бодс 124 «доходи» та 135 «витрати» і, відповідно, 
поділяються на дві групи - від обмінних та необмінних 
операцій. Проте, за бюджетним законодавством, такі кла-
сифікаційні ознаки відсутні. доходи і витрати державного 
бюджету групуються за кодами бюджетної класифікації 
доходів і видатків.

крім того, у бюджетному процесі застосовується ще 
одна категорія –кредитування за вирахуванням пога-
шення. у новому плані рахунків для узагальнення і нако-
пичення відповідної інформації передбачені синтетичні 
рахунки для обліку умовних доходів і витрат державного 
бюджету. Проте ці норми не узгоджуються із положен-
нями нП(с)Бодс 124 «доходи» та 135 «витрати». наразі 
така розбіжність щодо групування доходів та витрат для 
складання фінансової і бюджетної звітності про вико-
нання державного бюджету вирішується на рівні субра-
хунків синтетичного обліку. Бюджетна звітність складати-
меться через відповідне групування даних субрахунків у 
поєднанні із бюджетною класифікацією.

використання суб’єктами державного сектора уніфі-
кованого плану рахунків дасть змогу забезпечити:

- відображення операцій і складання фінансової звіт-
ності відповідно до вимог національного законодавства, 
гармонізованого із міжнародними стандартами бухгал-
терського обліку в державному секторі;

- відображення специфічних операцій казначейства 
україни (функція казни та бюджетна функція);

- відображення усіх операцій через кореспонденцію 
рахунків окремо по виконанню кошторису та виконанню 
бюджетів [10, с. 233].

задля застосування нового плану рахунків при відо-
браженні у обліку операцій за доходами і витратами дер-
жавного бюджету виникає потреба у дослідженні сучас-
ної системи інформаційного забезпечення.
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в основу сучасної системи інформаційного забез-
печення казначейського обслуговування державного 
бюджету покладено модель, запропонована автором 
у 2004 році у рамках дисертаційного дослідження за 
темою «реформування бухгалтерського обліку виконання 
державного бюджету». запропонована автором модель 
бухгалтерського обліку доходів, видатків та результату 
виконання державного бюджету містила бухгалтерські 
проведення щодо реєстрації в органах казначейства пла-
нових показників за розписом бюджету, кошторисом і 
планом асигнувань розпорядників бюджетних коштів, а 
також їх фінансових зобов’язань [11, с. 12]. комплексний 
підхід щодо автоматизованої обробки операцій із засто-
суванням уніфікованих параметрів кодування інформації 
(основним із яких є бюджетна класифікація) дав змогу 
створити у казначействі інформаційну базу даних про 
виконання державного бюджету на детальному рівні.

запропоновані автором підходи можуть бути застосо-
вані при створенні інформаційного забезпечення казна-
чейського обслуговування державного бюджету за новою 
методологією.

зокрема, проведене дослідження дає змогу запропо-
нувати основні складові інформації, яка обробляється у 
режимі реального часу за надходженнями за такими сег-
ментами: 

• код балансового рахунку за планом рахунків 
(4 знаки);

• символ звітності доходів, що відповідає коду 
бюджетної класифікації за доходами бюджету (1 знак);

• контрольний розряд системи електронних платежів 
національного банку україни (далі – сеП нБу) (1 знак);

• вид коштів бюджету (1 знак);
• код органів, що контролюють справляння надхо-

джень бюджету (за винятком установ україни, які функ-
ціонують за кордоном) (2 знаки);

• порядковий номер бюджету в межах області від-
повідно до довідника адміністративно-територіальних 
одиниць (поле «id_key»), структура якого затверджується 
наказом Міністерства фінансів україни (3 знаки).

враховуючи те, що максимальна довжина інформації 
за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку вико-
нання бюджетів, яка надходить із сеП нБу, може мати 
виключно 14 знаків, то, відповідно, запропонована дета-
лізація інформації налічує таку ж кількість знаків.

основними складовими інформації за витратами дер-
жавного бюджету пропонуємо визначити такі:

• код балансового рахунку за планом рахунків 
(4 знаки);

• контрольний розряд системи електронних платежів 
національного банку україни (далі - сеП нБу) (1 знак);

• вид коштів бюджету (1 знак);
• код типу рахунку, який присвоюється набору аналі-

тичних параметрів. залежно від коду типу рахунку можуть 
використовуватися такі параметри: код програмної класи-
фікації видатків та кредитування державного бюджету; 
код функціональної класифікації видатків (3 знаки);

• код розпорядника бюджетних коштів (одержувача 
бюджетних коштів) за Єдиним реєстром розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів 
(5 знаків).

застосування запропонованих підходів дасть змогу 
сформувати інформацію про доходи і витрати державного 
бюджету в процесі казначейського обслуговування, що 
забезпечить складання звітності користувачам.

Якість фінансової інформації про виконання бюдже-
тів залежить від правильності оцінки економічних подій 
з точки зору їх безперервності, постійності і принципу. 
При цьому важливо знати, як вона формується в процесі 
бухгалтерського обліку і впливає на прийняття управлін-
ських рішень, а також чи відповідає основним вимогам, 
що висуваються до облікової інформації: своєчасності; 
значимості; корисності; надійності; повноти; достовір-
ності.

зарубіжний досвід запровадження стандартів свідчить 
про складність цього процесу та необхідність великої 
підготовчої роботи з боку всіх учасників реформи. най-
більшу увагу варто приділити питанням: підготовки мето-
дичних рекомендацій щодо запровадження нП(с)Бодс, 
модернізації інформаційних і комунікаційних систем, які 
забезпечують автоматизовану обробку операцій та скла-
дання звітності; підготовки та перепідготовки усіх учас-
ників реформи.

висновки. таким чином, система обліку та звітності –  
це важлива інформаційна основа прийняття рішень в 
системі управління державними фінансами. у статті 
представлено основні складники інформації казначей-
ського обслуговування державного бюджету за доходами 
і витратами, яка обробляється у режимі реального часу. 
Формування інформаційного забезпечення казначей-
ського обслуговування державного бюджету за новими 
підходами дасть змогу удосконалити систему управління 
державними фінансами та забезпечити транспарентність 
даних фінансової та бюджетної звітності про виконання 
державного бюджету. Подальших досліджень потребують 
питання щодо законодавчого забезпечення розпочатих 
реформ у сфері державних фінансів.
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аннотация. в статье раскрыты предпосылки и состояние имплементации международного законодательства в на-
циональное и его влияние на информационное обеспечение казначейского обслуживания государственного бюджета. 
в украине принято 19 национальных стандартов, 9 из которых были внедрены в 2015 году. По результатам исследо-
ваний сформировано соответствие национальных стандартов международным. определены несоответствия в класси-
фикациях доходов и расходов по нП(с)Бугс и бюджетному законодательству. охарактеризован новый план счетов 
бухгалтерского учета в государственном секторе. классификация доходов и расходов бюджета по нП(с)Бугс (доходы 
и расходы от обменных и необменных операций) положены в основу построения синтетических счетов плана счетов, 
а бюджетная классификация доходов и расходов – субсчетов и аналитических счетов. с целью формирования в ре-
жиме реального времени информационной базы казначейского обслуживания государственного бюджета предложены 
основные составляющие информации по доходам и расходам. которая обрабатывается в режиме реального времени. 
учитывая то, что максимальная длина информации по аналитическим счетам бухгалтерского учета выполнения бюд-
жетов, которая поступает из системы электронных платежей национального банка украины (далее – сЭП нБу), мо-
жет иметь исключительно 14 знаков, то, соответственно, предложенная система кодирования информации учитывает 
это. По кодированию поступлений предложено использовать такие составляющие: код балансового счета по плану 
счетов (4 знака);символ отчетности доходов, которая отвечает коду бюджетной классификации по доходам бюджета  
(1 знак);контрольный разряд сЭП нБу (1 знак); вид средств бюджета (1 знак); код органов, которые контролируют по-
ступления в бюджет (за исключением учреждений украины, которые функционируют за рубежом) (2 знака);порядковый 
номер бюджета в пределах области в соответствии со справочником административно-территориальных единиц  
(3 знака). соответственно, по расходам коды – балансового счета по плану счетов (4 знака); контрольного разряда си-
стемы электронных платежей сЭП нБу (1 знак); вида средств бюджета (1 знак); тип счета, который присваивается на-
бору аналитических параметров (Могут использоваться коды программной классификации расходов и кредитования 
государственного бюджета, код функциональной классификации расходов) (3 знака); распорядителя (получателя) бюд-
жетных средств за единственным реестром распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств  
(5 знаков). Формирование информационного обеспечения казначейского обслуживания государственного бюджета 
за новыми подходами позволит усовершенствовать систему управления государственными финансами и обеспечить 
транспарентность данных финансовой и бюджетной отчетности о выполнении государственного бюджета. дальней-
ших исследований требуют вопросы по законодательному обеспечению начатых реформ в сфере государственных 
финансов.

ключевые слова: информационное обеспечение, казначейское обслуживание, государственный бюджет, бюджет-
ная классификация, национальные стандарты.

Summary. The backgrounds and condition of international legislation implementation into the national and its influence 
to informational support in treasure services of state budget are opened in the article. According to the results of researches, 
it’s given the national standards correspondence to the international. It’s offered the main informational elements of treasury 
services of state budget by incomes and expenditures which are operated in the real time mode.

Key words: informational support, treasury service, state budget, budget classification, national standards.
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державне регулЮваннЯ та саМорегулЮваннЯ  
інФраструктурного ЗаБеЗпеченнЯ продовольчого ринку

GOVERNMENT REGULATION AND SELF-REGULATION  
OF THE FOOD MARKET’S INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE 

анотація. у роботі висвітлено проблеми формування ефективного механізму державного регулювання продоволь-
чого ринку, правильне функціонування якого забезпечило б збільшення економічної ефективності виробництва сіль-
ськогосподарської продукції та зростання її споживання як умови підвищення рівня і якості життя населення. розгляну-
то цільові програми державного регулювання продовольчого ринку, визначено методи та принципи побудови механізму 
державного регулювання та саморегулювання продовольчого ринку та його інфраструктурного забезпечення.

ключові слова: продовольчий ринок, інфраструктура продовольчого ринку, державне регулювання інфраструктура 
продовольчого ринку, саморегулювання інфраструктура продовольчого ринку, механізм державного регулювання про-
довольчого ринку.

вступ та постановка проблеми. система організа-
ції та регулювання продовольчого ринку повинна бути 
спрямована на забезпечення економічної та продоволь-
чої безпеки країни. ефективність функціонування про-
довольчого ринку багато в чому визначається ступенем 
участі держави у формуванні та використанні продо-
вольчих ресурсів. реалізація потенційних можливостей 
збільшення виробництва різних видів продовольства і 
створення його державних резервів можлива при активі-
зації регулюючої ролі держави. Проте визнання необхід-
ності державного регулювання продовольчого ринку не 
дає відповідей на питання, яким повинен бути його меха-
нізм. зарубіжний досвід у цій галузі не завжди може бути 
застосовний в умов україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретичні 
та прикладні аспекти проблеми формування і функціону-
вання продовольчого ринку широко досліджуються у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних учених, а саме: о. амосова, 
в. андрійчука, с. Бакая, М. Білинської, в. Бойка, с. Брин-
гезі, т. варлея, в. власова, М. гайгера, П. гайдуцького, 
в. губенка, о. дація, а. джоахіма, Б. дмитрука, і. дра-
гана, М. еусебіо, о. іваницької, а. кандиби, Ю. кова-
ленка, М. корецького, о. крисального, М. латиніна, 
т. лінвуда, М. лобаса, т. лозинської, М. Маліка, П. Мака-
ренка, в. Павлова, Х. Прусса, П. саблука, М. сахацького, 
к. стейнінгера, с. тангермана, дж. тімоті, к. Фармера, 
о. Шпичака, в. Юрчишина, с. Ярошенка та ін., але дослі-
дження державного регулювання та саморегулювання 
інфраструктурного забезпечення продовольчого ринку 
потребують подальшого дослідження.

постановка завдання. основним завданням наукової 
статті є розробка цільової програми та механізму держав-
ного регулювання та саморегулювання продовольчого 
ринку та його інфраструктурного забезпечення.

виклад основного матеріалу дослідження. ство-
рення цивілізованого продовольчого ринку на основі 
інфраструктурного забезпечення можливо тільки за 
умови спільної дії механізмів державного регулювання 

та саморегулювання. в умовах ринкових відносин, що 
складаються в україні, з’являються широкі можливості 
для створення нових структур у сфері інфраструктури 
продовольчого ринку, які за певних обставин здатні ство-
рити необхідні умови для ефективного функціонування 
продовольчого ринку. Під певними обставинами в даному 
випадку розуміються ефективні механізми взаємодії сис-
теми інструментів державного регулювання та саморегу-
лювання. Як показує практика, таких механізмів на укра-
їнському економічному полі нині немає. для створення 
таких механізмів необхідні такі умови. По-перше, чітко 
визначені цілі, спрямовані на створення, у тому числі 
і ефективних механізмів функціонування продоволь-
чого ринку на основі інфраструктурного забезпечення. 
По-друге, система державних органів, наділених відпо-
відними правами і повноваженнями. По-третє, наявність 
відповідних організаційних і нормативно-правових основ 
функціонування продовольчого ринку. По-четверте, роз-
винена система суб’єктів ринкових відносин на продо-
вольчому ринку. По-п’яте, система координації держав-
них структур та бізнес-структур на продовольчому ринку 
як на державному, так і на обласному рівнях.

головною проблемою сучасного розвитку аПк в бага-
тьох країнах та зокрема в україні є неефективність обміну 
між промисловістю і сільським господарством, що отри-
мала назву «диспаритет цін».

особливістю регулювання цін на сільськогосподар-
ську продукцію в країнах з ринковою економікою є вста-
новлення мінімального граничного рівня для ринкових 
цін, нижче якого вони не можуть опускатися. для цього 
використовуються два основних інструменти: підтоварні 
кредити та пряма державна закупівля продукції [1].

у розвинутих країнах регулювання цін на аграрну 
продукцію і фермерських прибутків передбачає органі-
зацію спостереження за динамікою низки економічних 
показників, у числі яких:

- витрати виробництва по групах спеціалізованих гос-
подарств (у країнах Єс) чи по видах виробництва (у сШа);
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- паритет цін на засоби виробництва для сільського 
господарства і на сільськогосподарську продукцію;

- прибутковість ферм і галузей виробництва, а також 
усього сільського господарства [3].

важливе значення в регулюванні розвитку аПк має 
податкова політика. Податкова система в країнах заходу 
досить складна, для вітчизняної економіки прийнятні 
лише основні принципи оподаткування в аграрному сек-
торі цих країн. у багатьох країнах податкова система не 
орієнтована на стягнення Пдв для сільськогосподарської 
продукції, і сільськогосподарські товари як такі прак-
тично не підлягають оподаткуванню: реалізується прин-
цип, що податок на додану вартість має сплачуватися не 
на кожному етапі розподілу продукту, а на його кінцевій 
стадії, коли товар набуває остаточної споживчої вартості. 
це економічно більш справедливо і одночасно є регулято-
ром споживання [2].

Як показує практика, що є відображенням стану справ 
в україні вітчизняні продовольчі ринки функціонують в 
умовах недосконалої конкуренції. При наявності такої 
конкуренції не видається можливим говорити про ефек-
тивне функціонування інфраструктури продовольчого 
ринку та самого продовольчого ринку. у цьому зв’язку 
основні цільові програми (за рівнями), що включають як 
адміністративні, так і економічні інструменти, спрямовані 
на створення ефективно діючого продовольчого ринку та 
його інфраструктурного забезпечення, повинні полягати в 
такому (таблиця 1).

таким чином, державне регулювання має бути спрямо-
ване на створення умов для здійснення підприємницької 
діяльності всіма суб’єктами продовольчого ринку і задо-

волення інтересів споживачів товарів. Як правило, ство-
рення таких умов здійснюється за допомогою відповід-
них законодавчих та нормативно-правових актів. однак 
важливо зазначити, що наявність законодавчих актів не 
означає вирішення проблем продовольчого ринку та його 
інфраструктурного забезпечення. Багато законів, що при-
ймаються як на державному, так і на регіональному рів-
нях, не мають відповідних механізмів реалізації, і про-
сто не працюють. таким чином, державне регулювання 
можна назвати ефективним тільки тоді, коли законодавчі 
та нормативно-правові акти мають відповідні механізми 
реалізації і дають змогу максимальною мірою реалізову-
вати інтереси всіх суб’єктів продовольчого ринку [4].

на підставі вищесказаного спробуємо уточнити поняття 
державного регулювання продовольчого ринку. державне 
регулювання продовольчого ринку являє собою систему 
впливу уповноважених державних установ за допомо-
гою заходів адміністративного, організаційного та право-
вого впливу на діяльність суб’єктів продовольчого ринку з 
метою максимального задоволення їхніх інтересів і потреб, 
а також для забезпечення економічного зростання.

об’єктами державного регулювання є бізнес-струк-
тури продовольчого ринку і кінцеві споживачі продоволь-
чої продукції. 

суб’єкти державного регулювання являють собою 
систему державних, обласні та місцеві органів виконав-
чої влади, що створюють на базі чинного законодавства 
умови для здійснення підприємницької діяльності в 
області виробництва і реалізації продовольчої продукції, 
що регламентують таку діяльність і забезпечують збере-
ження інтересів соціально незахищених верств населення.

таблиця 1
цільові програми державного регулювання продовольчого ринку  

на основі його інфраструктурного забезпечення
цільові програми Зміст програми

державні міністерства 
розробка та затвердження нормативно-правових 
актів у сфері регулювання відносин на продоволь-
чому ринку

розробка законодавчих і нормативних актів, спрямованих на регу-
лювання цін і тарифів на продовольчі товари, промислові товари, 
регулювання торгових відносин, антимонопольне регулювання тощо.

розробка системи заходів адміністративного впливу 
на регіональну владу за невиконання законодавчих 
та нормативних актів

дані заходи спрямовані на відновлення відповідальності за невико-
нання регіональними органами влади законодавства, встановленого 
вищими органами влади.

Моніторинг стану регіональних продовольчих 
ринків

відстеження ситуації на регіональних продовольчих ринках з метою 
контролю за виконанням законодавчих і нормативних актів у галузі 
регулювання цін і тарифів, торговельних відносин, виконання анти-
монопольного законодавства.

розробка системи взаємодії з регіональними орга-
нами виконавчої влади

система взаємодії у сфері регулювання продовольчого ринку та його 
інфраструктурного забезпечення.

обласні департаменти та управління

створення координаційного органу у сфері регулю-
вання продовольчого ринку та його інфраструктур-
ного забезпечення. 

створення координаційного органу на рівні департаментів та управ-
лінь на рівні областей є необхідним кроком у створенні ефективної 
системи державного регулювання продовольчих ринків та їх інфра-
структурного забезпечення.

сприяння в розробці моделі інфраструктури продо-
вольчого ринку з урахуванням регіональної специ-
фіки та регіональних міжгосподарських зв’язків 

регіональні замовлення науково-дослідним установам, вузам, які 
працюють у відповідних напрямках. організація роботи структур, що 
займаються виконанням замовлень.

розробка механізму взаємодії регіональних органів 
виконавчої влади з бізнес-структурами у сфері про-
довольчого ринку 

взаємодію в галузі цінової, конкурентної політики, у питаннях 
насичення ринку продукцією місцевих виробників, а також якісною 
продукцією сусідніх регіонів

сприяння у розвитку нових форм торгівлі, організа-
ції ярмарків і виставок

сприяння у розвитку нових форматів продовольчого рітейлу, виста-
вок, ярмарків на постійній основі за участю як місцевих виробників, 
так і виробників інших регіонів.

Моніторинг ситуації на регіональному продоволь-
чому ринку 

Моніторинг в області цін, попиту і пропозиції, встановлення добро-
совісної конкуренції, санкціонованої торгівлі тощо.

Джерело: складено автором
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Як уже зазначалося, державне регулювання здійсню-
ється за допомогою адміністративних та економічних 
інструментів, в основі яких лежить законодавство. оче-
видно, що ефективність державного регулювання буде зале-
жати у тому числі і від того, наскільки прийняті законодавчі 
норми враховують інтереси, всіх суб’єктів продовольчого 
ринку; наскільки дієві механізми реалізації цих законів.

саморегулювання продовольчого ринку та його інфра-
структури здійснюється на основі відомих ринкових інстру-
ментів, а саме: попиту, пропозиції, ціни та конкуренції.

в умовах саморегулювання продовольчого ринку та 
його інфраструктурного забезпечення взаємодія виробни-
ків продовольчої продукції з її кінцевими споживачами, 
може відбуватися як безпосередньо через власні магазини 
на підприємствах, так і за допомогою підприємств інф-
раструктурного комплексу (торговельних підприємств і 
організацій).

взаємодія споживачів з виробниками, за законами 
ринкової економіки, здійснюється під впливом попиту та 
пропозиції за ринковими цінами в умовах конкуренції. 
При наявності конкуренції складаються сприятливі умови 
для розвитку нових форматів торгівлі, спрямованих на 
задоволення інтересів різноманітних груп споживачів.

самі ж виробники здебільшого не мають власних мага-
зинів, тому змушені реалізовувати вироблену продукцію 
на абсолютно невигідних для себе умовах. ці обставини 
сприяють посиленню монопольної влади, в умовах якої 
виграють торгові структури, а програють безпосередні 
виробники і кінцеві споживачі (населення), змушені бага-
торазово переплачувати за продовольчі товари. виникає 
необхідність у державному регулюванні продовольчого 
ринку та його інфраструктурного забезпечення. Механізм 
поєднання ринкових інструментів з державними пред-
ставлений на рисунку 1.

державне регулювання необхідно для закріплення і 
розвитку позитивних сторін ринкової економіки та згла-
джування негативних. це головна мета державного регу-
лювання. досягнення цієї мети можливе за наявності 

законодавства з дієвими механізмами його реалізації. за 
умови грамотного регулювання можлива максимальна 
реалізація інтересів усіх учасників продовольчого ринку, 
а не тільки якоїсь із груп. Приміром, у результаті від-
сутності дієвих механізмів регулювання торговельних 
націнок цінові накрутки в кінцевій ціні на продовольчу 
продукцію для споживачів виявляються багаторазово 
завищеними.

у науці відкритим залишається питання про те, в 
яких пропорціях повинно здійснюватися державне регу-
лювання. на наш погляд, будь-якої однозначної відповіді 
на дане питання, в принципі, існувати не може. усе зале-
жить від специфіки економіки конкретної країни і навіть 
області в рамках конкретної країни. держава повинна 
створювати умови для здійснення підприємницької діяль-
ності в умовах хоча б відносної справедливості з викорис-
танням системи адміністративних, фінансово-економіч-
них та організаційно-правових методів регулювання.

Якщо механізми впливу не налагоджені або не працю-
ють, то виникають сумніви в необхідності такого держав-
ного регулювання. Якщо ж система заходів діє, з’являється 
можливість дотримання інтересів усіх учасників ринкових 
відносин. на перших порах рішення будь-якого завдання 
(наприклад, створення ефективно функціонуючого про-
довольчого ринку та його інфраструктури) державного 
впливу повинно бути більше, а коли система запрацює, то 
функції держави будуть зведені практично до контролю за 
обстановкою, тобто до мінімуму. у цьому разі можна гово-
рити про ефективне державне регулювання.

висновки. таким чином, ефективне державне регу-
лювання більшою мірою необхідно на початковій стадії 
вирішення поставлених завдання і в мінімальному сту-
пені – при досягненні поставлених цілей. ефективним 
державне регулювання можна назвати лише тоді, коли 
створена ефективна система методів адміністративного, 
фінансово-економічного та організаційно-правового регу-
лювання, що дає змогу максимально реалізувати інтереси 
всіх учасників ринкових відносин.
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аннотация. в работе освещены проблемы формирования эффективного механизма государственного регулирова-
ния продовольственного рынка, правильное функционирование которого обеспечило бы увеличение экономической 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции и рост ее потребления как условия повышения уровня 
и качества жизни населения. рассмотрены целевые программы государственного регулирования продовольственного 
рынка, определены методы и принципы построения механизма государственного регулирования и саморегулирования 
продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения.

ключевые слова: продовольственный рынок, инфраструктура продовольственного рынка, государственное ре-
гулирование инфраструктура продовольственного рынка, саморегулирование инфраструктура продовольственного 
рынка, механизм государственного регулирования продовольственного рынка.

Summary. The paper highlights the problem of forming an effective mechanism of state regulation of the food market, the 
proper functioning of which would provide an increase in economic efficiency of agricultural production and growth of con-
sumption as a condition of raising the level and quality of life. Targeted programs are considered state regulation of the food 
market, defined methods and principles of the mechanism of state regulation and self-regulation of food market infrastructure 
and its maintenance.

Key words: food market, food market infrastructure, government regulation of food market infrastructure, self-regulation 
of food market infrastructure, mechanism of state regulation of the food market.
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Методи управліннЯ підприЄМствоМ  
в уМоваХ еконоМічноЇ нестаБільності

MANAGEMENT METHODS OF TERNS OF ECOONOMIC INSTABILITY

анотація. у роботі проведено аналіз методів управління підприємством в умовах економічної нестабільності. ви-
значено їхню загальну характеристику, основні заходи та інструментарій реалізації. обґрунтовано, що розглянуті ме-
тоди доцільно використовувати разом з заходами з підвищення конкурентоспроможності. з огляду на зазначене, по-
требують поглибленого вивчення теоретико-методологічні засади сталого розвитку. даний процес передбачає етапи 
розробки і заходи оптимізації виробничого процесу, визначення взаємозв’язку коригуючих функцій системи контролю 
та ефективності заходів з формування конкурентних переваг.

ключові слова: підприємство, управління, конкурентні переваги, нестабільність, методи.

вступ та постановка проблеми. внаслідок впливу 
політико-економічної кризи в країні та накопичених про-
тягом попередніх років невирішених проблем у промис-
ловому комплексі україни і перш за все в провідній його 
галузі – машинобудуванні – нині спостерігається значне 
зниження обсягів виробництва та експорту високотехно-
логічної продукції на стратегічно важливих для еконо-
міки держави підприємствах.

важливою проблемою є стабілізація роботи підпри-
ємств машинобудівної галузі, які постійно зіштовхуються 
з необхідністю оновлення та розширення виробництва, 
набуття та найбільш повного використання інноваційно-
економічного та науково-технічного потенціалу.

сучасні вимоги підйому промислового виробни-
цтва обумовлюють пріоритетність розвитку машинобу-
дування як галузі, яка виробляє засоби виробництва. в 
умовах посилення конкуренції на ринках машинобудів-
ної продукції це означає підвищення машинобудівними 
підприємствами ефективності виробничо-господарської 
діяльності. найважливішим результатом ефективної 
виробничо-господарської діяльності машинобудівного 
підприємства в даних умовах виступають методи вдоско-
налені процеси управління розвитком підприємств в умо-
вах економічної нестабільності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. визна-
чення невирішених проблем. Питання розвитку підпри-
ємств досліджують багато науковців. серед вітчизняних 
учених, які зробили найбільш значний внесок у розробку 
цієї проблеми або окремих її аспектів, варто назвати 
о.і. амошу, і.в. алексєєва, Б.М. андрушківа, а.е. ворон-
кову, і.с. грозного, М.М. іванова, М.о. кизима, о.М. три-
діда. найбільш значущі зарубіжні роботи у сфері розвитку 
підприємств належать ст. Біру, П. друкеру, д. нортону, 
М. Портеру, д. стігліцу.

Проте питання поєднання процесів підвищення рівня 
розвитку з прискоренням виведення підприємства з кризи 
потребують подальшого наукового розгляду. необхідність 
теоретичного обґрунтування та розвитку відповідного 

науково-методичного забезпечення з підвищення рівня 
розвитку машинобудівних підприємств в умовах неста-
більності визначили вибір теми дослідження.

Мета статті. Метою роботи є визначення методів 
управління підприємством промислових підприємств в 
умовах економічної нестабільності.

виклад основного матеріалу дослідження. неста-
більність – це час, коли власникам і керівникам підпри-
ємств варто звернути увагу не на можливі втрати, а на 
потенційні можливості забезпечити в довгостроковій 
перспективі конкурентоспроможність підприємства. 
саме під час нестабільності у підприємства з’являється 
серйозний шанс почати процес формування конкурент-
них переваг на принципово відмінних від традиційних 
основах.

Процес формування конкурентних переваг необхідно 
починати якомога раніше, пам’ятаючи, що час – це голо-
вний ресурс у конкурентній боротьбі. чим раніше почи-
нається процес формування конкурентних переваг, тим 
кращою буде конкурентна позиція підприємства.

цей процес є релевантним для тих організацій, перед 
якими стоять складні завдання, або відкриваються нові 
можливості з забезпечення конкурентоспроможності, 
що потребують використання перевірених методологій з 
метою послідовного вдосконалення існуючих організацій 
процесів, технологій, управління персоналом та покра-
щення моделей бізнесу.

необов’язково цей процес має відбуватися в кризових 
умовах. у деяких випадках спонукою може стати швидке 
погіршення конкурентної позиції організації в результаті 
непередбачених або неочікуваних змін в конкурентному 
середовищі або не врахованих своєчасно темпів змін.  
в інших випадках процес формування конкурентних 
переваг є наслідком появи нових можливостей, прагнення 
створити або покращити конкурентні переваги через 
застосування нових технологій.

Формування конкурентних переваг в умовах неста-
більності передбачає:
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1) безперервність процесу, що дає змогу сформувати 
та утримувати конкурентну перевагу; 

2) одночасний розвиток процесів, організацій, техно-
логій і трудових ресурсів, які, якщо розглядати їх в комп-
лексі, забезпечують удосконалення існуючих та створення 
нових ресурсів і можливостей; 

3) результат процесу формування конкурентних пере-
ваг у кризових умовах розширює існуючу ресурсну базу 
через створення нових аспектів конкурентоспроможності 
і таким чином веде до переоцінки існуючих складових 
конкурентної позиції;

4) спрямованість на людський фактор змін, тобто на 
формування лідерів, які можуть взяти на себе керівництво 
процесом змін, а також на створення організаційної куль-
тури, відкритої для інновацій.

одним із головних елементів процесу формування 
конкурентних переваг в умовах нестабільності є анти-
кризові заходи підприємства. дослідження антикризових 
заходів на підприємствах машинобудування має істотне 
значення для організації та управління процесом форму-
вання конкурентних переваг в умовах нестабільності.

виділяють такі підходи до дослідження спрямова-
ності антикризового управління:

1. Психологічний підхід, який досліджує вплив 
окремих індивідів на виникнення і подолання кризової 
ситуації.

2. соціально-політичний підхід, з позиції якого при-
чини кризи лежать у сфері культури і корпоративної ідео-
логії підприємства, тобто виникає розбіжність в уявленнях 
про цілі суб’єкта господарювання і засоби їх досягнення.

3. структурно-технологічний підхід, в якому при-
чинами кризи виступає відсутність гнучких технологій, 
неможливість адаптуватися до змін.

4. комплексний підхід, особливістю якого є інтегра-
ція вищеперелічених підходів і визнання неоднозначності 
результату, залежного від суб’єктивних і об’єктивних 
аспектів кризового управління.

у науковій літературі антикризове управління трак-
тується по-різному. деякі тлумачення звужують сенс 
цього поняття до того моменту, коли кризова ситуація 
вже настала [1]. у цьому разі не враховується стратегічна 
складова управління, що дає можливість підготуватися до 
настання кризи. інші [2] формулювання представляють 
антикризове управління як систему управління підприєм-
ством, спрямовану на запобігання або усунення несприят-
ливих явищ. таке розуміння недостатньо враховує профі-
лактичний характер цього процесу, на якому наполягають 
західні науковці. так, к. ру-дюфор визначає управління 
кризами як сукупність заходів, спрямованих на їх попе-
редження, реагування і вивчення.

суть антикризового управління в роботі [5] розкрита 
через реагування на виникнення кризоутворюючих чин-

ників шляхом своєчасної розробки і реалізації актуальних 
антикризових заходів і програм. зазначено, що антикри-
зове управління відображає виробничі відносини на під-
приємстві під час його оздоровлення або ліквідації. необ-
хідно зазначити, що оскільки підприємство – відкрита 
система, доцільно стверджувати не тільки про виробничі 
відносини, але й про ті, які формуються в результаті вза-
ємодії суб’єкта господарювання з оточенням.

Підхід, висвітлений в роботі [4], полягає у формуванні 
системи антикризового управління превентивного харак-
теру із забезпеченим зворотним зв’язком на всіх його ста-
діях для мінімізації можливості виникнення (посилення) 
кризових явищ через неадекватне управління процесами 
подолання кризи.

у роботі [3] антикризове управління представлене як 
спеціальне, постійно організоване управління, націлене 
на найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану 
і створення відповідних передумов для його своєчасного 
подолання з метою забезпечення відновлення життєдіяль-
ності, недопущення виникнення ситуації банкрутства.

автори дослідження [1] розглядають антикризове 
управління, по-перше, як функцію, яка забезпечує мінімі-
зацію потенційних втрат і допомагає встановити контр-
оль над ситуацією; а по-друге, як систему заходів, яка дає 
змогу з мінімальним збитком вийти з кризи і при цьому 
отримати з цієї ситуації максимальну користь. з такого 
трактування виходить, що головними є нетрадиційне й 
інтенсивне використання наявних ресурсів, створення 
нових можливостей у кризовій і стабільній ситуаціях. це 
буде їхньою конкурентною перевагою на тривалу пер-
спективу. далі доцільно визначити основні методи, що 
сприяли б досягненню конкурентних переваг.

Передусім варто говорити про створення стійкої сис-
теми управління, орієнтованої не тільки на максимальне 
задоволення інтересів усіх  зацікавлених сторін, але і на 
безупинне підвищення і підтримку конкурентних переваг 
бізнесу. сутність досягнення конкурентної переваги, за 
дж. деєм і р. венслі, – це здатність перетворити перевагу 
в навичках і ресурсах на позиційні переваги, що, у свою 
чергу, позитивно позначаються на бізнес-результатах [2].

результати проведеного аналізу досліджень основних 
підходів до антикризових заходів узагальнено в таблиці 1, 
що містить основні антикризові заходи підприємства, їхні 
загальну характеристику та інструментарій проведення.

висновки. визначено, що основними заходами під-
приємства в умовах нестабільності є розробка мето-
дичного та методологічного забезпечення з проведення 
антикризових заходів та заходів з підвищення конку-
рентоспроможності, що передбачає етапи розробки і 
заходи оптимізації виробничого процесу, визначення 
взаємозв’язку коригуючих функцій системи контролю та 
ефективності заходів з формування конкурентних переваг.
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аннотация. в работе проведен анализ методов управления предприятием в условиях экономической нестабиль-
ности. определены их общая характеристика, основные мероприятия и инструментарий реализации. рассмотренные 
методы целесообразно использовать вместе с мерами по повышению конкурентоспособности, что предусматривает 
этапы разработки и меры оптимизации производственного процесса, определение взаимосвязи корректирующих функ-
ций системы контроля и эффективности мероприятий по формированию конкурентных преимуществ.

ключевые слова: предприятие, управление, конкурентные преимущества, нестабильность, методы.
Summary. The paper analyzes the management company in terms of economic instability. Determine their general char-

acteristics, main activities and tools for implementation. The above methods should be used, along with measures to increase 
competitiveness, which comprises the steps of development and measures to optimize the production process, the definition of 
the relationship corrective functions of the system of control and the efficiency of measures to promote competitive advantage.

Key words: enterprise management, competitive advantages, instability, methods.
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соціальний капітал Як детерМінанта  
трансФорМаціЇ ринку праці украЇни

SOCIAL CAPITAL AS A DETERMINANT  
OF THE TRANSFORMATION OF THE LABOR MARKET OF UKRAINE

анотація. стаття присвячена дослідженню соціального капіталу як рушійної сили функціонування ринку праці. на 
основі запропонованого підходу висвітлено факторну структуру соціального капіталу соціально-трудової сфери країни. 
сформована модель впливу соціального капіталу на продуктивність суспільної праці. виявлено безпосередній вплив 
таких властивостей соціального капіталу, як обмеженість та поширеність на членів певної мережі, здатність до нагрома-
дження, конвертації та створення додаткової вартості. зроблено висновок про необхідність реструктуризації державної 
політики зайнятості україни для нагромадження соціального капіталу.

ключові слова: ринок праці, соціально-трудові відносини, соціальний капітал, факторний аналіз, продуктивність 
суспільної праці.

вступ та постановка проблеми. докорінні сус-
пільно-економічні трансформації україни, обумовлені 
євроінтеграційними процесами та переходом до постін-
дустріального етапу розвитку, свідчать про необхідність 
імплементації в програми реформ засадничих елемен-
тів парадигми соціалізації економіки. водночас постає 
питання про актуалізацію соціальних детермінант, вплив 
яких визначає і траєкторії, і динаміку, і результативність 
зазначених процесів. йдеться насамперед про соціальний 
капітал (далі – ск), значення якого для конкурентоспро-
можності економічного зростання та гармонійності циві-
лізаційного процесу вже давно визнано в усіх високороз-
винених країнах.

на противагу та на фоні загальносвітових тенденцій 
в українській економіці загострюються проблеми дефі-
циту довіри в економічній взаємодії, високих транзакцій-

них витрат ринкової взаємодії, соціального відторгнення 
працюючого населення, поширюються опортуністичні 
практики. найбільш гостро стоїть проблема довіри на 
ринку праці – просторі реалізації економічних інтересів 
суб’єктів соціально-трудових відносин.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Без-
посередньо категорія соціального капіталу була вве-
дена в науковий обіг л. дж. Ханіфаном майже століття 
тому [1, c. 130-138]. у подальшому соціальному капіталу 
присвячені роботи П. Бурдьє [2, c. 241-258], дж. коул-
мана [3, с. 121-139], р. Патнема [4, c. 224], Ф. Фукуями [5],  
П. Маскела [6] та ін.

торкаючись впливу соціального капіталу у макро-
економічному вимірі, наведемо визначення всесвітнього 
Банку, за яким соціальний капітал – це інститути, відно-
сини та норми, які формують, якісно та кількісно, соці-
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альні взаємодії в суспільстві [7]. в. Єлагін зазначає, що 
ск – це складова національного капіталу суспільства, 
інтегрований показник результату колективної дії окремих 
людей і соціальних груп, які внаслідок синергетичного 
ефекту взаємодії складних біосоціальних систем отриму-
ють певні соціально-економічні результати [8, с. 51-52]. 
такої наукової позиції також дотримуються і Ф. Фукуяма 
[9, c. 30], дж. тернер [10, c. 94], а. гриценко [11], і. діскін 
[12, c. 85], р. нурєєв [13, c. 144] та ін.

разом з тим уперше конкретні напрями впливу 
соціального капіталу на економічне процвітання було 
виявлено р.д. Патнемом та дж.Ф. Хеллівелом [14] у 
процесі узгодженого аналізу з одного боку, окремих 
економічних показників за видами господарської 
діяльності підприємств, мереж виробників і трейдерів 
та, з іншого, довіри та норм взаємодії. останні показ-
ники демонстрували виразний взаємозв’язок з інди-
каторами доходів населення на одну особу. с. дьян-
ков, ед. глейзер, р. лаПорта, Ф. лорес-де-сіланес та 
а. Шлейфер констатують, що соціальний капітал зни-
жує витрати безладу, які виникають в економіці через 
недоліки ринку; надмірність витрат на укладання 
контрактів, економічну й особисту безпеку; правову 
неврегульованість економічної та інших сфер суспіль-
ного життя; дефіцит суспільних благ і послуг; анульо-
ваних через недовіру між агентами ринкових угод та 
інвестиційних проектів [15, с. 595-619].

з іншого боку, результати дослідження т. кейсі низки 
індикаторів економічного та соціального капіталу бри-
танських регіонів за декілька десятиліть не виявили чітко 
вираженого взаємозв’язку між соціальним капіталом, 
зменшенням регіональних економічних відмінностей та 
економічним зростанням у великобританії, хоча і зафік-
сували певну позитивну кореляцію між економічними 
статистичними характеристиками, параметрами довіри 
та громадянської активності [16, с. 96-117]. результати 
досліджень дж. темпла і П. джонсона [17] також можна 
витлумачити двояко: разом із наявністю певного зв’язку 
між соціальним капіталом і темпами довготривалого еко-
номічного зростання відсутня кореляція вимірників соці-
альної довіри з показниками валового внутрішнього про-
дукту (ввП) на одну особу.

Попри вагомий наявний науковий доробок, все ж 
варто визнати слушність зауваження д. нараян і М. вул-
кока щодо незначної на сьогодні точності оцінки соціаль-
ного капіталу [7]. серед вітчизняних авторів також донині 
відсутня однозначність у визначеності методологічних 
підходів до оцінки ск, які до того ж навіть у теоретич-
них рекомендаціях обмежуються лише пропозиціями 
проведення соціологічних опитувань. відтак, відсутні і 
безпосередні розрахунки статистичної оцінки впливу на 
функціонування економічної системи країни та її важли-
вий сегмент – ринок праці.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у 
визначенні впливу соціального капіталу на продуктив-
ність функціонування і трансформації ринку праці країни 
у контексті його активізації як невикористаного соціаль-
ного резерву та важливого акселератора економічного 
піднесення.

результати дослідження. Ми визначаємо соціаль-
ний капітал як сукупність реальних або потенційних 
ресурсів, доступність до яких завдяки приналежності 
до стійкої, відносно замкненої мережі інституціоналізо-
ваних зв’язків або відносин взаємного визнання і реци-
проктності, дає змогу економічному агенту здійснити їх 
суспільно-економічну капіталізацію, конвертацію в інші 
види капіталу та отримати визначену ренту [18, c. 200-201].  

Методолого-методична основа даного дослідження 
обґрунтована як одна із структурних частин інтегральної 
оцінки ск у роботах [18; 19; 20].

Послідовність моделювання формування продуктив-
ного соціального капіталу в контексті його впливу на еко-
номіку передбачатиме таке.

етап 1. визначення гіпотези моделювання – на основі 
з’ясування факторної структури ск і тих його латентних 
складників, що безпосередньо корелюють з індикаторами 
ринку праці, побудувати модель залежності продуктив-
ності суспільної праці від якості ск.

етап 2 (апріорний). виокремлення та передмодель-
ний аналіз соціальної та економічної сутності напрямів 
формування соціального капіталу на ринку праці та без-
посередньо через механізм державного регулювання 
соціально-трудових відносин, попри те, що він натепер 
ресурсно є доволі обмеженим. Функціонування ринку 
праці та соціально-трудових відносин надають багато 
можливостей та джерел для забезпечення продуктивних 
якостей соціального капіталу. Первинна статистична база 
оцінки контурів передумов та орієнтирів цього впливу 
побудована на характеристиках реалізації економічних 
інтересів найманих працівників, законослухняності та 
економічної активності робочої сили, функціонування 
ринку праці тощо, представлених відповідними 54 показ-
никами за 2000–2013 рр.

на основі аналізу первинного масиву даних за допо-
могою коефіцієнта двосторонньої кореляції Пірсона були 
відібрані показники ск, що мають досить сильний зв’язок 
(> 0,7) з показником продуктивності суспільної праці, 
вимірюваного у ввП на 1 особу зайнятого населення.

етап 3. досліджуючи дію об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, потенційно спроможних вплинути на якість 
соціального капіталу суспільства та окремих соціальних 
груп, варто звернутися до ідеології моделей факторного 
аналізу, тобто багатокритеріальної класифікації, що спи-
рається на перші головні компоненти. такий підхід дає 
змогу найбільш адекватно оцінити структуру впливу 
різних факторів на формування соціального капіталу. 
Практична реалізація зазначеного факторного аналізу 
засобами статистичного пакету Statistaca 6.0 дала змогу 
ідентифікувати такі детермінанти продуктивності соці-
ального капіталу:

• на перший, найбільш вагомий чинник «кількісні 
параметри поширеності та сталості соціальних взаємодій 
та зв’язків на ринку праці як засобу подолання дефіциту 
ресурсів» припадає 29,8% сукупної дисперсії – характе-
ризується показниками охопленості колективно-договір-
ними процесами на легальному ринку праці;

• другому фактору, визначеному як «спроможність 
капіталізації та економічна результативність соціального 
капіталу щодо забезпечення рівня життя», відповідає 
28,1% сукупної дисперсії – представлений показниками 
заробітної плати, грошових доходів домогосподарств, 
рівня забезпеченості економічних інтересів найманих 
працівників;

• внесок третього чинника в сукупну дисперсію скла-
дає 9,4%; він ідентифікується як спроможність наявного 
соціального капіталу забезпечити зайнятість;

• четвертий чинник акумулює 7,7% сумарної диспер-
сії і визначає результативність державної політики зайня-
тості через показники рівня працевлаштування, наванта-
ження на вільне робоче місце (вакансію).

кумулятивна дисперсія виділених факторів складає 
82,05%, тобто більше рекомендованого порогу охоплення 
(75%). графік власних значень факторів наведено на 
рисунку 1.
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рис. 1. власні значення факторів

етап 5 (параметризація) – власне безпосередньо моде-
лювання, тобто вибір загального виду моделі впливу соці-
ального капіталу на продуктивність суспільної праці.

теоретичні та методичні аспекти даного етапу із 
застосуванням отриманих факторів викладено у [23; 24]. 
для побудови моделі використаний метод покрокового 
відбору. оцінка параметрів множинної регресії проведена 
за методом найменших квадратів; якість рівняння регресії 
визначено за допомогою коефіцієнтів множинної кореля-
ції і детермінації; значимість рівня множинної регресії 
перевірена на основі обчислення т- та F-критеріїв. алго-
ритм виявлення автокореляції залишків базується на кри-
терії дарбіна уотсона.

Формально параметри розробленої прогнозної моделі 
мають такий вигляд:

Y=93172,6 + 239244,7159*f1 +
+ 37630,57*f2 + -7373,4235*f3 + -7373,4*f4,       

(1)

де f1, f2, f3, f4 – власні значення факторів, отриманих у 
процесі факторного аналізу.

коефіцієнт детермінації цієї моделі складає 0,98, 
розрахунковий F-критерій більше табличного, параме-
три стьюдента та дарбіна-уотсона свідчать про досто-
вірність, високу прогностичну точність даної моделі, а 
також її придатність для подальших використань з метою 
обґрунтування стратегій формування продуктивного соці-
ального капіталу на ринку праці.

висновки та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. застосування структурно-функціональ-
ного аналізу та оцінка параметрів отриманої моделі дало 
змогу зробити такі практично важливі висновки.

соціальний капітал чинить безпосередній і прямий 
вплив на результати функціонування ринку праці і еконо-
міки країни в цілому. Факторний аналіз структури соці-
ального капіталу підтвердив підставність виокремлення 
таких його властивостей, як обмеженість та поширеність 
на членів певної мережі, здатність до нагромадження, 
динамічність та здатність до конвертації – постійної 
зміни власних форм та спроможності створювати нову, 
додаткову вартість. отже, на відміну від розподілу «кла-
сичного» капіталу, коли розширення кола «обраних» 
членів певної соціальної мережі автоматично зменшує 
частку кожного члена мережі, нагромадження позитив-
ного соціального капіталу шляхом формування згуртова-
ності на ринку праці, збереження і розширення соціаль-
них зв’язків мультиплікативно збільшує наявний капітал 
соціальної мережі, а окремі форми соціального капіталу 
мають здатність передавати вигоди від їхнього викорис-
тання тим, хто інвестує в них. отже, держава та робото-
давці як раціональні актори ринку праці мають підтри-
мувати інвестування в такий тип соціального капіталу та 
суспільно узгоджене забезпечення реалізації економічних 
інтересів якомога більшої кількості суб’єктів соціально-
трудових відносин.

Можна погодитися з поширеною нині науковою точ-
кою зору щодо необхідності перегляду підходів до виро-
блення державної соціальної політики, зокрема, регулю-
вання ринку праці та її радикальної модернізації. однак, 
як показали розрахунки, на противагу закликам необхід-
ної мінімізації впливу ( у т.ч. і фінансового) держави на 
ринкові процеси, нагальною є реструктуризація такого 
впливу.
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аннотация. статья посвящена исследованию социального капитала как движущей силы функционирования рынка 
труда. на основе предложенного подхода освещена факторная структура социального капитала социально-трудовой сфе-
ры страны. сформирована модель влияния социального капитала на производительность общественного труда. выявлено 
непосредственное влияние таких свойств социального капитала, как ограниченность и распространенность на членов 
определенной сети, способность к накоплению, конвертации и создания дополнительной стоимости. сделан вывод о не-
обходимости реструктуризации государственной политики занятости украины для накопления социального капитала.

ключевые слова: рынок труда, социально-трудовые отношения, социальный капитал, факторный анализ, произ-
водительность общественного труда.

Summary. The article is devoted for investigating of social capital as a driving force of the labor market. Basing on offer 
approach, was highlighted the factor structure of social capital of the country social-labor sphere. The model of the influence of 
social capital on the productivity of social labor was generated. Revealed a direct effect of social capital such properties as the 
limitations and the prevalence on certain members of the network, the ability to accumulation, convertation and creating of ad-
ditional value. The conclusion about the necessity to restructure of the state employment policy of Ukraine for the accumulation 
of social capital was maded.

Key words: labor market, social-labor relations, social capital, factor analysis, productivity of social labor.
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анотація. у роботі розглянуто зарубіжний досвід становлення сталого розвитку сільського господарства у сШа 
та в країнах Європейського союзу. у високорозвинених країнах світу модель сталого розвитку ґрунтується на засадах 
«зеленої економіки», яка передбачає органічне відношення людини і природи задля розширення можливостей еконо-
мічного зростання та створення скоординованої глобальної стратегії виживання людства, орієнтованої на збереження 
і відновлення природних ресурсів. в україні необхідність розробки та впровадження політики сталого розвитку на 
основі «зеленого» зростання викликана як міжнародними зобов’язаннями, так і внутрішніми соціально-економічними 
й екологічними реаліями. сучасна аграрна політика україни перебуває в процесі становлення, що створює передумови 
для адаптації політики розвитку аграрного сектора до політики розвинутих країн світу.
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вступ та постановка проблеми. трансформаційні 
процеси форм власності і господарювання в україні три-
вають уже давно та сприяють позитивним змінам у сфері 
сільського господарства, проте, незважаючи на здійснення 
низки організаційно-правових заходів, аграрна сфера 
перебуває в кризисному стані. у розробленій стратегії 
сталого розвитку «україна-2020» важливе місце займає 
механізм сталого розвитку сільського господарства, який 
відповідає сучасним умовам господарювання та спрямо-
вується на забезпечення збалансованого функціонування 
вітчизняної аграрної сфери. При цьому вагоме значення 
має саме зарубіжний досвід формування сталого розвитку 
сільського господарства розвинених країн світу. взагалі, 
сталий економічний розвиток є об’єктивною необхід-
ністю подальшого розвитку виробничих відносин у світі.

сталий розвиток – це такий розвиток, що задоволь-
няє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу 
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби [1, с. 90]. це означає виконання таких завдань у 
порядку ієрархії їх пріоритетів: підтримку високого і ста-
лого рівня економічного зростання та зайнятості; ефек-
тивну охорону навколишнього середовища; бережливе 
використання природних ресурсів.

Протягом останніх років сталий розвиток сільського 
господарства є загальною тенденцією в політиці країн 
Європейського союзу та сШа. досвід країн Європей-
ського союзу свідчить, що проведення державної полі-
тики сталого розвитку потребує координації зусиль 
органів виконавчої влади, широкого кола громадських 
організацій, «зеленої економіки» та засобів масової 
інформації. вивчення проблеми сталого розвитку аграр-
ного виробництва на сучасному етапі важливе для подо-
лання його кризового стану, подальшого зростання про-

дукції та ефективності, забезпечення охорони природних 
екосистем.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
сталого розвитку сільського господарства у контексті 
реформування аграрного сектора економіки україни 
завжди були актуальними та досліджувалися такими 
вітчизняними вченими, як П.і. гайдуцький, а.с. дани-
ленко, с.і. дем’яненко, Б.М. данилишин, П.т. саблук, 
М.а. Хвесик, в.в. Юрчишин та ін. Багато спірних питань 
щодо забезпечення сталого розвитку сільського господар-
ства були висвітлені у працях зарубіжних учених: р. нель-
сона, с. уінтера, деніса і донелли Медоуз, й. рандерсона, 
Ґ. дейлі, л. Брауна, г. гарднера, н. картера, Ш. лиле. 
разом із тим наукові дослідження формування механізмів 
сталого розвитку вітчизняного сільського господарства 
з орієнтацією на зарубіжний досвід забезпечення ста-
лості розвитку аграрної сфери потребують подальшого 
вивчення.

Метою статті є висвітлення основних засад форму-
вання сталого розвитку сільського господарства країн 
Європейського союзу та сШа, визначення стратегічних 
орієнтирів для розвитку аграрної сфери україни.

результати дослідження. у високорозвинених краї-
нах світу модель сталого розвитку ґрунтується на засадах 
«зеленої економіки», яка передбачає органічні відносини 
людини і природи задля розширення можливостей еконо-
мічного зростання, та створення скоординованої глобальної 
стратегії виживання людства, орієнтованої на збереження 
і відновлення природних ресурсів. в україні необхідність 
розробки та впровадження політики сталого розвитку на 
основі «зеленого» зростання викликана як міжнародними 
зобов’язаннями, так і внутрішніми соціально-економіч-
ними й екологічними реаліями. сільське господарство, на 



179

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

відміну від інших галузей національної економіки, харак-
теризується більшою залежністю суспільних інтересів і 
потреб від природних факторів [2, с. 38].

у розвинених країнах світу державна підтримка під-
приємств є важливою складовою розвитку сільського гос-
подарства. вона передбачає здебільшого державні дотації 
та субсидування виробництва продукції. рівень цієї під-
тримки для сільського господарства в цілому коливається 
в дуже великому діапазоні навіть серед розвинених дер-
жав. сільське господарство у розвинених кранах є протек-
ціоністською галуззю, на екологічну безпеку і функціону-
вання якої щорічно виділяються значні державні кошти.  
у зарубіжних країнах основна частина бюджету викорис-
товується для підтримки цін на сільськогосподарську про-
дукцію й на захист від впливу тенденцій світового ринку. 
так, державні субсидії у формі безпосередніх виплат на 
встановлення твердих цін і надання дешевих кредитів у 
доходах фермерів цих країн становлять: у сШа – 30%, 
канаді – 45%, країнах Єс – 49%, Швеції – 59%, Японії –  
66%, Фінляндії – 77%, Швейцарії – 80%. у розвинених 
країнах заходу розміри державної підтримки сільського 
господарства становлять у середньому 40-50% вартості 
валової аграрної продукції. При цьому відношення суми 
субсидій до вартості сільськогосподарської продукції в 
різних країнах помітно різниться. так, найбільшим цей 
показник зафіксовано у Швейцарії – 82%, норвегії – 75%, 
ісландії – 73%, Фінляндії – до 70%. в Японії цей показ-
ник становив 74%, а в сШа – 23%. у чехословаччині, 
угорщині, туреччині субвенції й дотації сільськогоспо-
дарським товаровиробникам становлять 20-25% вартості 
валової продукції сільського господарства, країнах Єс – 
до 40% [3, с. 56]. розподіл субсидій між галузями сіль-
ського господарства в різних країнах значно відрізняється, 
так, у сШа 58% субсидій направляються на підтримку 
рослинництва; у канаді – 69%, в країнах ес – 75%, нор-
вегії – 92%, в ісландії – 100% субсидій спрямовуються на 
підтримку тваринництва [3, с. 57]. у сШа, як і в країнах 
західної Європи, розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва супроводжується використанням сучасної техніки 
й технологій на крупних масивах земель, що дало змогу 
підвищити продуктивність праці за останні 30 років у 2-3 
рази. кількість великих ферм у сШа постійно збільшу-
ється, вони створюють велику перевагу держави на сві-
товому ринку сільськогосподарських продуктів. зараз їх 
налічується понад 8%, але вони виробляють 73% продук-
ції, отримують 78% чистого прибутку від загального при-
бутку всіх ферм. саме великі підприємства забезпечують 
сьогодні продовольчу безпеку сШа.

з метою подальшого ефективного сталого розвитку 
сільського господарства в країнах Єс широко впрова-
джуються засади спільної аграрної політики. саП реа-
лізується через інструменти підтримання цін на сіль-
ськогосподарську продукцію і субсидування сільського 
господарства. аграрна політика Єс постійно змінюється. 
це вказує на те, що саП постійно оновлюється та вдо-
сконалюється відповідно до потреб, які супроводжу-
ється активним розвитком сільського господарства. так, 
стратегія соціально-економічного розвитку Євросоюзу 
«Європа-2020» визначає три фактори зміцнення еконо-
міки: зростання, базоване на знаннях та інноваціях; соці-
альне залучення та висока зайнятість; зелений розвиток 
або стала і конкурентна економіка [3, с. 57].

в україні сталий розвиток сільського господарства має 
бути визначений як активно функціонуюча система, при 
якій на перший план висуваються питання забезпечення 
продовольчої та екологічної безпеки країни. Формування 
умов сталого розвитку визначено як стратегію розвитку 

країни на досить тривалий, а можливо і на необмежений 
історичний період.

нова парадигма розвитку суспільства – це вихідна 
концептуальна схема, модель проблеми і методів її вирі-
шення, наукова теорія, втілена в системі понять, що вира-
жають істотні риси дійсності. вона може зазнавати пев-
них змін, спричинених об’єктивним розвитком законів 
природи. сучасний етап розвитку економіки є підготов-
чим і завершиться створенням і суспільним визнанням 
концепції сталого розвитку як способу розуміння даного 
явища, створенням умов і передумов макроекономіч-
ної стабілізації та формування механізмів вбудовування 
екологічної складової в стратегію розвитку аграрного 
сектора економіки і соціально-економічного розвитку 
сільської місцевості. сутність категорії сталого розвитку 
має багатоцільовий характер і припускає як пріоритетний 
напрям перехід до біосферної моделі розвитку природо-
користування, тобто до безпечного у всіх аспектах про-
яву розвитку техносфери і стабільного стану природного 
середовища, їх гармонійного співіснування в рамках 
установлених припустимих обмежень. це означає перехід 
до нової епохи розвитку цивілізації, мета і цінності якої 
зорієнтовані на стабільність усіх сфер життя суспільства, 
збереження для майбутніх поколінь фундаментального 
права на життєздатне і життєзабезпечуюче навколишнє 
середовище.

складність вирішення проблеми досягнення сталого 
розвитку сільського господарства зумовлена:

- високою складністю системи, наявністю великої 
кількості різних, взаємозалежних між собою елементів, 
що виконують різноманітні функції;

- багатокритеріальністю самого поняття «сталий 
розвиток»;

- посиленням взаємозв’язку елементів системи в 
міру її розвитку, що виявляється у зміні поводження сис-
теми при варіації параметрів зовнішнього середовища, а 
також у неможливості оцінити всю систему за сукупністю 
властивостей її окремих елементів і навпаки;

- специфікою аграрних відносин, що виявляють себе 
в неможливості контролювати чинники, які формують 
результативність функціонування системи;

- наявністю нелінійних зв’язків між елементами сис-
теми, що призводить до появи невизначеності між ними 
[4, с. 17].

стратегічною метою політики сталого розвитку 
сільського господарства є досягнення продовольчо-еко-
логічної безпеки і незалежності держави, якісна зміна 
структури харчування і надійне постачання населенню 
продовольства, а промисловості – сировини без втрати 
компонентів природного середовища, що використову-
ються у процесі суспільного виробництва для задово-
лення потреб у сільськогосподарській продукції.

реалізація цих завдань здійснюється за допомогою 
вирішення пріоритетних тактичних завдань:

- відновлення агроекосистем;
- екологоорієнтованої господарської діяльності;
- формування екологічного світогляду;
- управління процесами екологізації аграрного сек-

тора економіки;
- розроблення довгострокової стратегії застосування 

превентивних заходів попередження екологічних кон-
фліктів;

- організації комплексної системи виробництва еко-
логічно чистої продукції і створення системи керування її 
якістю;

- створення внутрішнього ринку екологічно чистих 
сільськогосподарської сировини і продовольства.
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Принципи екологізації аграрного виробництва в тео-
ретичному розумінні мають бути такими:

- первинний початок формування екологоорієнтова-
ного світогляду;

- базові вихідні положення організації виробничого 
процесу відповідно до законів функціонування і розвитку 
природи і суспільства;

- внутрішні переконання всіх суб’єктів економічних 
відносин, що визначають норми і правила їх виробничої і 
господарської діяльності;

- основні особливості побудови ієрархії управлін-
ських і регулятивних впливів на процес екологоорієнто-
ваного функціонування аграрного сектора економіки.

сталий розвиток сільського господарства україни 
необхідно вивчати в глобальному, національному, регіо-
нальному і місцевому вимірах. глобалізація сталого роз-
витку передбачає питання такого характеру, як:

- зміна клімату, обмеженість і виснаження природ-
них ресурсів;

- запобігання голоду, розвиток екологобезпечних 
агротехнологій, виготовлення екологічно чистої сільсько-
господарської продукції;

- політична стабілізація у світі і консолідація зусиль 
світового співтовариства з метою запобігання руйну-
ванню природного середовища;

- розроблення нових агротехнологій і екологоприй-
нятних технічних засобів, адаптованих до природоохорон-
них вимог, трансферт агротехнологій, а також технологій 
збору, перевезення і збереження виробленої продукції, 
розвиток екологічної інфраструктури;

- формування масової екологічної свідомості, багато-
рівнева екологічна освіта, обумовлена вимогами виробни-
цтва, суспільними відносинами, станом науки, техніки і 
культури [4, с. 22].

сталий розвиток регіонального сільського господар-
ства припускає реалізацію потенціалу аграрної сфери 
економіки за допомогою збалансованого розвитку еконо-
мічної, екологічної і соціальної складових аграрної полі-
тики. водночас у розглянутій тріаді зворотний вплив еко-
номічних і соціальних чинників на ефективність рішення 
екологічних проблем аж ніяк не менший. тому прогрес 
економіки і соціальне благополуччя є невід’ємною умо-
вою реалізації в регіоні діючої екологічної політики. саме 
на регіональному рівні досягають природно-господар-
ської збалансованості, формують програми екологізації 
господарського комплексу, визначають пріоритети розви-
тку і фінансові джерела їх реалізації. на місцевому рівні 
найбільш ефективно функціонує механізм партнерства 
органів місцевого самоврядування з аграрними і промис-
ловими підприємствами усіх форм власності, забезпечу-
ється робота консультаційних служб, контролюється стан 
локальних агроекосистем.

висновки. дослідження сучасних тенденцій та прин-
ципів сталого розвитку сільського господарства розвинених 
країн та його ефективність дають підстави стверджувати, 
що питання виробництва, споживання та якості продукції 
є основними при визначенні проблем екологічності вироб-
ництва і екологічно безпечної продукції. у цілому система 
підтримки сільського господарства в країнах з розвинутою 
ринковою економікою значною мірою пов’язана з держав-
ним регулюванням цін: введенням верхніх і нижніх меж 
коливання цін та індикативної ціни. для активізації в укра-
їні ефективної політики сталого розвитку сільського госпо-
дарства важливо враховувати досвід реформ саП Єс. це 
буде основою для формування ефективної моделі розвитку, 
основними пріоритетами якої є забезпечення якісного жит-
тєвого середовища, диверсифікації аграрного сектору, про-
довольчої та екологічної безпеки.
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аннотация. в работе рассмотрен зарубежный опыт становления устойчивого развития сельского хозяйства в сШа 
и в странах европейского союза. в высокоразвитых странах мира модель устойчивого развития основывается на прин-
ципах «зеленой экономики», которая предусматривает органическое отношение человека и природы ради расширения 
возможностей экономического роста и создания скоординированной глобальной стратегии выживания человечества, 
ориентированной на сохранение и возобновление природных ресурсов. в украине необходимость разработки и внедре-
ния политики устойчивого развития на основе «зеленой экономики» вызвана как международными обязательствами, 
так и внутренними социально-экономическими и экологическими реалиями. современная аграрная политика украины 
находится в процессе становления, которое создает предпосылки для адаптации политики развития аграрного сектора 
к политике развитых стран мира.

ключевые слова: устойчивое развитие, общая аграрная политика, государственное субсидирование, продоволь-
ственная и экологическая безопасность, сельское хозяйство.

Summary. Foreign experience of becoming of steady development of agriculture is in process considered in the USA and 
in the countries of European Union. In the highly developed countries of the world the model of steady development is based 
on principles of «green economy», which foresees the organic relation of man and nature for the sake of enhancement economy 
growing, and creation of the coordinated global strategy of survival of humanity, oriented to the maintenances and proceeding 
in natural resources. In Ukraine the necessity of development and introduction of policy of steady development on the basis of 
«green economy» is caused both international obligations and internal socio-economic and ecological realities. A modern agrar-
ian policy of Ukraine is in the making, which creates pre-conditions for adaptation of policy of development of agrarian sector 
to the policy of the developed countries of the world.

Key words: steady development, Common Agricultural policy, state subsidizing, food and ecological safety, agriculture.



181

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

удк 332.2.021:338.43.02

Фраєр о. в.
молодший науковий співробітник відділу економіки  

і політики аграрних перетворень
Інституту економіки та прогнозування

Національної академії наук України

Frayer O. V.
Junior Researcher of Department

of Economy and Policy of Agrarian Transformations
Institute for Economics and Forecasting
Ukrainian National Academy of Science

удосконаленнЯ ЗеМельниХ відносин длЯ ЗаБеЗпеченнЯ  
сільського роЗвитку: досвід краЇн Єс

IMPROVEMENT OF LAND RELATIONS FOR RURAL DEVELOPMENT:  
EXPERIENCE OF EU COUNTRIES

анотація. у статті висвітлено актуальні проблеми земельних відносин у вітчизняному сільському господарстві. 
Приділено увагу соціоекономічним наслідкам сучасного сільськогосподарського землекористування в україні. розгля-
нуто досвід країн Єс у реалізації механізмів оренди, купівлі-продажу та консолідації земель.

ключові слова: земельні відносини, сільський розвиток, оренда, купівля-продаж, консолідація земель, землекорис-
тування, дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво.

постановка проблеми. розвиток земельних від-
носин в україні відбувається із певними перешкодами, 
які здебільшого виникають унаслідок невідповідності 
інституційного забезпечення змін вимогам часу. регуля-
торна політика держави недостатньо сприяє зміцненню 
дрібнотоварного виробництва. разом із тим уже трива-
лий час відбувається нарощення сільськогосподарського 
виробництва великоземельними, як правило вертикально 
інтегрованими агропідприємствами. з кожним роком 
зростає соціальна напруга на селі, погіршуються умови 
проживання у сільській місцевості, звужується сфера при-
кладання праці, погіршується стан навколишнього серед-
овища та ін. Пошук адекватних заходів з регулювання 
землекористування набуває все більшого значення. При 
розробці пропозицій щодо удосконалення земельних від-
носин в україні варто звернутися до успішного досвіду 
розвинених країн, де пріоритетом регуляторної політики 
держав є забезпечення сільського розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження земельних відносин в україні завжди перебу-
вало у центрі уваги науковців. окремі аспекти сільського 
розвитку висвітлювалися у роботах о.М. Бородіної, 
о.і. гуторова, т.а. заяць, а.г. Мартина, л.в. Молдаван, 
і.в. Хвесика та ін. автори наголошують на необхідності 
впровадження успішних практик землекористування 
розвинених країн та формування земельних відносин у 
вітчизняному сільському господарстві із акцентуванням 
уваги на землі як факторі сільського соціоекономічного 
розвитку.

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. оскільки земля виконує важливі суспільні 
функції на селі, земельні відносини потребують чіт-
кої регламентації з боку держави. у ході реформування 
аграрного сектора економіки у земельних відносинах та їх 
регулюванні відбулись серйозні зміни: прийняття земель-
ного кодексу, роздержавлення і приватизація сільськогос-
подарських земель, зміна форм власності на землю тощо. 

Як показує практика, у сучасному сільському господарстві 
певною мірою через недосконалість наявних нині меха-
нізмів регулювання земельних відносин, відбулася поля-
ризація між індивідуальним сектором (особисті селянські 
господарства, фермерські господарства та ін.) і великим 
агробізнесом, соціоекономічні наслідки діяльності якого 
часто мають негативний характер. тому, на наш погляд, 
існує нагальна потреба у розробці адекватних заходів, 
спрямованих на дотримання засад сільського розвитку.

Мета статті. Мета статті полягає у висвітленні акту-
альних проблем земельних відносин в україні, пошуку 
можливостей удосконалення державної регуляторної 
політики на основі аналізу зарубіжного досвіду купівлі-
продажу, оренди та консолідації земель як інструментів 
сільського розвитку.

виклад основного матеріалу. Пріоритет, поставле-
ний на початку проведення земельної реформи, так і не 
був досягнутий. його суть полягала у «формуванні ринко-
вих земельних відносин, котрі забезпечили б подальший 
ефективний перерозподіл земельних ресурсів на основі 
ринкової саморегуляції» [1]. ринкова саморегуляція не діє 
ефективно у неефективному інституційному середовищі. 
невизначеність земельної реформи обумовлює зосеред-
ження виробництва аграрних підприємств на одному сег-
менті ринку, а саме вирощуванні сільськогосподарських 
культур, орієнтованих на збільшення прибутковості і тим 
самим, розвитку монокультури.

враховуючи те, що виробництво рослинницької про-
дукції в аграрних підприємствах залежить від змін на 
зовнішніх ринках, потреби яких у продовольстві посту-
пово зростатимуть, очевидно, що необхідність у наро-
щенні виробництва в подальшому збільшуватиметься. 
інше питання – за якими цінами буде реалізуватися сіль-
ськогосподарська продукція і який розмір доданої вар-
тості вона буде мати? в умовах інтеграції україни у ринки 
Єс головною проблемою в державному регулюванні 
земельних відносин є необхідність поєднання ефектив-
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ного землекористування, забезпечення продовольчої без-
пеки країни та дотримання вектору сільського розвитку.

результатом розвитку процесів корпоратизації сіль-
ського господарства стало поширення негативних тен-
денцій у землекористуванні: монокультуризація, нера-
ціональне внесення мінеральних добрив, виснаження 
земельних ресурсів тощо [2]. Як зазначено у страте-
гії розвитку аграрного сектора економіки на період до 
2020 року, внаслідок недостатньо відповідних стиму-
люючих заходів у підприємств відсутня мотивація до 
дотримання агроекологічних вимог при виробництві 
сільськогосподарської продукції [3]. на часі залиша-
ються невирішені питання зміни акцентів державної 
політики. законодавча регламентація корпоратизації в 
сільському господарстві потребує уточнень. так, за свід-
ченням о.М. Бородіної і і.в. Прокопи, «чинні законодавчі 
акти, які формально являють собою правову підставу 
для функціонування суб’єктів господарювання в аграр-
ному секторі, уже не служать достатнім підґрунтям для 
розв’язання ряду актуальних проблем його розвитку» [4]. 
застосування механізму забезпечення сільського розви-
тку на основі належного землекористування, охорони та 
відтворення родючості ґрунтів дасть змогу впровадити 
інституційні зміни для вдосконалення структури земель-
них відносин. в україні необхідно розробити національну 
модель державного управління і регулювання земельних 
відносин, у якій враховувалися б історичні та соціальні 
особливості розвитку країни і яка б увібрала сучасний 
зарубіжний досвід.

у концепції державної цільової програми розвитку 
земельних відносин в україні на період до 2020 р. зазна-
чені основні проблеми володіння, користування і роз-
порядження землею, а саме: незавершеність процесів 
реформування економічних та правових відносин влас-
ності; недосконалість системи державного управління 
у сфері використання і охорони земель; нерозвинутість 
автоматизованої системи ведення державного земельного 
кадастру; відсутність механізму економічного стимулю-
вання використання і охорони земель [5]. ці проблеми 
нині актуальні, оскільки протягом тривалого періоду в 
україні так і не створені належні інституційні передумови 
для збалансованого розвитку сільського господарства.

з огляду на вищевикладене, на нашу думку, ключо-
вими аспектами удосконалення державного управління та 
регулювання земельних відносин, є такі:

1. вирішення актуальних проблем, що виникли вна-
слідок недорозвиненості інституту приватної власності на 
землю.

2. розробка та імплементація інструментів сільського 
розвитку.

на початку земельної реформи метою інституційних 
змін було формування інституту приватної власності і, як 
наслідок, формування конкурентного середовища в аграр-
ному секторі економіки. Проте на практиці у ході пере-
дачі земельних і майнових паїв селянам такі перетворення 
зіткнулися із низкою перешкод. Після розформування 
колективних господарств селянам не було проведено 
виділення сільськогосподарських земель в натурі. не було 
чітко прописаних заходів щодо закріплення і реалізації 
права власності. у результаті утворилась велика кількість 
номінальних власників сільськогосподарських земель. 
виділення земельних паїв здійснювалося в умовах повної 
відсутності інформації і безконтрольності процесу. При 
оформленні земельних паїв переважна більшість селян 
зіштовхнулась із проблемами документального оформ-
лення земельних часток та виділення їх в натурі. часто 
відбувалося затягування процесу оформлення земельних 

паїв, зловживання та неналежне виконання обов’язків 
посадовими особами органів виконавчої влади.

велика частина невиділених в натурі земельних паїв 
продовжує використовуватись аграрними підприєм-
ствами. власники таких земель не можуть вільно й ефек-
тивно розпоряджатися своєю власністю. Проте і для інших 
власників земельних паїв через недосконалість ринку 
оренди земель існують певні складнощі у зміні орендаря. 
створення же власного сільськогосподарського виробни-
цтва потребує значних капіталовкладень, що неможливо 
без належної державної підтримки. розпаювання сіль-
ськогосподарських земель серед населення в кінцевому 
результаті призвело до концентрації землекористування 
корпоративним сектором. отже, інститут приватної влас-
ності в україні не відображає ринкову спрямованість 
трансформації аграрного сектора економіки, оскільки 
його формування обмежується недосконалим механізмом 
реалізації прав власності на землю і не може вирішувати 
проблему покращення сільського розвитку.

управління і регулювання земельних відносин пови-
нні бути спрямованими на задоволення державних і 
суспільних потреб, забезпечення продовольчої безпеки 
країни, раціональне використання земель, захист навко-
лишнього середовища. належні механізми управління 
земельними відносинами обумовлюють сталий розвиток 
сільського господарства та сприяють формуванню кон-
курентоспроможної економіки країни. При формуванні 
механізму регулювання земельних відносин необхідно 
використовувати вже наявний світовий досвід разом із 
урахуванням особливостей вітчизняного сільського гос-
подарства.

зарубіжний досвід свідчить, що якісні зміни в земель-
них відносинах будуть результативними у разі, коли 
здійснюватиметься ефективне державне регулювання на 
основі виправлення уже зроблених помилок у минулому 
та застосування розроблених і обґрунтованих пропозицій. 
регуляторна політика різних країн відрізняється умовами 
надання земельних ділянок в оренду, порядком придбання 
і продажу земельних ділянок, розміром і формою оренд-
ної плати за землю, державною підтримкою малого та 
середнього бізнесу у сільському господарстві, дозвільною 
системою тощо.

у багатьох європейських країнах давно функціону-
ють ринки земель сільськогосподарського призначення 
із чітко прописаними законодавчими нормами, серед 
яких особливу увагу приділено обмеженню концентра-
ції значної кількості земель в одних руках. наприклад, у 
австрії, данії, німеччині, норвегії придбання сільсько-
господарських земель відбувається на дозвільній основі. 
дозволи надаються органами влади (міністерство сіль-
ського господарства, місцеві органи влади) при наявності 
обґрунтування цільового використання земельної ділянки 
та засвідчення професійної аграрної спеціальності потен-
ційного землевласника. у данії для того щоб придбати 
земельну ділянку, фермер ще й повинен проживати у 
цій місцевості не менше восьми років. дозвільна сис-
тема спрямована на упередження надмірної концентрації 
земель, купівлі із метою спекуляції, нецільового вико-
ристання, порушення екологічних вимог використання 
земельних ресурсів, порушення аграрної структури тощо. 
у Франції та італії встановлюються обмеження в роз-
мірі на придбання земельних ділянок, у новій зеландії їх 
розмір не повинен перевищувати 2 га. для більших діля-
нок необхідно отримувати адміністративний дозвіл [6]. 
у Болгарії, словаччині, угорщині та чехії діє обмеження 
на несільськогосподарське використання протягом пер-
ших п’яти років, тобто вільно розпоряджатися придбаною 
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землею можливо лише після закінчення обмежувального 
періоду. у багатьох країнах продаж сільськогосподар-
ських земель для несільськогосподарського використання 
взагалі забороняється [7]. у разі отримання земельної 
ділянки в оренду у низці зазначених країн, так само як 
і при купівлі, від орендарів вимагається здійснювати 
заходи із збереження та покращення стану природних 
ресурсів та навколишнього середовища. громадяни, які 
ведуть сільське господарство, зобов’язані постійно про-
живати на території здійснення господарської діяльності.

ще однією особливістю земельних відносин у світі 
є розвиток оренди земель і підтримка орендарів. оренда 
земель сільськогосподарськими виробниками має свої 
переваги порівняно із набуттям землі у власність. так, 
землекористувачі мають можливість формувати більш 
оптимальну структуру посівних площ, аніж коли б вони 
були власниками земель. наприклад, коли виникає ситу-
ація, в якій виробнику стає невигідно обробляти наявні 
площі угідь, існує можливість без зайвих затрат змен-
шити їх розміри. По-друге, оренда дає змогу уникнути 
капітальних витрат на купівлю земель, що дає можливість 
займатись господарською діяльністю навіть при відносно 
не високому фінансовому забезпеченні. таким чином, 
збільшується коло осіб, що бажають займатися сільсько-
господарською діяльністю. до сільськогосподарських 
товаровиробників різні країни застосовують механізми 
підтримки та встановлюють оптимальні строки оренди 
сільськогосподарських земель. у світі ринки купівлі-
продажу, оренди земель та сільгосппродукції є інстру-
ментами реалізації аграрної політики, що поміж іншого 
спрямована на дотримання конкуренції та належне вико-
ристання земельних ресурсів.

з метою запобігання надмірної концентрації земель у 
данії, іспанії, Франції, німеччині, новій зеландії засто-
совуються відповідні регуляторні заходи щодо оренди 
земель. наприклад, в данії, з метою недопущення форму-
вання землекористувань за типом латифундій, прийнятий 
закон в якому встановлюється верхня межа земель у вико-
ристанні – 150 га власних і орендованих сільськогоспо-
дарських угідь. лише в окремих випадках фермери мають 
можливість розширювати площу земель, що пов’язано 
із специфікою ведення господарської діяльності. варто 
зазначити, що рішення про розширення площ земель поза 
встановлені межі узгоджуються із місцевим населенням. 
з метою оптимізації землекористування і створення єди-
них масивів в межах доступної інфраструктури, на зако-
нодавчому рівні передбачено оптимальне розміщення 
земельних ділянок і відстань між ними. у німеччині 
максимальний розмір землекористування обмежується  
400-500 га сільськогосподарських угідь. в іспанії держа-
вою встановлені верхні межі площ зрошуваних земель у 
використанні до 50 га або 1 тис. га пасовищ [8].

в україні на ринку оренди земель крупні аграрні під-
приємства займають монопольне становище, що уне-
можливлює оренду земель для малих підприємств та 
фермерських господарств. ситуацію, що склалася, можна 
вважати великим прорахунком державної політики.

відсутність відповідних регуляторних актів, недо-
сконалість адміністративних та ринкових важелів регу-
лювання ринку, загострюють низку проблем на селі, 
пов’язаних зі зростанням безробіття населення, низькою 
орендною платою на землю, руйнуванням сільської інф-
раструктури, погіршенням агроекологічних вимог щодо 
землевикористання, погіршенням стану ґрунтів тощо.

кращий спосіб розв’язати проблему монополізації 
ринку в україні – припинити підтримку «особливих» 
організаційних форм і механізмів. це повинно бути підкрі-

плене, по-перше, конкурентною політикою з використан-
ням засобів контролю й управління за злиттями компаній, 
щоб запобігти створенню підприємницьких організацій, 
які загрожують конкуренції; по-друге, спостереженням за 
вже існуючими потужними групами (моніторинг, статис-
тичний облік), щоб не допустити уникнення ними обмеж-
увальних методів; по-третє, переглянути низу обмеж-
увальних заходів із недопущення монополізму. аграрна 
політика держави у сфері конкурентних відносин має 
бути спрямована на недопущення монополізації ринку 
оренди земель і ринку сільгосппродукції та втрати конку-
ренції на них і на створення рівних економічних умов для 
розвитку підприємств різних розмірів й організаційно-
правових форм.

головною проблемою сільського господарства в укра-
їні є тривале погіршення умов проживання у сільській 
місцевості. життя на селі стає все менш привабливим, 
чисельність селян, зацікавлених у веденні сільськогос-
подарської діяльності, зменшується, відбувається зміна 
вікової структури на селі внаслідок старіння населення, 
поширюються процеси міграції людей у пошуках кра-
щих умов для проживання, відбувається трудова міграція 
економічно активного населення з сільської місцевості 
тощо. однією з причин такого стану речей можна назвати 
ускладнення ведення дрібномасштабної господарської 
діяльності. Продовження міграції економічно активного 
населення, яке могло б вести господарську діяльність на 
селі, старіння сільського населення, погіршення умов про-
живання призводять до стрімкої деградації сіл та їх зник-
нення із мапи україни. у зв’язку із стрімким збільшенням 
великих землекористувачів постає проблема ефективного 
використання сільськогосподарських угідь.

руйнівні процеси триватимуть до того часу, поки не 
буде розроблено і реалізовано ефективних державних 
програм сільського розвитку. Програми повинні сприяти 
створенню нових місць прикладання праці, покращенню 
інфраструктури, відтворенню природних ресурсів за 
рахунок створення належних умов для ведення сільсько-
господарської діяльності дрібними та середніми товаро-
виробниками.

інструментом для виходу із ситуації, що склалася, 
може бути консолідація сільськогосподарських земель на 
основі адаптації успішних світових практик до україн-
ських умов.

серед науковців немає єдиної думки щодо того, чи 
надвеликі агроформування краще впливають на розвиток 
сільського господарства, ніж дрібнотоварні сільськогос-
подарські товаровиробники. Прибічники великотовар-
ного аграрного виробництва, як такого, що забезпечує 
покращення експортного потенціалу країни, забезпечення 
цінової стабільності, модернізацію матеріально-техніч-
ної бази тощо, наголошують на пріоритетності розвитку 
крупних агроформувань, тоді як інші трактують дрібното-
варне виробництво як таке, що здатне вирішити соціоеко-
номічні проблеми, зокрема забезпечити створення місць 
прикладання праці для селян і сприяти їх добробуту, адже 
сільськогосподарське виробництво є основним джерелом 
доходів для сільського населення.

вітчизняний досвід діяльності крупних агроформу-
вань свідчить, що у сільському господарстві внаслідок 
інституційних пасток концентрація агровиробництва не 
завжди призводить до зростання прибутковості. зокрема, 
починаючи з 2013 року у низці агрохолдингів спостері-
гається переддефолтний стан [9]. на відміну від капіта-
лістичного виробництва, дрібне сільськогосподарське 
виробництво у вигляді осг і фермерських господарств 
виконує низку інших важливих функцій. саме тому при 
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формуванні регуляторної державної політики, доцільно 
сприяти розвитку дрібнотоварного виробництва так, як 
це відбувається в Єс, де за допомогою добре відпрацьо-
ваних механізмів створюються всі умови для ефективної 
діяльності фермерів. одним із головних таких механізмів 
є консолідація землеволодінь.

варто зазначити, що останні декілька років перспек-
тива застосування механізму консолідації земель є досить 
актуальним питанням у наукових колах і вищих орга-
нах державної влади. Механізм полягає у перерозподілі 
земельних ділянок таким чином, щоб можна було опти-
мізувати їх використання з урахуванням низки зовнішніх 
чинників. тобто консолідація передбачає усунення фраг-
ментації земельних ділянок із максимальним наближен-
ням до місць проживання, доріг, інфраструктури, ринків 
збуту сільськогосподарської продукції. в європейських 
країнах цей механізм поступово вийшов далеко за межі 
аграрного розвитку і впливає не лише на економічні 
аспекти господарювання.

так, перші ініціативи консолідації земель, що відбу-
валися у 1750-х роках у західній Європі, здійснювалися 
у контексті соціальної реформи. тоді уряд данії ставив 
за мету створення приватних фермерських господарств, 
які незалежні від землевласників. тобто здійснювалися 
заходи із розвитку незалежних дрібних та середніх фер-
мерів шляхом оптимізації земельних ділянок, що спри-
яло сільському розвитку. у нідерландах перший проект 
з консолідації земель здійснювався ще раніше – у 1612 р.  
у м. Бенстер. суть проекту полягала у приведенні до 
належного сільськогосподарського стану заболоче-
них земель шляхом їх осушення за допомогою вітряків. 
у 1960 р. німеччина проводила програми відновлення, 
стабілізації і розвитку несприятливих сільських тери-
торій, що стримувало урбанізацію і сприяло заселенню 
сільських територій. Поряд із консолідацією земель здій-
снювалися заходи, спрямовані на створення сільської інф-
раструктури, будівництво доріг, захист навколишнього 
середовища.

наприкінці ХХ ст. проекти консолідації земель у 
Європі набули масового впровадження. таким чином, 
здійснювалося контрольоване скорочення аграрного 
виробництва і підвищення ефективності виробництва 
шляхом зменшення виробничих витрат. Процес торкався 
економічних, соціальних, екологічних, культурних аспек-
тів у сільському господарстві. у центральній Європі 
консолідація використовувалася як потужний інструмент 
сільського розвитку для покращення інфраструктури, 
захисту навколишнього середовища, впровадження різ-
номанітних рекреаційних проектів. консолідація далеко 
виходить за межі сільськогосподарського виробництва. 
даний механізм чітко прописаний у низці таких зако-
нодавчих актів різних країн: «акт сільського розвитку» 
у нідерландах, «акт консолідації земель» у німеччині, 
«акт формування нерухомості» у Фінляндії [10] та ін.

у сучасному законодавстві Єс зазначені деякі аспекти 
підтримки розвитку сільських територій, зокрема консо-
лідації земель. наприклад, у постанові (Єс) № 1305/2013 
європейського парламенту і ради від 17 грудня 2013 р. 
щодо підтримки розвитку сільських територій (EAFARD) 
та скасуванні постанови ради (ек) № 1698/2005 у статті 
17, частині (с) зазначається: інвестиції у матеріальні та/
або нематеріальні активи стосуються інфраструктури, 
пов’язаної з розвитком, модернізацією або адаптацією 
сільського і лісового господарства, включаючи доступ до 
ферм і лісових земель, консолідацію земель, постачання і 
збереження енергії та води. тобто надається підтримка у 
вигляді інвестицій для приведення діяльності у відповід-

ність зі стандартами Єс, що сприяє реалізації заходів сіль-
ського розвитку. зокрема, у частині 5, ст. 17 зазначено, що 
підтримка може надаватися молодим особам, які створю-
ють ферму, максимум на 24 місяці з дати заснування, що 
сприятиме покращенню та розвитку фермерства. для осіб, 
що здійснюють господарську діяльність на момент при-
йняття змін, підтримка поширюється на 12 місяців з дати, 
коли зміни стали обов’язковими для ферм (п. 6, ст. 17).

в якості інструменту сільського розвитку консоліда-
ція земель чинить суттєвий вплив на трьох рівнях: мікро-
рівні (низовому), мезорівні (регіональному) і макрорівні 
(державному) [11]. на мікрорівні у сільському господар-
стві країн Європи, консолідація дає змогу поєднати роз-
різнені земельні ділянки і таким чином сприяти більш 
ефективному сільськогосподарському виробництву за 
рахунок економії витрат на пересування між ділянками, їх 
обробіток, економії часу тощо. на мезорівні позитивний 
вплив від консолідації земель проявляється у покращенні 
навколишнього середовища та інфраструктури, створенні 
додаткової сільськогосподарської діяльності. існують 
випадки, коли проекти з консолідації реалізуються урядом 
з метою збереження природних ресурсів, тобто коли певну 
частину земель необхідно вивести з обігу. також проекти 
консолідації реалізуються при здійсненні програм регіо-
нального або державного значення (встановлення ірига-
ційних і дренажних систем, прокладання доріг тощо). ще 
в деяких випадках консолідація може бути інструментом 
реалізації стратегії відновлення сіл і покращення умов 
проживання і умов праці. Проекти реалізуються у разі 
необхідності зосередження людей навколо нових посе-
лень, створених місць прикладання праці тощо. вплив 
консолідації на макрорівні проявляється в покращенні 
загальних сільськогосподарських показників, поліпшенні 
навколишнього середовища, зміцненні контактів і взаємо-
відносин між учасниками проектів консолідації.

у Єс усі країни єдині в розумінні мети, з якою здій-
снюється консолідація земель, проте організаційні під-
ходи відрізняються. наприклад, у норвегії діє агентство 
(земельний суд), якому надано широке коло повноважень 
в операціях із правами на землю, здійснення консоліда-
ції земель, вирішення спірних питань щодо меж земель-
них ділянок, виведення ділянок з користування тощо. 
німеччина і нідерланди здійснюють консолідацію земель 
відповідно до загальних планів з реорганізації сільсько-
господарських земель, вдосконалення інфраструктури, 
відновлення сіл, управління природними ресурсами і 
захисту навколишнього середовища. спеціалізоване 
агентство визначає функції, які можуть виконувати місцеві 
органи влади тієї чи іншої країни. данія здійснює консолі-
дацію лише сільськогосподарських земель і земель, відве-
дених під ліси. Як правило, на основі добровільної участі 
за допомогою агентства, що змінює і ліквідує дороги та 
здійснює захист навколишнього середовища [12].

відповідно до поставлених цілей, потреб сільських 
громад, соціоекономічного становища, наявних земель-
них ресурсів на окремій території, стану навколишнього 
середовища проекти консолідації завжди відрізняються. 
Проте головна мета полягає в отриманні належних 
результатів, перевірених досвідом у різних країнах, а саме 
стимулювання дрібнотоварного сільськогосподарського 
виробництва. обов’язковим пунктом у проектах консо-
лідації земель є покрашення родючості ґрунтів. це такі 
заходи, як вирівнювання ділянок, застосування належних 
практик землекористування, відновлення іригаційних і 
дренажних систем відповідно до потреб землевласни-
ків. таким чином, уряди європейських країн за допомо-
гою консолідації земель створюють належні умови для 



185

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

ведення сільськогосподарської діяльності водночас із 
вирішенням широкого кола соціоекономічних проблем.

висновки. у країнах Європи регуляторна політика 
побудована таким чином, щоб безпосередньо селяни, 
які бажають здійснювати фермерську діяльність, мали 
надійну державну підтримку. така практика дала змогу 
країнам виробляти продовольство із високою часткою 
доданої вартості і вивести сільське господарство на висо-
кий рівень самозабезпечення. відтак, особливу роль у 
нормалізації ситуації в україні може відігравати оптимі-
зація сільськогосподарського виробництва, з урахуванням 
досвіду країн Єс, де пріоритети сталого сільського розви-
тку мають першочергове значення. удосконалення земель-
них відносин за зразком розвинених країн певною мірою 
дасть змогу переорієнтувати вітчизняне сільське госпо-
дарство на шлях покращення сільського розвитку. заходи 
державної регуляторної політики у галузі земельних від-
носин повинні враховувати стимулювання дрібнотовар-
ного виробництва через оптимізацію землекористування 
сільськогосподарських товаровиробників, зменшення 
рівня концентрації та монополізації ринку оренди землі 
великоземельними аграрними підприємствами.

напрями подальших досліджень. на сучасному етапі 
розвитку глобалізаційних процесів, розвинені країни 
мінімізують заходи регулювання сільськогосподарського 
виробництва, відбувається стрімкий розвиток глобальних 
ринків, розвиваються міжнародні ринкові інститути на 
засадах вільного ринку та критеріях прибутковості і раці-
ональності. у зв’язку з цим у країнах, що розвиваються, 
із багатими природними ресурсами і в яких не підготов-
лене інституційне середовище, формується відповідна 
структура сільського господарства із акцентом до велико-
товарного виробництва. відповідно, виникає необхідність 
визначення ролі сільського господарства у забезпеченні 
продовольчої безпеки країни та місця україни у світі як 
аграрної держави.

Подальші дослідження полягатимуть в узагальненні 
агроекологічних, соціальних та економічних цілей сіль-
ського розвитку на основі досвіду країн Єс, визначенні 
ролі агропідприємств у дотриманні основних засад сіль-
ського розвитку в україні, пошуку шляхів вирішення 
загроз сільському розвитку, що виникають унаслідок 
діяльності агробізнесових структур у сільському госпо-
дарстві.
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аннотация. в статье освещены актуальные проблемы земельных отношений в отечественном сельском хозяйстве. 
уделено внимание социоэкономическим последствиям современного сельскохозяйственного землепользования в укра-
ине. рассмотрен опыт стран ес в реализации механизмов аренды, купли-продажи и консолидации земель.

ключевые слова: земельные отношения, сельское развитие, аренда, купля-продажа, консолидация земель, земле-
пользование, мелкотоварное сельскохозяйственное производство.

Summary. The paper highlights actual problems of land relations in the national agriculture. Attention to the socio-eco-
nomic consequences of current agricultural land use in Ukraine is given. The experience of EU countries in implementation 
mechanisms of lease, sale and land consolidation is considered.

Key words: land relations, rural development, rent, sale, land consolidation, land use, small-scale agricultural production.
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анотація. обґрунтовано доцільність застосування категорійного апарату синергетики у дослідженні зовнішньо-
економічної діяльності підприємства. охарактеризовано ентропійні властивості зовнішньоекономічних операцій, що 
підсилюють невизначеність сучасного бізнес-середовища. Проаналізовано перспективи використання моделі енерго-
ентропійного балансу у процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю. описана негентропійна сутність ме-
неджменту зовнішньоекономічної діяльності. окреслено перспективи оптимізації результатів зовнішньоекономічної 
діяльності шляхом нарощування енергетичного потенціалу і підвищення рівня інформаційної упорядкованості підпри-
ємства як складної системи, здатної до самоорганізації.

ключові слова: ентропія, зовнішньоекономічна діяльність, інформація, капітал, негентропія, самоорганізація, си-
нергетика.

вступ та постановка проблеми. у сучасних умовах 
господарювання зовнішньоекономічна складова діяль-
ності підприємства часто стає одним з вирішальних фак-
торів його виживання у жорсткій конкурентній боротьбі. 
разом з тим вихід на зовнішні ринки пов’язаний не лише 
з новими можливостями, але й з багатьма явними і при-
хованими загрозами, які можуть поставити під сумнів 
окупність понесених витрат та отримання очікуваних 
прибутків. це означає, що управлінські рішення стосовно 
зовнішньоекономічної діяльності (далі – зед) мають бути 
досить виваженими. на нашу думку, методологічною 
основою для обґрунтування зовнішньоекономічних про-
ектів підприємств може стати синергетика, яка досліджує 
закономірності еволюції складних систем, здатних до 
самоорганізації.

аналіз останніх досліджень і публікацій. свідчен-
ням того, що синергетика поступово знаходить свою 
«нішу» в економічній галузі знань, є, зокрема, поява еко-
номічної синергетики – теорії і методології сучасного 
економічного аналізу, яка досліджує процеси самоорга-
нізації в складних, відкритих, нелінійних, нерівноважних 
соціально-економічних системах, їх переходи від хаосу до 
порядку і навпаки, а також механізми виникнення нових 
структур в процесі кооперативної когерентної взаємодії 
макроскопічних елементів синергетичної економічної 
системи [1].

специфіка застосування синергетичного підходу в 
економічній діяльності, у тому числі в соціальних відно-
синах, є предметом досліджень в.с. Білоуса [2], н.і. гра-
жевської [3], в.М. тарасевича [4]. синергетичний підхід 
до моделювання економічних явищ та роль синергетичної 
інформації в самоорганізації складних систем обґрун-

товує с.в. копілевич [5]. синергетична інтерпретація 
категорії «капітал» та особливості формування ціннісно-
вартісної дисипативної структури розглянуті у наукових 
працях в.а. вагуріна [6].

і.о. крюкова у своїх дослідженнях доводить, що біо-
логічні витоки синергетики мають економічну проек-
цію у вигляді теорії фізичної економії, яка існує на межі 
знань з біології та психології раціонального суспільного 
господарювання [7]. енергоінформаційні трансформа-
ції економічних систем досліджує о.с. гончаренко [8]. 
синергетичні закономірності функціонування й розвитку 
соціально-економічних систем узагальнені л.г. Мельни-
ком [9; 10].

застосування синергетичної методології у досліджен-
нях глобалізаційних трансформацій послідовно обґрунто-
вують а.с. гальчинський [11], о.в. Михайловська [12], 
о.Б. Шевчук [13].

досить активно досліджується явище синергізму 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності: л.г. чайка і 
т.г. остапенко присвятили свій науковий пошук визна-
ченню джерел і методів активізації синергізму у зед 
[14]; л.с. ноджак та о.о. лебедєва обґрунтовують появу 
ефекту синергізму як результату інтегрованого підходу до 
менеджменту зед [15]; в.М. Фомішина запропонувала 
структурно-логічну схему використання синергетичного 
ефекту в менеджменті зед [16].

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. незважаючи на наявність значної кількості 
напрацювань у сфері економічної синергетики, недостат-
ньо дослідженими у працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених залишаються ентропійні аспекти зед та, відпо-
відно, негентропійні функції управлінської діяльності.
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Формулювання цілей статті. головною метою про-
веденого дослідження є обґрунтування можливості 
застосування енергоентропійного балансу як методоло-
гічного прийому синергетики у процесі діагностики про-
блем зовнішньоекономічної діяльності підприємства та 
пошуку ефективних шляхів їх розв’язання.

виклад основного матеріалу. Являючи собою інте-
гровану наукову течію, яка певною мірою об’єднує тео-
рії, спрямовані на дослідження хаосу (теорія хаосу, теорія 
катастроф) і порядку (теорія систем, теорія самоорганіза-
ції), синергетика як нова парадигма мислення викликає 
зміни в гносеологічних засобах, в концептуальному арсе-
налі, у використовуваних моделях, в цілях та установках 
наукового пошуку (рис. 1). Якщо традиційна наука вивчає 
головним чином замкнуті системи і лінійні співвідно-
шення, приділяючи увагу порядку, закономірності, рівно-
вазі, то у синергетичній картині світу акцент зміщується 
на становлення нового, коеволюцію, когерентність, нове 
поєднання елементів світу.

завдяки міждисциплінарності, природні та суспільні 
аспекти синергетики стають фізично сумісними на енер-
гетичних засадах. господарська взаємодія природи і 
суспільства розглядається фізичною економією як енер-
гетична. Праця людини – основне джерело збереження і 
примноження енергії на землі, а отже, її заслугою є збіль-
шення доданої вартості та добробуту [7].

за синергетичного підходу, як наголошує о.в. Михай-
ловська [12], конкретне явище або процес розглядається 
не відокремлено, а в контексті еволюції систем. Якщо на 
мікроскопічному рівні предметом дослідження є коопе-
ративна дія елементів системи, то на макроскопічному – 
процеси самоорганізації, які зумовлені цією кооператив-
ною поведінкою. зокрема, окремими елементами системи 
виробництва виступають праця, земля й капітал, а їх узго-
джена взаємодія, яка досягається завдяки підприємниць-
кій функції, забезпечує ведення господарської діяльності, 
якій певною мірою притаманні ознаки самоорганізації. з 
цієї ж точки зору можна припустити, що глобальна еко-
номічна система самоорганізується завдяки тим зовніш-
ньоекономічним зв’язкам, які встановлюються між наці-
ональними економіками (як підсистемами) або окремими 
господарюючими суб’єктами (елементами системи). 
логіка такого взаємозв’язку є 
подвійною: з одного боку, кожен 
елемент системи адаптується 
до свого місця в ній (напри-
клад, підприємство проводить 
масштабні маркетингові дослі-
дження з метою найкращого 
свого позиціонування на ринку, 
вивчає поведінку конкурен-
тів, запити споживачів і т. ін.), 
а з іншого боку – сама система 
набуває нових ознак залежно від 
конфігурації наявних елементів. 
відтак, важливою властивістю 
складної системи є емерджент-
ність – наявність таких специ-
фічних властивостей системи, 
які не випливають з властивос-
тей її елементів, а виникають 
у процесі їх взаємодії як наслі-
док відповідних кооперативних 
ефектів. таким кооперативним 
ефектом можна вважати коге-
рентність – узгодження темпів 
життя структур через дифузійні, 

дисипативні процеси, що є макроскопічним проявом 
хаосу. отже, пошук партнерами оптимальних форм орга-
нізації їхньої співпраці у зед можна вважати проявом 
когерентності.

відмінність між традиційною та синергетичною пара-
дигмами розвитку економічних систем полягає в тому, що 
перша розглядає еволюцію системи як поступовий пере-
хід між наборами квазірівноважних станів (станів, за яких 
система перебуває у рівновазі в коротко- чи середньостро-
ковому періоді), тоді як синергетика припускає, що кожне 
системне утворення, в тому числі й соціально-економічна 
система, характеризується дискретним набором стійких 
рівноважних станів (атракторів). найбільший інтерес 
викликає ситуація, коли стан, в якому перебуває система, 
не задовольняє суб’єкт управління. у цьому разі необ-
хідно перевести систему в інший стан, для чого потрібно 
дослідити спектр можливих стійких станів та визначити, 
чи є серед них бажаний. Якщо ж бажаний стан системи 
відсутній, очевидною є зміна параметрів системи, тобто 
її свідома перебудова з боку суб’єкта управління [12].  
у цьому, власне, проявляється співвідношення у синер-
гетиці проявів самоорганізації (можливість спонтанного 
виникнення порядку з хаосу, тобто без керуючого пара-
метра ззовні) та організації (формування організованості 
системи під впливом зовнішніх чинників).

на кожному етапі розвитку системи існує і в тій чи 
іншій формі виявляється протиріччя між прагненням до 
гомеостазу (стабільності) і тенденцією до максимізації 
ефективності поглинання та використання енергії і речо-
вини (за рахунок метаболізму, або обміну із зовнішнім 
середовищем). дійсно, кожне підприємство, з одного 
боку, прагне до економічної стабільності, але водночас 
шукає способи зниження витрат, залучення додаткових 
інвестицій, впровадження нових видів сировини, тех-
нологій тощо. відповідно, для еволюції соціально-еко-
номічних систем характерним є досить часте і важко 
прогнозоване чергування різних форм переважно від-
критого (динамічного) і самозамикаючого (статичного) 
поводження. неврівноваженість є суттєвим моментом 
переходу до нового стану, в якому система може набу-
вати більш високого (або низького) рівня організації і 
продуктивності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИНЕРГЕТИКА ЯК НОВА ПАРАДИГМА МИСЛЕННЯ 

Інновації у цілях та 
установках наукового 

пошуку 

Інновації у 
гносеологічних 

засобах 

Інновації у 
концептуальному 

арсеналі 

Інновації у 
застосовуваних 

моделях 

перехід: 
від існування до становлення, 

співіснування старого  
й нового 

перехід: 
від уявлень про стабільність і 

стійкий розвиток до уявлень про 
нестабільність і метастабільність 

перехід: 
від образів порядку до 

образів хаосу, що генерує 
нові впорядковані 

структури 

перехід: 
від еволюції до коеволюції, 
взаємопов’язаної еволюції 

складних систем 

перехід: 
від систем, які 

самопідтримуються, до 
швидкої еволюції через 
нелінійний зворотний 

зв’язок 

рис. 1. інноваційність синергетики як нової парадигми мислення
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в ідеальному варіанті система означає порядок, однак, 
згідно із синергетичним підходом, система постійно 
зазнає флуктуацій, які означають наявність певного сту-
пеня хаосу. Флуктуації є своєрідними викликами системі, 
які сигналізують про невідповідності в окремих її еле-
ментах. вони створюють відхилення від еволюційного 
розвитку системи, однак стимулюють такий, безумовно, 
прогресивний процес, як її самоорганізація. зразком 
упорядкування системи виступає так званий атрактор – 
бажана ціль еволюції, яка, немов магніт, підтягує складові 
системи до нового рівня.

ступінь невизначеності майбутнього стану системи, 
рівень її нерівноважності, нестабільності позначають у 
синергетиці терміном «ентропія». оптимальним для ево-
люційного розвитку системи є стабільно невисокі зна-
чення ентропії (мінімальна ентропія спостерігається у 
стані рівноваги), однак через флуктуації підтримування 
системи в однаково рівноважному стані впродовж трива-
лого часу є неможливим. у випадку зростання ентропії 
вище за поріг стійкості, який є індивідуальним для кожної 
системи, така система переходить у зону «детермінова-
ного хаосу», що характеризується інтенсивними і часто 
некерованими ззовні процесами руйнування старих і 
створення нових укладів.

Якщо система складається з декількох елементів, 
тоді її сумарна ентропія залежатиме від ентропії кожного 
елемента. у разі непов’язаності елементів між собою їх 
об’єднання в ціле призводить до того, що ентропія (сту-
пінь непрогнозованості цього цілого), відповідно, зрос-
тає. Під час здійснення зед можуть проявлятися три 
основних види ентропії: теплова (пов’язана, зокрема, зі 
збільшенням витрат на випуск та реалізацію одиниці про-
дукції); структурна (неадекватність організаційної струк-

тури умовам діяльності) та інформаційна (порушення 
коопераційних зв’язків між партнерами).

варто враховувати, що, з одного боку, ентропія виро-
бляється всередині системи (внутрішні флуктуації, 
пов’язані з неузгодженістю дій елементів системи), а з 
іншого боку, зміни ентропії часто пов’язані з речовинно-
енергетично-інформаційним обміном між системою і 
зовнішнім середовищем. у ході свого нормального роз-
витку складні системи експортують у середовище пози-
тивну ентропію (хаос) та імпортують з навколишнього 
середовища негативну ентропію (порядок). такий підхід 
пояснює, зокрема, відомий маркетинговий хід багатьох 
компаній – прагнення збути на менш розвинутих рин-
ках застарілу продукцію і разом з тим придбати якісну 
сировину, дешеву робочу силу або сучасне обладнання, 
отримати доступ до бажаної інформації тощо. граничний 
стан системи досягається тоді, коли виробництво ентропії 
всередині системи в точності компенсується відпливом 
ентропії за рахунок її обмінної складової.

негентропія – це наявність процесів упорядкування, 
зростання зв’язків між елементами системи, які зумов-
люють зменшення сумарної ентропії, і чим більшою є 
взаємопов’язаність, тим меншою ентропія. це означає, 
що шлях зменшення ентропії – у зростанні взаємозв’язків 
елементів, узгодженості їх дій [2, с. 90].

Поняття негентропії характеризує процеси підви-
щення рівня організації, порядку, визначеності – за відпо-
відного підвищення інформаційного потенціалу системи. 
внаслідок цих процесів відбувається перехід систем 
на вищі рівні самоорганізації [9, с. 219-221] (рис. 2). 
зокрема, завдяки впровадженню нових технологій, удо-
сконаленню організаційної структури, укладанню нових 
взаємовигідних контрактів учасники зед мають мож-

ливість підвищити свій статус 
у міжнародному бізнесі і, крім 
іншого, сприяють оновленню 
всієї системи зовнішньоеконо-
мічних зв’язків. це дає змогу 
стверджувати, що негентропійна 
функція «запускається» завдяки 
виваженим діям керівництва.

кожна економічна система, 
намагаючись зберегти свою 
структурну стабільність, стій-
кість, протидіє ентропії через 
інформаційну активність, яку 
можна визначити як процес орга-
нізації і контролю матеріальних 
та енергетичних потоків. вищий 
рівень інформаційної впоряд-
кованості системи обумовлює 
зростання обміну із зовніш-
нім середовищем і підвищення 
ефективності системи. тому 
прийнято вважати, що підви-
щення організованості системи 
– не що інше, як збільшення її 
інформативності, а управління 
інформаційними потоками є 
одним із найважливіших завдань 
менеджменту зед. надходження 
інформації в систему збільшує 
її упорядкованість і знижує її 
ентропію. однак за високої 
інтенсивності та низької коге-
рентності інформація не змен-
шує, а навпаки, збільшує ентро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕГЕНТРОПІЙНОЇ ФУНКЦІЇ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Збільшення 
енергетичного 

потенціалу системи 

Удосконалення 
інформаційної 

упорядкованості 

НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ЕНТРОПІЇ У ХОДІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тепловий напрям: 
збільшення енерговитрат 

на виконання одиниці 
роботи  

(зростання собівартості, 
збільшення потреби  

в капіталовкладеннях) 

Структурний напрям: 
порушення структури та 

деформація (дублювання) 
виконуваних функцій 

(перебудова оргструктури у 
зв’язку з виходом на 

зовнішні ринки) 

Інформаційний напрям: 
порушення зв’язків між 

ланками системи 
(у тому числі внаслідок 
ефекту «асиметричної 

інформації») 

Регулювання метаболічних 
зв’язків із зовнішнім 

середовищем 

ПЕРЕХІД СИСТЕМИ НА ВИЩІ РІВНІ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

Подолання небажаних флуктуаційних відхилень від обраної 
стратегії зовнішньоекономічної діяльності. 

Забезпечення розвитку бажаних атрактивних структур. 

рис. 2. логіка переходу системи Зед на більш високий рівень самоорганізації  
на основі протистояння ентропійних та негентропійних тенденцій
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пію. до того ж зниження ентропії за рахунок зовнішніх 
жорстких правил робить систему неадаптивною, оскільки 
певний рівень хаотичності, непередбачуваності в критич-
них умовах спроможний продукувати резерви для її адап-
тації. ця недетермінованість стає джерелом інноваційних 
тенденцій у часи системних трансформацій і дає змогу 
трансформаціям рухатися еволюційним шляхом, знахо-
дячи вихід у нових зв’язках, можливість яких і спричиняє 
наявність певного рівня свободи, який перешкоджає нор-
мальному розвитку майже всіх систем. звідси можна зро-
бити висновок про те, що пошук 
шляхів зниження ентропії має 
бути досить обережним.

Як стверджує с.в. копілевич 
[5], для виникнення еволюції 
системи істотними є не кількість 
інформації, а її інструктивні 
властивості, які характеризу-
ються цінністю інформації. тому 
однією з умов виникнення само-
організації є реалізація добору 
інформації, яка має певну міру 
якості (цінність). Процес само-
організації можливий за умови, 
коли швидкість зростання нових 
елементів перевищує швидкість 
елімінації старих елементів. ту 
частину інформації, яка стосу-
ється параметрів порядку і відо-
бражає колективні властивості 
системи, прийнято називати 
синергетичною інформацією.  
за умови використання синерге-
тичної інформації відбувається 
добір таких елементів-ознак, які 
забезпечують необхідні тенден-
ції динамічного розвитку сис-
теми.

Як зазначає о.с. гончаренко 
[8], розробка інформаційної сут-
ності з метою трансформації її 
у необхідну для існування енер-
гію дає змогу розв’язати про-
блему підвищення ефективності 
функціонування економічних 
систем і досягнення стійкого 
розвитку шляхом збільшення 
інформаційної складової сис-
теми. робота, яку виконує під-
приємство, характеризується 
«видобуванням» із зовнішнього 
середовища енергетичних та 
інформаційних потоків певної 
якості. зміст означених процесів 
відображають категорії витрат 
(праці, енергії), понесених для 
виконання роботи, і доходів (так 
званої вільної енергії із зовніш-
нього середовища) як мети і 
результату діяльності підприєм-
ства. Підвищення якості енергії, 
що супроводжується збільшен-
ням її потенційної можливості 
виконувати роботу (зменшувати 
ентропію), означає підвищення 
інформативності енергії. від-
так, інформаційні потоки висту-

пають організуючим імпульсом процесів трансформації. 
Функціонування економічних систем доводить, що інфор-
маційна складова виробничого процесу здатна замінити 
енергетичну за рахунок економії ресурсів і зменшення 
ентропії в системі нематеріальних процесів виробництва.

одним із основних законів природи, у рамках якого від-
бувається розвиток будь-якої відкритої стаціонарної сис-
теми, є закон збереження енергії: жодна матеріальна система 
не може розвиватися чи функціонувати, не споживаючи 
вільної енергії (ЕС), що витрачається на зміну внутрішньої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДНОЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Здійснення функції 
метаболізму 

(переміщення потоків 
інформації у 

глобалізованому бізнес-
середовищі) 

Підтримання рівня 
гомеостазу 

(«увімкнення» механізмів 
негативного зворотного 

зв’язку для протистояння 
ймовірним загрозам) 

Трансформація рівня 
гомеостазу («увімкнення» 
механізмів позитивного 
зворотного зв’язку для 
реалізації сприятливих 

можливостей розвитку) 

Життєзабезпечувальна 
енергетична компонента 

( ): контроль за 
динамікою витрат на 

виробництво експортної 
продукції 

Компенсаційна енергетична 
компонента ( ): 

оптимізація розміру витрат на 
утримання пасивної частини 

основних фондів, 
управлінського і допоміжного 

персоналу тощо 

Трансформаційна 
енергетична компонента 

( ): обґрунтування 
доцільності витрат на 

реорганізацію 
виробництва у ході ЗЕД 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС СИСТЕМИ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА: 
 

Дисипативна енергетична компонента ( ): 
здійснення податкового планування з метою 

зменшення податкового навантаження на 
підприємство у ході ЗЕД; запобігання зниженню 
ефективності основних технологічних процесів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРУШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ 

: 
система змушена витрачати 

попередні запаси квазіенергії 
(у зв’язку з несприятливою 

кон’юнктурою зовнішнього ринку) 

: 
система отримує можливість 

реконструювати свою структуру і 
поповнити запаси квазіенергії 

(в результаті сприятливої 
кон’юнктури зовнішнього ринку) 

Зміна кількості внутрішньої енергії в системі ( ) 

: 
система функціонує у 
стабільному режимі 
(фактичні показники 

ЗЕД збігаються з 
плановими) 

: 
відбувається прогресивна 
трансформація системи 

(підприємство виходить на 
якісно новий рівень розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків) 

: 
відбувається регресивна 
трансформація системи 

(стратегія ЗЕД потребує 
коригування для уникнення 

збитків) 

рис. 3. логіка досягнення енергетичного балансу у системі Зед підприємства

рис. 4. Можливі ситуації щодо порушення енергетичного балансу у ході Зед
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енергії системи (ΔU), на розсіювання (дисипацію) енергії в 
навколишнє середовище (ЕД) і на виконання роботи. на цій 
основі формується логіка досягнення енергетичного балансу 
системи (рис. 3). зміна кількості внутрішньої енергії в сис-
темі (ΔU) є своєрідним індикатором енергетичного стану 
системи і характеризує передумови зміни рівня її гомеостазу 
[9, с. 170-172] (рис. 4).

в економіці аналогом енергії прийнято вважати капі-
тал, який також трактується як складна, здатна до самоор-
ганізації динамічна дисипативна структура з чергуванням 
стійкості і нестійкості самонаростання його вартості (рис. 
5). капітал безпосередньо самоорганізує виробництво 
таким чином, що воно поставляє в обмін тільки ті товари і 
послуги, які приносять прибуток.

наявність вільного капіталу – важлива передумова 
можливого зростання підприємства. але кінцевий 
результат залежить від багатьох рішень і дій з викорис-
тання наявних коштів. ці рішення і дії щонайменше 
стосуються: по-перше, напряму використання (інвес-
тування) капіталу; по-друге, способу дозування в часі 
грошових вкладень. істотним моментом є також те, що 
кінцевий результат залежатиме від багатьох економіч-
них, соціальних, природних факторів, обумовлених май-
бутнім станом зовнішнього бізнес-середовища. Помилка 
у просторі або часі щодо реалізації квазіенергетичних 
потоків (капіталу) спричиняє значні прямі чи непрямі 
втрати (збільшення упущеної вигоди, додаткові витрати, 
збитки). вибір помилкових сфер і параметрів діяль-
ності (номенклатури, обсягу виробництва, технологічної 
основи, ринків реалізації, постачальників) або часового 
порядку внесення коштів може обернутися взагалі втра-
тою інвестиційного капіталу. отже, квазіенергія (капі-
тал), що в принципі є запорукою підйому економічної 
системи, може перетворитися на передумову її краху. і 
чим більший обсяг вихідної енергетичної потенції, тим 
вища можливість успіху і, навпаки, – ризик невдачі [9, 
с. 215-218].

синергетичний характер організації капіталом праці 
і виробництва проявляється у кооперуванні на підпри-
ємствах робочої сили з чітким поділом технологічних 
функцій всередині виробничого процесу. капітал не має 
меж свого зростання і тому періодично відбувається його 
перенакопичення, що проявляється в економічних кри-

зах, які, по суті, також носять енергетичний характер. на 
кризовій стадії різко послаблюються властивості капіталу 
як дисипативної структури і починають домінувати його 
властивості як атрактора. ці властивості у підсумку кон-
центрують розмаїття хаотичних різноспрямованих соці-
ально-економічних флуктуацій в односпрямовану дію – 
в кооперативну енергію виходу з кризи. Після виходу з 
кризи у капіталі знову починають домінувати властивості 
дисипативної структури – більш досконалої і більш дина-
мічної, ніж до кризи [6, с. 88-98]. відповідно, інвестиційне 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності потребує 
належного обґрунтування у контексті дослідження стану 
енергоентропійного балансу системи.

Функції дисипативної структури, як обґрунтовує 
синергетика, – переосмислення, перегляд і зміна страте-
гічних та оперативних правил системи, або побудова сис-
теми «з нуля». іншими словами, дисипативна структура 
привносить нову методологію, яка реалізується у новій 
структурі системи. Після радикального перетворення 
системи дисипативна структура зникає, а нова методо-
логія наче «розчиняється» у системі. коли дисипативна 
структура починає розгортатися у попередній системі, 
це можна назвати «фазовим переходом»; реорганізація 
старої системи – це точка біфуркації, в якій змінюються 
принципи і структура всієї системи. в результаті кон-
куренції між дисипативною структурою і попередньою 
структурою відбувається вибір атрактора (шляху розви-
тку) системою. таким чином, впровадження дисипативної 
структури запускає новий цикл розвитку системи. Пара-
докс системи, здатної до самоорганізації, полягає в тому, 
що вона періодично організує революційне перетворення 
самої себе, і саме тому вона є самоорганізованою, висо-
коадаптивною, стійкою до криз [17].

таким чином, прийняття управлінських рішень сто-
совно зед, на нашу думку, має ґрунтуватися на урахуванні 
найважливіших ентропійних характеристик, пов’язаних з 
енергетичним потенціалом та інформаційною впорядко-
ваністю системи, яка функціонує на засадах самооргані-
зації. невід’ємною складовою механізму управління зед 
і запорукою відновлення можливих порушень енергетич-
ного балансу має стати розуміння менеджерами логіки 
активізації негентропійних процесів у системі.

висновки. Проведені дослідження показали, що 
закономірності функціонування 
складних систем є однаковими, 
незалежно від їх походження. 
відповідно, для пояснення 
успіхів і невдач підприємства 
у зовнішньоекономічній діяль-
ності доцільно застосовувати 
поняття ентропії/негентропії. 
з метою діагностики проблем 
діяльності підприємства та 
пошуку оптимальних управ-
лінських рішень щодо розпо-
рядження вільним капіталом 
запропоновано використовувати 
модель енергетичного балансу, 
поняття інформаційної впоряд-
кованості та самоорганізації 
економічної системи. отримані 
результати можуть слугувати 
основою для подальшої роз-
робки механізму синергетичного 
управління зед.рис. 5. роль капіталу як аналога енергії економічної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАПІТАЛ ЯК ДИНАМІЧНА ДИСИПАТИВНА СТРУКТУРА 

Кризова стадія функціонування: 
домінування властивостей атрактора 

Посткризова стадія функціонування: 
домінування властивостей 
дисипативної структури 

концентрація енергетичних потоків 
для виходу з кризи 

формування методологічного 
підґрунтя для радикальної перебудови 

існуючої структури за принципом 
«фазового переходу» 

Посилення нерівноважності, 
вихід на «точку біфуркації», 

вибір атрактора (шляху розвитку) 
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аннотация. обоснована целесообразность применения категориального аппарата синергетики в исследовании 
внешнеэкономической деятельности предприятия. охарактеризованы энтропические свойства внешнеэкономических 
операций, усиливающие неопределённость современной бизнес-среды. Проанализированы перспективы использова-
ния модели энергоэнтропического баланса в процессе управления внешнеэкономической деятельностью. описана не-
гэнтропическая сущность менеджмента внешнеэкономической деятельности. определены перспективы оптимизации 
результатов внешнеэкономической деятельности путем увеличения энергетического потенциала и повышения уровня 
информационной упорядоченности предприятия как сложной самоорганизующейся системы.

ключевые слова: энтропия, внешнеэкономическая деятельность, информация, капитал, негэнтропия, самооргани-
зация, синергетика.

Summary. The expediency of categorical apparatus synergy use in the international business activity study was grounded. 
The entropy properties of foreign operations that increase the uncertainty of the modern business environment were character-
ized. The prospects of energy entropic balance models in the management of foreign economic activity were analyzed. The 
negentropic nature of foreign economic management was described. The prospects of optimizing the results of foreign economic 
activity by increasing the energy capacity and increased information enterprise order as the complex system capable of self-
organization were described.

Key words: entropy, foreign economic activity, information, capital, negative entropy, self-organization, synergy.
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ФорМуваннЯ інФраструктури у регіональноМу  
ФінансовоМу просторі

THE FORMATION OF INFRASTRUCTURE IN THE REGIONAL FINANCIAL SPACE

анотація. у статті досліджено питання регіональної інфраструктури як бази модернізації економіки. для регіону 
актуальним є не лише створення життєздатної та комплексної мережі об’єктів інфраструктури, але і їхнє раціональне 
розміщення. у роботі здійснено аналіз теоретико-методологічних положень інфраструктури регіону, а також сучасних 
особливостей формування системи інфраструктурного забезпечення в регіоні. виявлено проблеми формування та мож-
ливі напрями побудови оптимальної моделі регіональної інфраструктури на основі вивченого досвіду. обґрунтовано 
висновки, що характеризують зв’язки розвитку окремих складових інфраструктури регіону.

ключові слова: інфраструктура, регіон, регіональна інфраструктура, об’єкти інфраструктури, фінансовий простір.

вступ та постановка проблеми. в умовах економіч-
ного і соціального розвитку україни актуалізуються про-
блеми, що пов’язані з формуванням оптимальної інфра-
структури регіонів. сучасний етап реалізації економічних 
реформ вимагає побудови дієвого механізму функціону-
вання регіонів та забезпечення їх фінансової незалежності.

у загальній системі інфраструктурного забезпечення 
можна виділити три ієрархічних рівні, зумовлені адміні-
стративно-територіальним устроєм україни: державний, 
регіональний та місцевий. в умовах інтенсивних ринко-
вих перетворень, що спостерігаються в україні, держава 
делегувала частину повноважень щодо формування інф-
раструктури на регіональний та місцевий рівні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження різних аспектів формування інфраструктури 
регіонів у сучасних умовах загалом, та її окремих скла-
дових, здійснювали вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: 
л. алексєєнко, П. Бєлєнький, з. герасимчук, а. гриценко, 
в. куценко, а. Мельник, П. Микитюк, с. Писаренко, 
Є. савєльєв, у. садова, Ю. саєнко, о. сохацька, д. сте-
ченко, і. Школа, с. Юрій та ін. серед зарубіжних еконо-
містів проблеми формування інфраструктури регіонів від-
найшли відображення в працях: д. ашауера, р. Брейєра, 
т. кемпбелла, р. нудельмана, а. Пезенті, П. розенштейн-
родана, і. синяєвої, і. тараканової, г. Хедткампа та ін.

але, незважаючи на значні дослідження та здобутки 
вчених у даному напрямі, невирішеними залишаються 
питання щодо визначення оптимального співвідношення 
складових інфраструктури регіонів, які сприятимуть 
наповненню бюджету та виконанню повноважень місце-
вих органів влади.

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. сучасні євроінтеграційні процеси вимагають 
побудови нових підходів щодо умов господарювання як 
на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. осно-
вою сучасного розвитку регіонів є їхнє забезпечення влас-
ними фінансовими ресурсами, що може бути досягнуто за 
рахунок використання всіх наявних та прихованих дже-
рел. незважаючи на значні дослідження у напрямі міс-
цевої інфраструктури, дуже мало уваги було приділено 

саме формуванню регіональної інфраструктури як комп-
лексного поєднання виробничої та невиробничої сфери 
регіону.

постановка завдання. Метою статті є дослідження 
поняття інфраструктури регіону та її складових елементів.

виклад основного матеріалу дослідження. сучасні 
умови господарювання формують новий обсяг завдань, 
комплексне і результативне вирішення яких неможливе 
без використання потенціалу відносин, що формуються 
на рівні регіонів. за таких умов саме інфраструктура спри-
ятиме раціональному використанню наявних фінансових 
ресурсів, залученню додаткової робочої сили, розвитку 
об’єктів соціальної сфери, зміцненню міжгосподарських 
зв’язків, розробці й впровадженню у виробничий процес 
інноваційних технологій тощо.

складові елементи інфраструктури визначаються 
її масштабами, географією, галузевою спеціалізацією і 
багатьма іншими факторами, що характеризують її як 
територіально-демографічну, соціально-економічну й 
адміністративно-політичну цінність, а відтак, значна 
частина науковців зазначають багаторівневість системи 
розвитку інфраструктури. ієрархічний підхід щодо дослі-
дження поняття інфраструктури дає змогу розкрити її 
зміст та складові на різних рівнях функціонування. 

варто відзначити, що термін «інфраструктура» запо-
чатковано від латинських слів infra – нижче і structure – 
будівля. на початку XX ст. так позначали комплекс тило-
вих споруд, що забезпечували дії збройних частин [2, с. 10].  
із середини 1940-х рр. це формулювання увійшло в 
інструментарій економічної науки, і вчені визнали, що 
інфраструктура – обов’язковий компонент будь-якої ціліс-
ної економічної системи, сукупність галузей, що сприя-
ють нормальному функціонуванню матеріального вироб-
ництва [2, с. 11].

уперше термін «інфраструктура» використав у нау-
ковому обігу в 1955 р. американський економіст П. роз-
енштейн-родан, який увів до цього поняття «базові 
галузі економіки», вважаючи, що їхній розвиток має йти 
попереду швидкоокупних і прямо-продуктивних інвес-
тицій [12, с. 121].
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сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені, конкретизуючи 
економічний характер інфраструктури, констатують, що в 
умовах сьогодення її найсуттєвішою рисою є створення 
загальних передумов відтворювального процесу і зрос-
тання суспільного виробництва та, відповідно, його про-
гресу (табл. 1).

доцільно зазначити, що між поняттями інфраструктури 
на різних рівнях економічної системи існують принципові 
суперечності. так, інфраструктура господарюючих суб’єктів 

і галузей народного господарства є невід’ємною складовою 
основних виробничих фондів, тоді як загальнодержавна та 
регіональна інфраструктура є невід’ємною частиною про-
стору економічної системи відповідного рівня.

у результаті дослідження поняття «інфраструктура» 
учені дійшли висновку, що її можна класифікувати як 
інституціональну, соціальну, виробничу, а за територі-
альною приналежністю – як магістральну, регіональну, 
локальну [1, с. 27].

таблиця 1 
погляди вчених щодо визначення поняття «інфраструктура»

джерело визначення

словарь иностранных слов 
[10, с. 201]

інфраструктура – це складові частини загального устрою економічного чи політичного 
життя, які носять підпорядкований, допоміжний характер і забезпечують нормальну діяль-
ність економічної чи політичної системи в цілому

а.р. Бернвальд 
[3, с. 56-57]

інфраструктура визначається сукупністю складових продуктивних сил у вигляді галузей, 
виробництв і видів діяльності, функціональне призначення яких полягає у створенні загаль-
них умов, що забезпечують ефективний розвиток виробництва

р.і. нудельманта,
і.а. тараканова 
[8, с. 4]

складові інфраструктури за своєю природою – обслуговуючі, допоміжні ланки економіки, 
котрі служать сполучною ланкою для функціонування матеріального виробництва в цілому, 
при цьому від її діяльності безпосередньо залежить ефективність роботи практично будь-якої 
галузі

г. Хедткамп 
[11, с. 6]

інфраструктура – це створені державою умови, в яких відбувається приватна економічна 
діяльність

а. гриценко та в. соболева 
[4, с. 37]

інфраструктура в будь-якій соціально-економічній системі – це, насамперед, сукупність еле-
ментів, котрі забезпечують безперебійне функціонування взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів 
даної системи

с. Юрій, 
л. алексєєнко

інфраструктура – складова частина загальної будови економічного життя, що є допоміжними 
і забезпечують нормальну діяльність економічної системи в цілому

Фінансово-економічний 
словник [13]

інфраструктуру визначають як комплекс галузей народного господарства, які обслуговують 
промисловість та сільське господарство

в.П. красовський 
[7, с. 29]

інфраструктура – це сукупність галузей народного господарства, які обслуговують матері-
альне і нематеріальне виробництво

с.в. Мочерний 
[5, с. 702]

інфраструктура – комплекс галузей народного господарства (сфери матеріального і нематері-
ального виробництва), які обслуговують промисловість і сільське господарство

таблиця 2 
поняття складових інфраструктури

автор складові

Ю.і. саєнко 

– інституціональна складова: управління, юридична служба та судочинство, суспільні й партійні орга-
нізації, кредитування і страхування, наука, оборона;
– виробнича складова: транспорт вантажний, зв’язок, водне господарство, геологія, матеріально-тех-
нічне постачання й збут, заготівлі;
– соціальна складова: торгівля, громадське харчування, жкг, побутове обслуговування, транспорт 
пасажирський, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, освіта, культура.

н.М. вітренко 

– виробнича – галузі, що безпосередньо обслуговують виробництво матеріального продукту;
– соціальна – галузі, що безпосередньо обслуговують населення;
– інституційна – б’єкти, що створюють умови для розвитку суспільства в цілому;
– науково-технічна – установи науки та її наукового обслуговування

Ю.в. ніколенко 

– організаційно-технічна (товарні біржі й аукціони, холдингові, брокерські компанії, інформаційні 
центри, засоби зв’язку, органи державного регулювання ринкових відносин);
– фінансово-кредитна (банки, фондові та валютні біржі, страхові й інвестиційні компанії, фонди проф-
спілок та інші громадські організації);
– науково-дослідницька (інформаційно-консультаційні фірми, аудиторські організації, наукові інсти-
тути).

П. Бєлєнький, 
М. Бєлов, 
і. Шевчук

– виробнича: усі види транспорту, засоби зв’язку, матеріально-технічне забезпечення та систему про-
сування товарів, об’єкти електроенергетики, інформаційні технології;
– торгово-посередницька: асоціації оптової торгівлі, комерційні центри, товарні біржі тощо;
– фінансово-кредитна: комерційні банки й небанківські фінансово-кредитні установи;
– економіко-інформаційна: інформаційно-маркетингові центри, засоби збору, опрацювання і передачі 
комерційної інформації тощо;
– економіко-правова: арбітражні суди, консультаційно-правові фірми, адвокатські й нотаріальні кон-
тори тощо;
– зовнішньоекономічна: спеціалізовані зовнішньоторговельні організації, торгово-промислові палати, 
митні організації тощо.

Джерело: узагальнено автором
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на сучасному етапі вчені-економісти все частіше 
розглядають інфраструктуру як інтегруючий фактор 
регіонального економічного розвитку [6], відповідно, 
на регіональному рівні забезпечення формування 
«дієвої» інфраструктури необхідне як для підйому еко-
номіки регіонів із низьким рівнем розвитку, так і для 
забезпечення потреби високорозвинених регіонів. на 
думку о. Пчелінцева, «галузі інфраструктурного комп-
лексу утворять «фундамент» сучасних регіональних 
систем» [9].

вагомість інфраструктури в регіональному розви-
тку полягає у створенні та сприянні взаємовідносин між 
господарюючими суб’єктами регіонів, адже інфраструк-
тура поглинає значну частину капіталовкладень регіону. 
отже, процес формування інфраструктури регіону є 
досить тривалим, що нерозривно пов’язаний із певними 
ресурсами, значно залежить від сфери виробництва й 
обігу регіону, що спричиняється наявністю особливос-
тей і закономірностей у функціонуванні й розвитку інф-
раструктури регіону.

у загальному розумінні регіональна інфраструктура є 
підсистемою регіональної економічної системи та стано-
вить невід’ємну складову фінансового простору регіону, 
тобто це створений на певному просторі комплекс захо-
дів, що стимулює розвиток фінансової діяльності на пев-
ній території.

Поняття «регіональна інфраструктура» має вагомий 
зміст, адже всі галузі регіону мають бути у відповідному 
співвідношенні. отже, інфраструктура регіону – це скла-
дова економічної системи регіону, яка історично сфор-
мувалася під впливом фінансових, виробничих та гос-
подарських факторів, що створює необхідні умови для 
ефективного функціонування господарюючих суб’єктів, а 
також функціонування інших виробничих та невиробни-
чих структур регіону.

Як будь-яка система, регіональна інфраструктура фор-
мується з елементів, які мають однорідні ознаки, але й 
дають змогу класифікувати її на основі низки особливос-
тей, які можна згрупувати за такими напрямами: функціо-
нальні, економічні, технічні та соціальні. варто зауважити, 
що переважна більшість науковців вважають, що основним 
критерієм віднесення окремих об’єктів до інфраструктури 
є їх функціональна роль у процесі відтворення (табл. 2).

відповідно до основної функції регіональної інфра-
структури – створення умов, необхідних для підтримки 
нормального процесу виробництва й відтворення, – нау-
ковців виділяють укрупнені елементи інфраструктури 
регіону, такі як інженерну, соціальну, інституціональну, 
ринкову, інноваційну, екологічну, кожна з яких виконує 
певні, властиві тільки їй функції.

ураховуючи результати виконаного дослідження 
щодо поняття інфраструктури, її складових та специфіч-
них ознак регіональної інфраструктури, ми вважаємо за 
доцільне запропонувати власний підхід щодо структур-
них елементів інфраструктури регіону (рис. 3).

у сукупності всі елементи регіональної інфраструк-
тури визначають цілісність економічної системи регіону, 
й відображають ступінь освоєння даної території. уза-
гальнені складові елементи інфраструктури регіону є 
відносно умовними, адже окремі елементи можуть бути 
складовими різних підгалузей інфраструктури та зале-
жати один від одного. так, ефективне функціонування 
виробничої інфраструктури регіону, в умовах обмеже-
ності фінансових ресурсів, потребує значних інвестицій-
них надходжень та інноваційних технологій, які у свою 
чергу потребують інституціонального забезпечення тощо.

висновки. отже, інфраструктура є невід’ємною скла-
довою регіонального фінансового простору і являє собою 
сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів, що 
створюють комплекс, матеріального виробництва, життє-

діяльності населення регіону або розв’язання 
нагальних потреб суспільства.

Ми вважаємо, що організаційними й еко-
номічними засадами формування ефектив-
ної інфраструктури регіону є дослідження та 
поєднання всіх галузей регіону, визначення 
оптимального їх поєднання в забезпеченні сус-
пільного добробуту населення. Ґрунтуючись 
на зазначених особливостях інфраструктури 
регіону, вважаємо, що формування регіональ-
ної інфраструктури у фінансовому просторі 
має здійснюватися за такими напрямами: 
обґрунтування доцільності забезпечення регі-
ону відповідними об’єктами інфраструктури; 
здійснення аналізу, що характеризує загальний 
стан об’єктів інфраструктури та рівень інфра-
структурної забезпеченості та стан інвести-
ційного процесу; розроблення та реалізацію 
перспективних програм розвитку регіональної 
інфраструктури і програм сприяння припливу 
інвестицій в інфраструктуру.

визначені напрями формування регіональ-
ної інфраструктури відображають організацій-
ний та економічний аспекти даного процесу. 
ураховуючи наявні проблеми щодо форму-
вання та розвитку інфраструктури регіону та 
їхню природу, можна стверджувати, що ста-
новлення сучасної регіональної інфраструк-
тури, яка відповідає вимогам ринку, є одним 
із ключових аспектів соціально-економічного 
розвитку регіонів, який потребує подальшого 
детального на рівні держави, регіону.

РЕГІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Соціальна інфраструктура –  сприяє забезпеченню соціально-
суспільних потреб населення регіону

Інженерно-технічна (виробнича) інфраструктура  – 
сприяє наданню комунальних послуг, а також забезпечує виробництво, 

реалізацію товарів та послуг суб'єктів господарювання регіону

Інноваційна інфраструктура – створює умови щодо розвитку регіону 
у всіх галузях економіки, що сприятимуть його фінансовій автономії

Ринкова інфраструктура – об'єднує інфраструктурні об'єкти регіону, 
що сприяють функціонуванню товарного та інших ринків, 

забезпечують взаємодію й ефективне обслуговування 
товаровиробників і споживачів 

Інституціональна інфраструктура –  забезпечує управління 
соціальними, ринковими, виробничими та іншими процесами в регіоні

Інформаційна інфраструктура – забезпечує інформування населення, 
з використанням сучасних технологів, про події що відбуваються у 

регіоні 

Екологічна інфраструктура – підтримує екологічні умови придатні  
для проживання населення у регіоні

 
 рис. 1. складові елементи регіональної інфраструктури
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аннотация. в статье исследованы вопросы региональной инфраструктуры, как базы модернизации экономики. для 
региона актуально не только создание жизнеспособной и комплексной сети объектов инфраструктуры, но и их рациональ-
ное размещение. в работе осуществлен анализ теоретико-методологических положений инфраструктуры региона, а так-
же современных особенностей формирования системы инфраструктурного обеспечения в регионе. выявлены проблемы 
формирования и возможные направления построения оптимальной модели региональной инфраструктуры на основе из-
ученного опыта. обоснованы выводы, характеризующие связи развития отдельных елементов инфраструктуры региона.

ключевые слова: инфраструктура, регион, региональная инфраструктура, объекты инфраструктуры, финансовое 
пространство.

Summary. In the article the questions of regional infrastructure as basis of modernization of economy are considered. There 
is conducted the analysis of the theoretical and methodological aspects of the infrastructure in the region, as well as the charac-
teristics of the formation of modern system of infrastructural maintenance in the region. It is important for a region to not only 
set up a viable and complex network of objects of infrastructure but also allocate it rationally. Possible directions for building 
a model of regional infrastructure are developed on the basis of the studied experience. Conclusions which characterize the 
copulas of development of separate constituents of infrastructure of region are grounded.

Key words: infrastructure, region, regional infrastructure, objects of infrastructure, financial space.
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норМативно-правове поле украЇни Як основа роЗвитку еконоМіки 
регіону при враХуванні ЄвроінтеграційниХ процесів

THE REGULATORY AND LEGAL FIELD OF UKRAINE AS PRINCIPLE  
OF THE REGION ECONOMIC DEVELOPMENT TAKING INTO CONSIDERATION  

THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION

анотація. оптимізація регіонального розвитку є одним із ключових завдань регіональної політики держави, а 
також об’єктом стратегічного планування. з урахуванням цього, а також достатньої регіональної різноманітності 
україни очевидно, що нормативно-правова база регіонального розвитку має бути достатньо диференційованою і роз-
робленою. нормативно-правові документи, що регулюють важливі сфери регіонального (територіального) розвитку, 
умовно можна розділити на чотири групи: закони україни, укази Президента україни, постанови кабінету Міністрів 
україни, підзаконні акти профільних міністерств. у статті виокремлено три етапи формування нормативно-правової 
бази євроінтеграційних процесів в україні: початковий (1991–1997 рр.); становлення євроінтеграційного законодавства 
(1998–2011 рр.); інституціоналізації євроінтеграційних процесів (2011–2015 рр.). основною проблемою європейської 
інтеграції україни і надалі залишається надмірна регульованість різних аспектів економічної діяльності у поєднанні із 
суперечливістю положень низки законів та інших нормативних актів щодо регіонального розвитку.

ключові слова: євроінтеграція, євроінтеграційні процеси, нормативно-правові акти, регіон, децентралізація.

постановка проблеми. на відміну від правової бази 
регіонального економічного розвитку нормативно-пра-
вове поле євроінтеграційних процесів в україні усе ще 
не набуло завершеного вигляду і є дуже розрізненим та 
неінституціоналізованим. така ситуація, очевидно, зумов-
лена як невеликою тривалістю актуального періоду неза-
лежності нашої держави, так і невизначеністю упродовж 
тривалого часу зовнішньополітичних пріоритетів укра-
їни. велика група законодавчих актів, що були ухвалені 
в історичні періоди, під час яких переважали європей-
ський або євроазіатський вектори міжнародної інтегра-
ції, швидко втрачали свою актуальність і змінювались 
новими. Практично лише з 2014 року з’явилася реальна 
можливість формування чіткого зовнішньополітичного та 
економічного вектора інтеграції україни до євроатлантич-
них структур.

водночас саме проблема неповної адаптації націо-
нального законодавства до вимог Європейського союзу 
та недосконалості наявної нормативно-правової бази 
євроінтеграції є одним із основних гальмуючих чинників 
євроінтеграційної політики у нашій державі. Більше того, 
на сучасному етапі практично зовсім не згадується регіо-
нальна складова європейської інтеграції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичні основи дослідження трансформації економіки регі-
ону розглядаються у працях Ю. гаджиєва, в. гусарової, 
Б. данилишина, М. долішнього, о. жихор, т. качали, 
н. кузьминчук, л. Шевчук, і. Школи та інших україн-
ських і зарубіжних науковців. автори головним чином 

узагальнюють та аналізують сучасні наукові теорії і кон-
цепції, роблячи припущення про можливості їх застосу-
вання у вітчизняній економічній науці та практиці.

аналіз результатів сучасних досліджень щодо про-
блем економічного розвитку регіонів в умовах євроін-
теграції свідчить про недостатню розробленість та зага-
лом неконсолідованість теоретико-методичних розробок 
у цьому напрямі. очевидною є необхідність глибшого 
вивчення нормативно-правового поля україни як основи 
розвитку євроінтеграційних процесів на регіональному 
рівні та оцінки їхнього впливу на соціально-економічний 
розвиток регіонів.

Мета статті – дослідити нормативно-правове поле 
україни щодо регулювання розвитку економіки регіону та 
участі держави у євроінтеграційних процесах.

виклад основного матеріалу дослідження. осно-
воположними документами, які використовуються при 
розробці нормативно-правових актів в україні щодо 
регіонального розвитку, є «Європейська хартія місце-
вого самоврядування» і «декларація по регіоналізму в 
Європі». Європейська хартія місцевого самоврядування 
була підписана в страсбурзі країнами – учасницями ради 
Європи 15 жовтня 1985 року; україною вона була під-
писана 6 листопада 1996 року і ратифікована верховною 
радою україни 15 липня 1997 року. декларація по регі-
оналізму в Європі була підписана 4 грудня 1996 року в 
Базелі на асамблеї регіонів Європи [5].

враховуючи специфіку предмету дослідження, нор-
мативно-правову базу україни ми розглядатимемо у двох 
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аспектах – регламентування регіонального розвитку та 
регулювання євроінтеграційних процесів.

нормативно-правові документи, що регулюють важ-
ливі сфери регіонального (територіального) розвитку, 
умовно можна розділити на чотири групи (рис. 1):

- закони україни, що визначають рамкові умови регіо-
нальної політики;

- укази Президента україни, в яких встановлюються 
умови територіального розвитку за напрямами економіч-
ної і соціальної політики, що мають істотні регіональні 
складові;

- постанови кабінету Міністрів україни, в яких 
йдеться про особливі умови регулювання розвитку тери-
торій;

- підзаконні акти профільних міністерств, що вста-
новлюють диференційовані за регіонами показники, які є 
цільовими орієнтирами регіонального розвитку.

 
 рис. 1. нормативно-правова база регіонального 

економічного розвитку в україні

окремий сектор нормативно-правового поля регі-
онального економічного розвитку формує стратегічна 
документація.

нормативно-правовою базою для розроблення регі-
ональних стратегій розвитку є конституція україни, 
закони україни «Про місцеве самоврядування в україні», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку україни», концепція державної 
регіональної політики, інші відповідні акти Президента 
україни та кабінету Міністрів україни, нормативні акти 
органів влади автономної республіки крим, центральних 
та місцевих органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування відповідного регіону [6].

регіональна стратегія розвитку – це стратегічний план 
розвитку регіону, що визначає цілі, завдання, пріоритети, 
напрям його сталого економічного і соціального розви-
тку на середньотривалий (4-6 років) та довготривалий  
(10-15 років) періоди [7].

на думку л. васейчук, нормативно-правова база стра-
тегічного планування регіонального розвитку в україні не 
відповідає реаліям, є процесом розпорошеним та неузго-
дженим та перебуває на стадії вдосконалення. у цьому 
контексті прийняття закону україни «Про державне пла-
нування розвитку в україні», в якому буде визначено єди-
ний підхід до процесу планування, чітко визначені осно-
вні поняття, строки та виконавці, є вкрай необхідним [1].

цю думку частково поділяє і Я. жовнірчик зазнача-
ючи, що сутність стратегічного планування на регіональ-
ному рівні полягає в тому, що планування здійснюється 
«від майбутнього», а не «від досягнутого». відповідно, 
стратегічний підхід до регіонального розвитку допома-
гає свідомо уявити, що і навіщо робити і чого не треба 
робити; орієнтує на осмислення місцевого розвитку крізь 

призму головної мети; розглядає територію у контексті її 
зовнішнього середовища і концентрує увагу на зміцненні 
позицій у нестабільному оточенні; спрямовує щоденні 
рутинні дії на осмислений рух до заданої цілі [3]. отже, 
на думку автора, очевидним є те, що нормативно-правова 
база стратегічного планування регіонального розвитку на 
сьогодні знаходиться на стадії формування, і в подаль-
шому можна тут очікувати появи цілої низки нових доку-
ментів та методичних розробок.

у контексті євроінтеграційних процесів варто заува-
жити, що ще у 2000 році Програмою інтеграції україни 
до Європейського союзу було визначено головні завдання 
«нової регіональної політики» в державі, що полягали у 
збалансуванні та оптимізації регіонального соціально-
економічного розвитку та стимулюванні євроінтеграцій-
них зусиль на регіональному рівні.

враховуючи думки вітчизняних фахівців-економістів, 
вважаємо, що нормативно-правова база регулювання регі-
онального економічного розвитку потребує першочерго-
вих заходів щодо реформування за такими напрямами:

1. уніфікація правових норм «регіон», «державна 
регіональна політика», «депресивна територія», зокрема 
через внесення відповідних змін до закону україни «Про 
стимулювання розвитку регіонів» та проекту закону «Про 
засади державної регіональної політики» з метою пере-
творення таких норм на первинні норми.

2. врахування співвідносності цих понять адміністра-
тивно-територіальна одиниця» та «регіон» при розробці 
законопроектів про адміністративно-територіальний 
устрій з метою створення можливостей для довгостроко-
вого планування і прогнозування розвитку регіонів.

3. розробка нормативно-правового акту щодо меха-
нізму державного регулювання розвитку регіонів з метою 
однозначного визначення у структурі органів виконавчої 
влади суб’єкта права здійснення регіональної політики.

4. розробка методики комплексної інтегральної оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів, в основу якої 
має бути покладено індекс регіонального людського роз-
витку.

5. унормування у підзаконних актах механізмів соці-
ального забезпечення жителів регіонів на основі визна-
чення соціальних стандартів життя населення.

6. унормування організаційно-правових засад регу-
лювання розвитку регіонів, принципів та інструментів 
досягнення національних цілей, функцій регулювання 
розвитку регіонів [1].

Популярні концепції децентралізації влади та соці-
ально-економічного розвитку регіонів перебувають у 
стадії розробки і стосуються, насамперед, внутрішньої 
політики. водночас, розглядаючи історичні особливості 
розвитку та розширення Європейського союзу, можемо 
зазначити, що подібні проблеми були характерними також 
і для інших нових членів цієї міжнародної організації, 
однак, з урахуванням їх меншої території та демосоціаль-
ного потенціалу, а також відсутності гострих внутрішньо-
політичних дискусій щодо питань євроінтеграції, вирішу-
вались досить швидко.

умовно можна виокремити три етапи формування 
нормативно-правової бази євроінтеграційних процесів в 
україні:

1. Початковий (1991–1997 рр.)
2. становлення євроінтеграційного законодавства 

(1998–2011 рр.)
3. інституціоналізації євроінтеграційних процесів 

(2011–2014 рр.)
на початковому етапі державне регулювання здійсню-

валося переважно на основі ще радянської нормативно-
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правової бази. чіткий міжнародний інтеграційний вектор 
ще не був сформований. другий етап пов’язаний із акти-
візацією зусиль щодо формалізації політичних рішень з 
приводу вибору «європейського» напряму міжнародної 
інтеграції.

третій етап не характеризується активною нормот-
ворчою діяльністю, однак є найбільш результативним 
із точки зору адаптації національного законодавства до 
вимог Єс, а також розвитку відповідних інституцій. осно-
вним результатом етапу інституціоналізації, безумовно, 
стало підписання угоди про асоціацію україни з Єс та її 
подальша ратифікація.

у контексті правового регулювання проблем європей-
ської інтеграції інституційне забезпечення в україні було 
в останні десятиліття вкрай нестабільним. водночас у 
2014 році у ході адміністративної реформи роль профіль-
ного відомства було відведено урядовому офісу з питань 
європейської інтеграції, що є окремим структурним під-
розділом секретаріату кабінету Міністрів україни. уря-
довий офіс підпорядковується Прем’єр-міністру україни, 
віце-прем’єр-міністру україни, до компетенції якого від-
несено питання європейської інтеграції, а також Міністру 
кабінету Міністрів україни.

інституційне забезпечення співробітництва україни 
та Єс визначено стратегією інтеграції україни до Єс, 
іншими рішеннями Президента україни, верховної ради 
україни та кабінету Міністрів україни.

угодою про партнерство та співробітництво між 
україною та Європейськими співтовариствами та їх дер-
жавами-членами (далі – уПс) передбачено створення 
спільних органів між україною та Єс – ради та комітету 
з питань співробітництва, комітету з парламентського 
співробітництва.

Провідну роль у сфері європейської інтеграції віді-
грають такі центральні органи виконавчої влади як Мініс-
терство закордонних справ, Міністерство юстиції та 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі. важливим 
елементом угоди про асоціацію між україною та Єс є 
положення про створення поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі (звт), якими передбачено суттєву 
лібералізацію торгівлі (усунення тарифів чи квот) між 
сторонами, гармонізацію законодавства і нормативно-
регуляторної бази [2].

Як зазначається у програмних документах, створення 
звт між україною та Єс відбуватиметься поступово, 
протягом 10 років. результатами запровадження звт між 
україною та Єс стануть тісна економічна інтеграція, ство-
рення практично таких же умов для торгівлі між украї-
ною та Єс, що мають місце у торгівлі всередині союзу, 
покращення інвестиційного клімату та прозоріші пра-
вила ведення бізнесу в україні, збільшення вибору, під-
вищення безпечності та якості товарів, зниження цін для 
українських споживачів, можливість доступ українських 
підприємств, окрім ринку Єс, до ринків третіх країн у 
зв’язку з переходом на прийняті в усьому світі стандарти.

разом із тим Європейський союз уже запровадив для 
україни режим автономних торговельних преференцій – 
одностороннє (з боку Єс) скасування ввізних мит, яке 
стосується 94,7% від усього обсягу промислових товарів 
та 83,4% сільськогосподарських товарів та харчової про-

дукції, що імпортуються Євросоюзом з нашої держави, і 
діятиме до 1 січня 2016 року [8].

іншим напрямком співпраці нашої держави з Єс є 
програма «східне партнерство» – зовнішньополітична 
ініціатива Європейського союзу, яка поширюється на 
28 держав – членів Єс та шість східноєвропейських сусі-
дів – азербайджан, Білорусь, вірменію, грузію, Молдову 
та україну.

Європейську політику сусідства започатковано у 2004 
р. з метою забезпечення стабільності та сталого економіч-
ного розвитку в країнах-сусідах, які не увійшли до полі-
тики розширення Єс, шляхом відкриття для них перспек-
тиви поступової інтеграції до внутрішнього ринку Єс.

4 грудня 2006 р. Європейська комісія оприлюднила 
повідомлення для Європейської ради та Європарламенту 
«загальний підхід до можливостей країн-партнерів Євро-
пейської політики сусідства (далі – ЄПс) брати участь в 
агентствах та програмах спільноти», в якому передбачено 
можливість участі україни як країни – партнера ЄПс у 
роботі галузевих агентств та тематичних програм Єс [9].

Як зазначено у стратегічній документації, агентства 
Єс створені з метою сприяння регулюванню діяльності 
окремих секторів на рівні Єс. конкретні умови та прин-
ципи участі україни в агентствах мають встановлюватися 
двосторонніми угодами з кожним окремим агентством. 
це надає країнам-партнерам право стати спостерігачем 
у правлінні агентства. у більшості випадків вимагається 
також наближення національного законодавства та сплата 
членських внесків.

детальні умови та порядок співробітництва/участі 
у роботі агентства визначені у регуляторному акті, яким 
воно створене. станом на 2014 рік 22 агентства Єс є від-
критими для участі країн – партнерів ЄПс, у тому числі 
й україни [8].

адаптація законодавства україни до законодавства 
Єс здійснюється відповідно до положень закону україни 
«Про загальнодержавну програму адаптації законодав-
ства україни до законодавства Європейського союзу» від 
18 березня 2004 р. [4].

висновки. створюючи національну державну пра-
вову систему відповідно до норм Єс, необхідно одно-
часно з адаптацією вже наявних законів приймати нові, 
узгоджені з правовим полем Єс, законодавчі акти. важ-
ливо звернути увагу на те, що процес адаптації законо-
давства україни вимагає злагодженої співпраці всіх гілок 
влади. Ґрунтовно проаналізувавши нормативно-правове 
поле регіонального економічного розвитку в умовах 
поглиблення євроінтеграційних процесів, можемо конста-
тувати, що основною проблемою європейської інтеграції 
україни і надалі залишається надмірна регульованість різ-
них аспектів економічної діяльності у поєднанні із супер-
ечливістю положень низки законів та інших нормативних 
актів щодо регіонального розвитку.

Фінансово-економічні аспекти функціонування еко-
номіки регіонів потребують додаткового врегулювання, 
зокрема у контексті формування нормативно-правової 
бази децентралізації економічного розвитку в україні. 
варто зауважити, що ця проблема є дуже актуальною, 
більше того, відповідає критеріям європейської інтеграції 
та складає напрями подальших досліджень.
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аннотация. оптимизация регионального развития является одной из ключевых задач региональной политики го-
сударства, а также объектом стратегического планирования. с учетом этого, а также достаточного региональной раз-
нообразия украины очевидно, что нормативно-правовая база регионального развития должна быть достаточно диф-
ференцированной и разработанной. нормативно-правовые документы, регулирующие важные сферы регионального 
(территориального) развития, условно можно разделить на четыре группы: законы украины, указы Президента украи-
ны, постановления кабинета Министров украины, подзаконные акты профильных министерств. в статье выделены три 
этапа формирования нормативно-правовой базы евроинтеграционных процессов в украине: начальный (1991–1997 гг.); 
становления евроинтеграционного законодательства (1998–2011 гг.); институционализации интеграционных процессов 
(2011–2015 гг.). основной проблемой европейской интеграции украины и в дальнейшем остается чрезмерная управля-
емость различных аспектов экономической деятельности в сочетании с противоречивостью положений ряда законов и 
других нормативных актов по региональному развитию.

ключевые слова: евроинтеграция, евроинтеграционные процессы, нормативно-правовые акты, регион, децентра-
лизация.

Summary. Optimization of regional development is one of the key tasks of regional politics and the object of strategic plan-
ning. Taking it into account, and also sufficient regional diversity of Ukraine, it’s obvious that the regulatory and legal basis of 
regional development should be quite differentiated and developed. The regulatory and legal documents that control important 
spheres of regional (territorial) development, conditionally can be divided into four parts (the Acts of Ukraine, the Decree of 
the Ukrainian President, the Enactment of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the subordinate regulatory acts of Profile Min-
isters). In this article are defined three stages of formation of the regulatory and legal basis of European integration process in 
Ukraine: initial (1991–1997); establishment of European integration legislation (1998–2011); institutionalization of the integra-
tion process (2011–2015). The main problem of European integration of Ukraine and in future remains excessive manageability 
of different aspects of economic activity, combining the discrepancy principles of a number of laws and other regulatory acts 
concerning regional development.

Key words: European integration, process of European integration, regulatory and legal acts, region, decentralization.
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іпотечне кредитуваннЯ в сільськоМу господарстві

THE FARM-MORTGAGE LENDING IN THE AGRICULTURAL SECTOR

анотація. статтю присвячено проблемам розвитку іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, 
організації ефективного функціонування повноцінного іпотечного ринку. обґрунтовано побудову в україні системи 
іпотечного кредитування, що поєднує елементи однорівневої та дворівневої моделей. доведено, що невід’ємною скла-
довою фінансового обслуговування суб’єктів господарювання в україні повинна стати розгалужена мережа спеціалізо-
ваних державних і недержавних іпотечних структур. центральною ланкою системи довгострокового земельно-іпотеч-
ного кредитування повинен стати земельний (іпотечний) банк. заходи щодо підвищення ефективності використання 
земель сільськогосподарського призначення повинні проводитися паралельно із проведенням фінансового оздоровлен-
ня збиткових підприємств.

ключові слова: іпотека, іпотечне кредитування, іпотечний банк, сільськогосподарські підприємства, землі сіль-
ськогосподарського призначення.

постановка проблеми. сільське господарство є 
одним із бюджетоформуючих секторів національної еко-
номіки україни, займає друге місце серед галузей еко-
номіки у структурі експорту. непослідовні дії в процесі 
реформування аграрного сектору, нехтування науково-
обґрунтованими основами господарювання призвів до 
втрати сільськогосподарськими підприємствами вироб-
ничого потенціалу, зниження рівня рентабельності та пла-
тоспроможності, що унеможливлює оновлення та поліп-
шення матеріальної-технічної бази.

важливою умовою покращення ситуації в аграрному 
секторі та підвищення конкурентоздатності сільськогос-
подарського виробництва є запровадження прогресивних 
механізмів кредитування сільськогосподарських підпри-
ємств.

об’єктивна необхідність використання кредитних 
ресурсів у сільському господарстві зумовлена специфіч-
ними умови функціонування, зменшенням можливостей 
до самофінансування та повільного розвитку інвести-
ційних процесі. від доступу суб’єктів господарювання 
до кредитних ресурсів залежить можливість збільшення 
обсягів виробництва, а отже і забезпечення продовольчої 
безпеки держави, раціонального використання внутріш-
ніх фінансових ресурсів, забезпечення безперервності та 
прискорення відтворювального процесу.

виходячи з вищенаведеного, назріла необхідність 
здійснювати заходи, направлені на розвиток ринкових 
інститутів, створення нових теоретичних та практичних 
підходів до кредитування сільськогосподарських підпри-
ємств.

саме з іпотечним кредитуванням багато вчених та 
практиків країни пов’язують успішність роботи сільсько-
господарських підприємств і можливість досягнення ста-
лого розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
іпотечного кредитування сільськогосподарських під-
приємства досліджуються багатьма вченими-аграріями. 
вагомий внесок у дослідження та розв’язання зазначених 
проблем зробили Ю. новікова, о. логвіна, а. Ющенко, 
і. чапко, в. заєць, а. Балян, н. Шуфрич, а. Міндрін, 
л. селені, с. виноградова, г.М. калетнік та багато інших 
авторів. ученими досліджено вагому частину теоретич-
них, методологічних та прикладних аспектів забезпе-
чення сільськогосподарських підприємств кредитними 
ресурсам. водночас проблеми розвитку іпотечного креди-
тування, створення ефективної іпотечної системи креди-
тування сільського господарства досі залишаються неви-
рішеними та продовжують загострюватися.

постановка завдання. завдання статті полягає у 
дослідженні проблем іпотечного кредитування сільсько-
господарських підприємства і створення сприятливих 
правових та економічних умов для розвитку іпотеки 
сільськогосподарських земель в україні, спираючись на 
досягнутий передовий досвід високорозвинених країн.

виклад основного матеріалу дослідження. на осо-
бливу увагу заслуговує організація іпотечного кредиту-
вання сільськогосподарських підприємств у німеччині та 
сШа, де створено розгалужену інституційну інфраструк-
туру, яка об’єднана в цілісну систему іпотечного кредиту-
вання. однак за існуючої економічної та правової ситуа-
ції в україні поки що важко розраховувати на створення 
аналогів повноцінної відкритої моделі іпотечного креди-
тування, що створена у сШа, чи оптимальної іпотечної 
системи, що функціонує у німеччині [1, с. 72].

для вироблення власної системи іпотечного кредиту-
вання та створення спеціалізованого інституту – земель-
ного (іпотечного) банку необхідно розглянути системи 
іпотечного кредитування в країнах, які мали схожі вихідні 
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умови становлення сучасних іпотечних традицій та транс-
формаційні процеси в земельних відносинах яких є близь-
кими для україни. у цьому контексті заслуговує на увагу 
досвід становлення сучасної іпотечної системи в угор-
щині [2, с. 3] де, як і в україні, застосовували виключно 
адміністративні важелі регулювання земельних відносин.

Як і в переважній більшості країн центральної та 
східної Європи, основою проведення приватизації землі 
в угорщині стала реституція, тобто повернення земель 
колишнім власникам, які формально залишалися ними 
протягом усього періоду існування сільськогосподар-
ських виробничих кооперативів. в україні ж після про-
ведення колективізації, селяни були позбавлені всіх прав 
на земельну власність, що значно ускладнило процеси 
паювання сільськогосподарських земель.

в угорщині значна частка сільськогосподарських 
земель належала громадянам пенсійного віку, що спри-
яло переміщенню земельного ресурсу до рук осіб, які не 
мали відношення до сільського господарства. аналогічна 
ситуація можлива і в нашій державі. серед 7 мільйонів 
громадян україни, які отримали земельні ділянки, дві тре-
тини – це пенсіонери та люди похилого віку, що за умови 
скасування мораторію на продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення може спричинити її масовий про-
даж зовнішніми власниками.

Поштовхом до відродження інституту іпотечного кре-
дитування в угорщині стало заснування ще на початку 
процесу приватизації (1992 р.) Фонду інституту земель-
ного кредиту, ініціатором якого виступив угорський тор-
гівельний і кредитний банк. основним завданням даного 
фонду стало створення відповідної законодавчої бази для 
формування цивілізованого ринку землі та відродження 
іпотечного кредитування.

суттєвий вплив на розвиток системи іпотечного кре-
дитування в країні справив прийнятий у 1997 р. Парла-
ментом угорщини закон ХХХ 1997 р. «Про іпотечний 
кредитний інститут і закладний лист», який визначав 
умови створення, функціонування та порядок нагляду 
за діяльністю іпотечного земельного банку, а також спо-
соби випуску закладних листів. відповідно до згаданого 
законодавчого акту було створено ат «іпотечний банк 
земельного кредиту» як спеціалізовану кредитну струк-
туру, що поєднує у собі характеристики кредитора, емі-
тента заставних листів та організації з обслуговування 
іпотечних кредитів і заставних листів. розмір статутного 
капіталу товариства становив 3 млрд форинтів. засновни-
ками іпотечного банку виступили: Міністерство фінан-
сів, угорський банк інвестицій і розвитку, сільгоспбанк, 
Поштовий банк і ощадна каса, центробанк Фінансових 
інститутів. однак у зв’язку із нерозвиненістю ринку сіль-
ськогосподарських земель та пов’язаним із цим високим 
ризиком, що супроводжував фінансовий інститут у разі 
надання кредиту під заставу земельних ділянок, діяль-
ність банку була спрямована переважно на іпотеку житла. 
цей досвід доцільно врахувати і при створенні вітчизня-
ного земельного (іпотечного) банку як однієї із передумов 
розвитку іпотеки сільськогосподарських земель.

Є ціла низка проблем, що можуть виникнути при ство-
ренні та функціонуванні земельного (іпотечного) банку. 
Проте, розглядаючи останнє питання з точки зору фінан-
сової системи держави, потрібно у першу чергу визначи-
тися із статусом фінансової структури. ряд авторі [3, с. 18; 
4, с. 94] висловлюються за державний статус іпотечного 
банку і наводять низку доказів. По-перше, земля – це голо-
вне багатство україни і операції із землею повинні пере-
бувати під контролем держави. По-друге, через нестабіль-
ність банківської системи видачу державного кредиту під 

низькі відсотки варто доручити тільки державному банку, 
в якого немає комерційних таємниць, що виникає з праг-
ненням одержати прибуток за рахунок високих відсотко-
вих ставок.

Проте інші автори [5, с. 6; 6, с. 44-46], думку яких 
поділяємо і ми, зазначають, якщо банк буде державним, 
то ризик за виконання зобов’язань у цьому разі лягатиме 
виключно на державний бюджет, а прибуток від іпотеки 
повинен буде стати одним із джерел прибуткової частини 
бюджету. усе це ускладнить реалізацію банком кількох 
основних вимог, а саме: забезпечити порівняно низькі кре-
дитні ставки, довгостроковість кредитів, постійне поповне-
ння кредитних ресурсів для обслуговування вже наданих 
кредитів. Під сумнів ставиться також вузька спеціалізація 
банку, так як здійснення заставних операцій із землею не 
може забезпечити фінансової стійкості установи.

необхідно врахувати і загальносвітові тенденції до 
універсалізації банківської діяльності. так, Rabo-bank 
(нідерланди) починав свою роботу виключно як кредитна 
структура для сільського господарства, проте з часом сут-
тєво розширив свою діяльність і нині вступає у кредитні 
відносини із підприємствами різних галузей економіки.

тому земельний (іпотечний) банк в україні повинен 
створюватися як за сприяння держави, так і за участі 
комерційних фінансово-кредитних структур, у тому числі 
банків, які тривалий час займаються кредитуванням сіль-
ського господарства, що забезпечить, з одного боку, ста-
більність фінансового інституту, а з іншого – розширить 
можливості рефінансування.

на практиці у своїй діяльності банк може викорис-
товувати не лише найрізноманітніші іпотечні банківські 
продукти, а й працювати в напрямі диверсифікації діяль-
ності, що може включати розрахунково-касові операції з 
клієнтами, депозитні операції з юридичними особами та 
залучення вкладів фізичних осіб, здійснення лізингових, 
факторингових операцій тощо, що безумовно позитивно 
впливатиме на підвищення фінансової стійкості установи.

спираючись на історію становлення земельного ринку 
іпотечного кредитування в аграрному секторі більшості 
європейських країн, варто було б створити в україні 
земельний (гарантійний) фонд на кшталт створено у 2001 
р. в угорщині. останній покликаний забезпечити управ-
ління державними землями, перерозподіляти землі від 
неефективних суб’єктів господарювання (через викуп) до 
ефективно працюючих, шляхом надання землі в оренду. 
основним джерелом створення угорського національ-
ного земельного фонду (нзМ) для введення ринку землі 
виступає купівля землі у тих власників, які не можуть 
вести господарство, або її екстраполяція в іноземних гро-
мадян [7, с. 114].

в основу угорської системи іпотечного кредитування 
покладена європейська іпотечна модель, в якій іпотечні 
банки самостійно випускають облігації, забезпечені заста-
вою (землею). Проте остання суттєво відрізняється від 
звичайної однорівневої моделі, адже в угорщині іпотеч-
ний кредит надають як спеціалізовані, так і універсальні 
комерційні фінансові інститути, що є більш характерним 
для дворівневої моделі. Причому рефінансування таких 
кредитів здійснюється за рахунок строкових вкладів 
фізичних осіб, що вимагає функціонування розвиненого 
вторинного ринку вимог за іпотечними кредитами. викуп 
іпотечних кредитів може здійснювати земельний (іпотеч-
ний) банк, для цього він використовує бюджетні дотацій 
та доходи, отримані від діяльності на земельному ринку.

однак такі кредити повинні відповідати низці умов:
• з моменту придбання кредиту до моменту погашення 

зобов’язань повинно залишатися не менше ніж 5 років;
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• розмір іпотечного кредиту не повинен перевищувати 
70% заставної вартості;

• іпотечний кредит має бути виданий під заставу неру-
хомості, що перебуває в межах кордонів держави.

іпотечний банк угорщини підлягає контролю з боку 
органу нагляду. особливо велика увага приділяється 
дотриманню принципу покриття. з цією метою при-
значається довірена особа (фідуціарій), яка контролює 
повноту покриття і правильність внесення даних у регістр 
покриття, а також видає сертифікати, що підтверджують 
забезпечення іпотечних кредитів.

викладене підтверджує доцільність побудови і в укра-
їні системи іпотечного кредитування, що поєднує еле-
менти однорівневої та дворівневої моделей (рис. 1).

Багаторічний досвід функціонування механізму іпотеч-
ного кредитування сільськогосподарських підприємств у 
розвинених країнах світу доводить, що основою будь-якої 
іпотечної системи виступає розгалужена система дієвих 
інституцій державної й недержавної форм власності. тому 
невід’ємною складовою фінансового обслуговування 
суб’єктів господарювання в україні повинна стати розга-
лужена мережа спеціалізованих державних і недержавних 
іпотечних структур з відповідним кадровим забезпеченням:

1. центральною ланкою системи довгострокового 
земельно-іпотечного кредитування має стати земельний 
(іпотечний) банк як спеціалізована кредитна структура, що 
поєднує у собі характеристики кредитора, емітента застав-
них листів та організації з обслуговування іпотечних кре-
дитів і заставних листів. на початковому етапі земельний 
(іпотечний) банк повинен реалізовувати державну політику 
в області розвитку земельно-іпотечного кредитування, 
формувати ринок іпотечних цінних паперів, створювати 
основу вторинного ринку для зобов’язань, забезпечених 
іпотекою, а також здійснювати моніторинг земельно-іпо-
течних операцій і надавати консалтингові послуги учасни-
кам операцій.

2. спеціалізовані іпотечні банки та універсальні 
комерційні структури, що займаються іпотекою під 
заставу сільськогосподарських земель. Причому для 
здійснення кредитування суб’єктів господарювання під 
заставу земель універсальні комерційні банки повинні 
забезпечити виконання таких вимог:

• отримати ліцензію на право здійснення кредитних опе-
рацій під заставу землі згідно із вимогами національного 
Банку україни;

• створити окремі іпотечні відділення, які згодом можуть 
перерости у самостійні структури;

• укомплектувати штат пра-
цівниками, які володіють спеці-
альними знаннями в сфері сіль-
ського господарства.

спеціальні економічні нор-
мативи повинні встановлюва-
тися і для спеціалізованих іпо-
течних банків, зокрема щодо 
застосування обмежень концен-
трації земельних ділянок у їх 
власності.

Фінансову основу іпотеч-
них структур повинні складати 
власні ресурси та іпотечні облі-
гації. так, для здійснення іпо-
течного кредитування державні 
іпотечні банки можуть акумулю-
вати кошти у вигляді бюджетних 
субсидій, у депозитах комер-
ційних, ощадних банків, а при-
ватні – залучати довгострокові 
й короткострокові кредити 
комерційних банків, страхових 
компанії та інших комерційних 
структур, а також як і державні, 
випускати іпотечні облігації.

3. важливу нішу у системі 
іпотечного кредитування укра-
їни повинні зайняти інститу-
ційні структури, що мобілізують 
кошти населення (страхові ком-
панії, кредитні спілки, пенсійні 
та гарантійні фонди, інвести-
ційні компанії та фонди, інші 
посередники на ринку) та сис-
тема нормативно-правового 
забезпечення організації та здій-
снення іпотечного кредитування 
(реєстрація, оцінка землі тощо).

усі відомості про земельні 
об’єкти, а саме кадастрові дані 
(кадастровий номер, план, опис 
адреса, наявність будівель), пере-
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рис. 1. система іпотечного кредитування
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лік попередніх та теперішніх власників та основні переду-
мови переходу права власності (купівля, обмін, отримання 
у спадщину), усі випадки іпотеки землі (кредитування) 
мають бути занесені до Поземельної книги та зберігатися 
у електронному вигляді. доцільність дублювання інфор-
мації щодо земель сільськогосподарського призначення на 
паперових та електронних носіях доведена багаторічним 
досвідом їх застосування у країнах із досконалою систе-
мою земельного права – німеччині та Швейцарії.

4. в умовах недосконалості нормативно-правової бази 
обороту земельних ділянок велике значення повинно від-
водитися земельному (гарантійному) фонду. Прерогати-
вою останнього стане здійснення жорсткого контролю за 
процесом купівлі-продажу сільськогосподарських земель, 
а також використання бюджетних субсидій та кредитів 
для гарантування викупу землі у разі невиконання борж-
ником своїх обов’язків перед кредитною установою, з 
якою укладено угоду про співпрацю. успішність співп-
раці фонду та банківських установ пов’язано у першу 
чергу із застосуванням єдиних методичних підходів при 
оцінці застави (землі). з цією метою кредитна установа 
має залучати до оцінки застави, при видачі іпотечного 
кредиту підприємству, експерта із списку затвердженого 
земельним (гарантійним) фондом.

Принципово важливим для сільськогосподарських 
підприємств як одного із основних учасників ринку іпо-
теки, щоб іпотечний кредит задовольняв таким вимогам 
[8, с. 6];

• величина позики до заставної вартості земельної 
ділянки повинна бути якомога вища. різниця між ними 
показує ту частину грошових коштів, яку повинен мати 
в наявності заставодатель для отримання кредиту. вихо-
дячи із максимально допустимого розміру позики на рівні 
70% від заставної вартості земельної ділянки, позичаль-
ник має сплатити не менше 30% вартості землі;

• річна величина платежів за кредит у перерахунку 
на 1 га сільськогосподарських угідь не повинна суттєво 
перевищувати величину орендної плати. зазвичай підхід 
до визначення максимально допустимої величини відсо-
тків за кредитом є досить суб’єктивним, адже підприєм-
ства у переважній своїй більшості не мають вільних засо-
бів, збільшення витрат у одному напрямі призводить до 
збільшення альтернативних витрат у інших напрямах;

• графік погашення виплат кредиту повинен врахову-
вати специфіку сільськогосподарського виробництва та 
його циклічність. тобто найбільш прийнятним є щорічне 
ануїтетне погашення з датою, що припадає на період реа-
лізації сільськогосподарської продукції;

• у термін, на який видається кредит, має бути врахо-
ваний рівень дохідності сільськогосподарського вироб-
ництва у довгостроковому періоді та тривалість повного 
виробничого циклу;

• процедура подачі, розгляду заяви та оформлення іпо-
течного кредиту повинна бути стандартизована та раці-

оналізована, щоб запобігти затягуванню процесу видачі 
кредиту;

• можливість отримання кредиту поблизу діяль-
ності суб’єкта підприємництва, що передбачає наявність 
широкої мережі відділень структур, які надають іпотечні 
послуги.

такі вимоги сільськогосподарських підприємств до 
довгострокових кредитів не є специфічним для якоїсь 
окремої країни. урахування організаційних та фінансових 
особливостей діяльності аграрних підприємств іншими 
учасниками іпотечного кредитування дозволяють сіль-
ськогосподарським підприємствам у усьому світі вико-
ристовувати іпотечний кредит як ефективний інструмент 
фінансування.

особливо важливе значення для вітчизняних під-
приємств матиме запровадження державної підтримки 
у вигляді компенсації частини витрат, направлених на 
виплату відсотків за земельно-іпотечними кредитами.

висновки. для забезпечення функціонування повно-
цінного іпотечного ринку вирішення потребують такі 
проблеми:

• недосконалість інституційної і законодавчої бази 
в україні, у тому числі відсутність закону про іпотечні 
банки, про земельний (гарантійний) фонд. останніми 
роками у цьому напрямі розробляється багато законопро-
ектів, але вони не приймаються через непослідовність 
у прийнятті рішень та об’єктивну потребу правильного 
вирішення цих питань [8, с. 60];

• відсутність розвиненого ринку цінних паперів та 
нормативно-правової бази для обігу іпотечних облігацій 
як на первинному ринку, так і на вторинному ринку – на 
основі пулів іпотек;

• дослідження можливостей використання для креди-
тування коштів, що залучаються на депозити (ризиковість 
використання яких пов’язана із неспівпаданням термінів 
залучення та розміщення кредитів), із коштів страхових і 
пенсійних фондів.

зазначимо, що іпотека не може вирішити усієї низки 
проблем вітчизняних сільськогосподарських підпри-
ємств, вона покликана у першу чергу розширити доступ 
суб’єктів господарювання до довгострокових кредитних 
ресурсів.

основним фактором, що стримує доступ позичальни-
ків до довгострокових кредитів, виступає збитковість та 
низька інвестиційна привабливість сільського господар-
ства. отже, найбільш актуальним на сьогодні є не тільки 
збільшення кількості іпотечних кредитів, а й підвищення 
ефективності діяльності підприємств-позичальників.

заходи щодо підвищення ефективності використання 
земель сільськогосподарського призначення для забез-
печення повернення довгострокових кредитів та поліп-
шення фінансування сільськогосподарських підприємств, 
повинні проводитися паралельно із проведенням фінансо-
вого оздоровлення збиткових підприємств.
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аннотация. статья посвящена проблемам развития ипотечного кредитования сельскохозяйственных предприятий, 
организации эффективного функционирования полноценного ипотечного рынка. обосновано построение в украине 
системы ипотечного кредитования, что объединяет элементы одноуровневой и двухуровневой модели. доведено, что 
неотъемлемой частью финансового обслуживания субъектов хозяйствования в украине должна стать разветвленная 
сеть специализированных государственных и негосударственных ипотечных структур. центральным звеном системы 
долгосрочного земельно-ипотечного кредитования должен стать земельный (ипотечный) банк. Мероприятия по повы-
шению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения должны проводиться параллельно с 
проведением финансового оздоровления убыточных предприятий.

ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, ипотечный банк, сельскохозяйственные предприятия, земли 
сельскохозяйственного назначения.

Summary. The article is devoted to the problems of development of farm-mortgage lending agricultural enterprises, the 
organizations of effective functioning of the full-value mortgage market. On a reasonable basis the building in Ukraine farm-
mortgage lending system, which combine elements of singular and two-bin models. The part and parcel of the financial services 
of the business entity in Ukraine should become a branching network of specialized public and private mortgage institutions. 
The central core of long-term landed and farm-mortgage lending is real estate (mortgage) bank. The activities on improvement 
of the effectiveness of agricultural lands usage should be carried out in parallel with the conduct of financial rehabilitation of 
unprofitable businesses.

Key words: рledge, farm-mortgage lending, mortgage bank, agricultural enterprises, agricultural lands.
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Методологічний підХід до прогноЗуваннЯ ФінансовиХ часовиХ 
рЯдів на основі роЗпіЗнаваннЯ оБраЗів у структурі ціновиХ кривиХ

THE METHODOLOGICAL APPROACH TO FINANCIAL TIME SERIES PREDICTION 
BASED ON PATTERN RECOGNITION IN THE STRUCTURE OF PRICE CURVES

анотація. україна нині перебуває на етапі становлення й розвитку ринкових відносин та формування сучасних 
принципів і механізмів функціонування фінансово-економічних систем різних рівнів. зважаючи на тривалий кризовий 
період на світових фінансових ринках, який останнім часом перекинувся і на реальний сектор економіки, особливого 
значення набувають завдання аналізу економічних систем та процесів, побудови достовірних прогнозів для забезпе-
чення ефективного управління ними. Представлене у статті наукове дослідження присвячене розробці концепції побу-
дови економіко-математичних моделей ідентифікації типових шаблонів поведінки економічних систем з метою аналізу 
фінансового стану та прогнозування їх розвитку. в основу концепції покладено ідею, що економічні явища та процеси 
можна представити у формі набору прикладів, які враховують їхні основні властивості. узагальнення та розпізнавання 
подібних між собою прикладів дасть змогу здійснювати висновки за аналогією з уже відомими ситуаціями. запропоно-
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вана концепція покладена в основу розробленого в дослідженні методологічного підходу до моделювання економічних 
систем та процесів, який ґрунтується на використанні інструментарію нейронних мереж зустрічного розповсюдження.

ключові слова: моделювання, прогнозування, аналіз, діагностика банкрутства, нейронні мережі зустрічного розпо-
всюдження, карта кохонена, вихідна зірка гроссберга, самоорганізація.

вступ та постановка проблеми. Фінансово-еконо-
мічні процеси та явища обумовлені великою кількістю 
різноманітних параметрів та факторів. визначення залеж-
ностей між об’єктивно існуючими явищами та процесами 
відіграє важливу роль в економіці і дає змогу глибше від-
творити та пояснити складний механізм причинно-наслід-
кового зв’язку. визначення структури взаємозв’язків 
між факторами, ступеня їхнього впливу, характеру цих 
взаємозв’язків доволі часто викликає певні труднощі, 
обумовлені перш за все неповнотою інформації, невизна-
ченістю, невідповідністю сучасних економічних процесів 
передумовам класичних підходів до аналізу та моделю-
вання.

Більшість методів, які використовуються для аналізу 
та прогнозування розвитку економічних систем, ґрунту-
ються на класичному економетричному інструментарії, 
застосування якого передбачає розподіл аналізованих 
випадкових величин, згідно з нормальним законом, ста-
тистичну незмінність зовнішніх умов тощо. такі методо-
логічні підходи ефективно функціонують лише в ідеаль-
них умовах.

у зв’язку з постійними змінами умов і тенденцій роз-
витку сучасної економіки стає проблематичним адекватне 
проведення аналізу рядів статистичних даних традицій-
ними способами в силу істотної нестаціонарності еконо-
мічних процесів, котрі мають стохастичний характер. це 
обумовлює важливість розробки та залучення для управ-
ління економічними системами нових методів аналізу та 
прогнозування, які потребують використання сучасного 
математичного інструментарію, що дають змогу більш 
адекватно врахувати невизначеність.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вагомий 
внесок у розробку теоретичних основ і методології аналізу 
та моделювання економічних систем зробили провідні 
вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема е. альтман, 
в. Бівер, д.е. Бестенс, дж. Бокс, г. дебок, Б. вільямс, 
в.в. вітлінський, в.М. вовк, в.М. геєць, е. гейтлі, 
г. дженкінс, а.Б. камінський, т.с. клебанова, М.М. кли-
менюк, к.Ф. ковальчук, р.М. лепа, Ю.г. лисенко, 
і.г. лук’яненко, а.в. Матвійчук, о.Ю. Мінц, е. Петерс, 
с.к. рамазанов, л.н. сєргєєва, М.і. скрипниченко, 
о.П. суслов, о.о. терещенко, в.М. тимохін, о.і. черняк, 
о.д. Шарапов, у. Шарп та ін.

Ґрунтовний аналіз фундаментальних праць згаданих 
дослідників та робіт інших науковців виявив низку неви-
рішених питань, які обумовлюють необхідність розробки 
та практичної реалізації моделей прогнозування та ана-
лізу фінансово-економічних систем і процесів на основі 
виявлення аналогічних явищ і ситуацій, які їм переду-
вали, використовуючи технології розпізнавання образів 
та сучасний математичний апарат.

Метою роботи є формування концепції побудови 
економіко-математичних моделей ідентифікації типових 
шаблонів поведінки економічних систем з метою аналізу 
фінансового стану та прогнозування їхнього розвитку.

результати дослідження. аналітичне забезпечення 
прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 
та ризику неможливе без сильної концептуальної основи.

в основу покладено ідею, що економічні явища та 
процеси можна представити у формі набору прикладів, 
які враховують їхні основні властивості. узагальнення 

та розпізнавання подібних між собою прикладів надасть 
змогу здійснювати висновки по аналогії з уже відомими 
ситуаціями.

ключовим аспектом концепції виступає завдання роз-
пізнавання шаблонів, аналіз економічних систем та про-
гнозування динаміки фінансових процесів.

основною характеристикою аналізу економічних 
явищ та процесів є визначення ключових елементів сис-
теми та встановлення взаємозв’язків або виділення осно-
вних факторів, які обумовлюють стан і розвиток еконо-
мічних систем та процесів. комбінація основних факторів 
та рівень їхнього впливу на об’єкт дослідження і є концеп-
туальною основою економетричної моделі.

складність визначення таких зв’язків та їхній характер 
обумовлені значною невизначеністю та низьким рівнем 
доступності та відкритості інформації. Багатокомпонент-
ність і велика розмірність систем, зокрема соціально-еко-
номічних, може також значно ускладнити процес відобра-
ження мети та обмежень в аналітичному вигляді.

з іншого боку, стан або розвиток процесу можна визна-
чити відповідно до ідентифікації схожих йому випадків 
або ситуацій, які описані за допомогою основних харак-
теристик системи або спостереженнями динаміки фінан-
сових даних.

таким чином перед дослідником можна сформувати 
завдання не просто визначення факторів, які впливають 
на стан економічної системи або її розвиток, а саме нама-
гатися розпізнати характерні особливості об’єкту, анало-
гічні приклади станів економічних систем та етапи фінан-
сово-економічних процесів. такі приклади дають змогу 
не тільки врахувати причинно-наслідкові зв’язки, але й 
приховану емпіричну інформацію. саме такі ключові 
ситуації, стани та тенденції розвитку можна характеризу-
вати як шаблони або економічні патерни.

ключовим аспектом концепції виступає задача розпіз-
навання шаблонів та прогнозування динаміки фінансових 
процесів.

Шаблони – це комбінація факторів-елементів еконо-
мічної системи або послідовних змін в рамках економіч-
ного процесу, які відображають ключові характеристики 
та приклади їхніх стану і розвитку та дають змогу виді-
лити загальні закономірності у структурі вхідних даних.

основною метою є виявлення прихованих характерис-
тик об’єкта дослідження та їх розпізнавання і, відповідно, 
аналіз.

індикатори, які характеризують економічне явище або 
процес, кластеризація сукупності прикладів, які склада-
ються з їхніх індикаторів, дасть змогу виявлення ключо-
вих характеристик, а вирішення завдання аналізу та про-
гнозу здійснюється шляхом подальшої його класифікації 
за відібраними показниками за аналогією з розпізнаними 
шаблонними прикладами.

Прогнозування фінансово-економічних процесів ґрун-
тується на розпізнаванні образів у структурі цінових кри-
вих, які свідчать про подальшу відповідну зміну аналізо-
ваного показника.

Якщо класичну математичну модель розуміємо як 
формалізований, тобто представлений математичними 
співвідношеннями, набір правил, що описують фактори 
суттєвого впливу на функціонування об’єкта дослі-
дження, то модель у рамках концепції розглядається як 
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набір типових шаблонних випадків розвитку економічних 
систем та процесів.

завданням дослідження є розробка концепції моделю-
вання економічних систем та процесів за такими осно-
вними проблемними напрямами:

- вибір та обґрунтування інструментарію для моде-
лювання економічних систем і процесів;

- формування методології застосування інструмен-
тарію до вирішення прикладних завдань аналізу еконо-
мічних систем та прогнозування фінансово-економічних 
процесів.

дослідження економічних систем вирішує проблему 
ідентифікації, декомпозиції структури з метою виявлення 
інструментів та побудови шаблонних прикладів у струк-
турі вхідних даних.

типи змін пов’язані з відношеннями впорядкування, 
структурування на множині елементів цих систем. для 
вирішення завдань формування патернів та шаблонних 
прикладів пропонуються методи автокореляціяйного, 
коваріаційного системного аналізу, дискримінантного та 
фінансового аналізу, нейромоделювання.

важливим завданням є декомпозиція процесу на еле-
ментарні потоки, яку можна провести за допомогою мето-
дів аналізу часових рядів.

для прогнозування реальних фінансових процесів 
необхідно застосовувати методики, що дають змогу вияв-
ляти існуючі функціональні залежності в цих процесах і, 
ґрунтуючись на цьому, здійснювати передбачення їх роз-
витку в майбутньому. ці функціональні залежності у най-
простішій постановці визначають за допомогою методів 
апроксимації, які базуються на припущенні, що для відо-
мих значень прогнозованої змінної y(t) можна підібрати 
деяку функцію заданого виду ŷ(t), яка є близькою у пев-
ному сенсі до y(t) і просто обчислюється.

Проте, створюючи моделі прогнозування фінансових 
часових рядів, необхідно зважати на те, що переважна 
більшість учасників торгів на фондовому ринку є спеку-
лятивними гравцями [1], які здійснюють свої вкладення з 
метою отримання максимального прибутку, а не мінімі-
зації середньоквадратичного відхилення, як це прийнято 
у випадку апроксимації функцій. і величина прибутку 
залежатиме у першу чергу від правильності передбачення 
напрямку зміни курсу, адже гравець фондового ринку 
отримує дохід здебільшого від гри на пониження-під-
вищення. таким чином, модель прогнозування розвитку 
фінансових часових рядів, яка краще визначає напря-
мок руху ціни, є більш ефективною за модель із меншим 
показником MSE [2, с. 125].

у такому разі з метою максимізації прибутку від здій-
снення операцій купівлі-продажу на фондовому ринку 
з’являються підстави для прогнозування саме напрямів 
зміни фінансового показника, а не значень самого курсу.

Моделі на основі нейронних мереж зустрічного роз-
повсюдження, використовуючи типові шаблони розви-
тку цінових кривих фінансових показників, реалізують 
їх класифікацію за напрямом подальшої зміни показника. 
таким чином, забезпечується можливість отримання про-
гнозного значення для фінансового часового ряду.

динаміка економічного показника в рамках досліджу-
ваного процесу виступає як вхідна інформація для нейрон-
ної мережі, тобто дані на яких вона навчається. Проте 
подача часового ряду на входи нейронної мережі повністю 
не має сенсу. необхідно сформувати образи для ідентифі-
кації типових шаблонів динаміки цінових кривих з метою 
аналізу та прогнозування розвитку фінансового часового 
ряду, які будуть розпізнаватися шаром кохонена. ці образи 
виступають прикладами для навчання нейронної мережі.

вхідними факторами можуть бути, наприклад, зна-
чення цінової кривої протягом кількох попередніх спосте-
режень. у такому разі досліджуваним образом є динаміка 
курсу фінансового показника на певному відрізку часу і 
завданням нейромережі стає розпізнавання цього образу 
та встановлення класу, якому він відповідає. Подібним 
чином може діяти досвідчений фінансовий аналітик, який 
за зовнішнім виглядом цінової кривої здатен з певною 
вірогідністю передбачати подальший її розвиток. Проте із 
застосуванням інструментарію нейронних мереж вдається 
уникнути суб’єктивності у процесі прийняття рішень.

також доцільним є перехід від моделювання конкрет-
них значень ціни до приростів досліджуваного показника, 
які можна отримати за формулою:
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 – відносний приріст ціни у t-й момент часу;
xt – значення фінансового показника у t-й момент часу.
створення навчальних даних – це процедура зану-

ренням часового ряду. виходячи із теореми такенса 
[2, с. 140-147], яка стверджує, що послідовність певної 
кількості значень із загального фінансового часового 
ряду дає можливість спрогнозувати наступне значення:  
(xt-d, xt-d-1, ..., xt-1)→ xt.

таким чином, у рамках підходу здійснюється перед-
бачення напрямку та відносної величини зміни економіч-
ного показника за рахунок ідентифікації в ціновій кри-
вій відомих хвильових форм, тобто зазначених образів у 
структурі часового ряду.

Перед дослідником постає питання: як сформувати 
необхідні для ідентифікації типових закономірностей роз-
витку фінансових часових рядів образи, які виступати-
муть навчальними прикладами для налаштування нейро-
мережевих моделей?

опираючись на теорему такенса [2, с. 170], робимо 
висновок про те, що достатньо взяти декілька послідовних 
значень досліджуваного показника для створення обра-
зів типових закономірностей розвитку цінових кривих. 
щоб визначити кількість значень, які доцільно відібрати 
до конкретного вхідного прикладу, необхідно здійснити 
аналіз існуючого часового ряду на наявність авторегре-
сійних залежностей та нелінійних зв’язків. для побудови 
моделей прогнозування розвитку фінансових показників, 
необхідно провести автокореляційний аналіз часового 
ряду. коефіцієнт автокореляції характеризує лише щіль-
ність лінійного зв’язку поточного та попереднього рівнів 
ряду. за рахунок ефектів одночасного впливу екзогенних 
факторів на досліджуваний часовий ряд суть залежностей 
у ньому важко однозначно визначити.

використання часткової функції автокореляції ґрун-
тується на тому, що хоча процес має безкінечну функцію 
автокореляції, тим не менш він може бути охарактеризо-
ваний за допомогою ненульових функцій від автокореля-
ції [3, с. 196-206]. у частковій автокореляційній функції 
(чакФ) усувається залежність між проміжними спосте-
реженнями (спостереженнями всередині лагу). іншими 
словами, вона аналогічна звичайній автокореляції, за 
виключенням того, що при її розрахунку видаляється 
вплив автокореляцій з меншими лагами. таким чином, 
чакФ дає більш чітку картину періодичних залежностей 
та виступає критерієм мінімальної глибини занурення 
часового ряду.

для розпізнавання образів у структурі цінової кривої 
сформуємо навчальні приклади відповідно до змінних 
моделі (щоб врахувати усі можливі регресійні зв’язки та 
нелінійні властивості) таким чином, що кожний наступ-
ний приклад починатиметься із другого значення попере-
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днього прикладу і закінчуватиметься прогнозним значен-
ням для нього:

таблиця 1
схема утворення прикладів  

для навчання нейронної мережі
№ навчального 

прикладу 1 2 … i … n

значення 
показника у 
конкретний 
момент часу

xt-d+1 xt-d+2 ... xt-d+i ... xt-d+n

... ... ... ... ... ...

xt-2 xt-3+2 ... xt-3+i ... xt-3+n

xt-1 xt-2+2 ... xt-2+i ... xt-2+n

xt xt-1+2 ... xt-1+i ... xt-1+n

Множину вхідних значень можна представити на 
прикладі образів динаміки індексу S&P500 у вигляді 
рисунка 1, де кожна лінія відповідає певному образу із 
масиву даних для навчання нейронної мережі. Шкала 
ординат – значення показника, шкала абсцис – кількість 
вхідних образів, вісь z відповідає кількості значень показ-
ника в одному прикладі вхідних даних.

 

рис. 1. представлення множини вхідних значень 
нейронною мережею

на рисунку 1 кожна лінія на графіку відповідає кон-
кретному вхідному прикладу. таке розміщення вхідних 
образів відображає також і динаміку індексу S&P500. 
Проте з першого погляду неможливо визначити, які з при-
кладів вказують на приріст, які – на спад, чи будь-який 
прогноз їх значень.

для можливості функціонування нейромережі при 
реалізації задачі прогнозування необхідно розробити 
класифікатор відповідно до якого нейромережа здійснює 
прогноз зміни досліджуваного показника, шляхом відне-
сення вхідних образів до встановлених класів. для реалі-
зації прогностичної функції у процесі навчання налашто-
вуються ваги міжнейронних зв’язків.

Як вже зазначалося, необхідно визначити саме напрям 
зміни фінансового показника. отже, в такому разі необ-
хідно використовувати в моделі 2 класи: перший клас – 
приріст (індекс на наступний день більше за поточний), 
другий – спад.

для реалізації інтервального прогнозу необхідно здій-
снювати класифікацію за діапазонами зміни досліджува-
ного показника. кількість та суть цих класів необхідно 
встановлювати залежно від задач дослідження або на 
основі аналізу розподілу приросту.

на рисунку 2 відображено, яким чином сформо-
вані представлення про вхідні образи в нейромережевій 
моделі, на основі яких було здійснено навчання нейронної 
мережі зустрічного розповсюдження.

 

рис. 2. Формування масиву образів для навчання мережі

відповідно до розробленого класифікатора сформу-
ємо значення пояснювальної змінної:
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кожному класу відповідає змінна yi, яка приймає зна-
чення 0 або 1, p – кількість розроблених класів [4, с. 103]. 

так, якщо навчальний образ задовольняє умові прина-
лежності до одного з класів, то значення змінної цього класу 
дорівнює 1, а всіх інших класів – 0. наприклад, вхідний образ 
відповідає класу значного приросту показника (клас 1), від-
повідно змінна y приймає значення: y={1; 0; …; 0}.

таким чином, модель прогнозування на основі роз-
пізнавання образів у структурі фінансового часового ряду 
набуває такого вигляду:
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де xt – значення фінансового показника у момент часу t; 
d – кількість послідовно взятих спостережень, які 

формують конкретний навчальний приклад;
для моделювання динаміки фінансових показників 

необхідно побудувати нейронну мережу зустрічного роз-
повсюдження на основі поєднання шарів нейронів кохо-
нена та гроссберга [5, с. 177]. Параметри моделі розрахо-
вуються в процесі налаштування мережі.

нейронна мережа в процесі навчання налаштовується 
на розпізнавання вхідних образів, виділяючи певні зако-
номірності й відносить їх до певного класу.

у теорії людина може навчитися розрізняти такі 
набори даних за критеріями приросту. у функціонуванні 
нервової системи людини є схожі процеси [6, с. 20]. так, 
наприклад, людина майже без проблем згадує предмети 
чи осіб за їх ознаками чи виглядом, які вона чує, бачить, 
відчуває, якщо вона вже знає їх. навіть при ідентифікації 
раніше не знайомих людині образів, мозок здатен зрозу-
міти їх та розпізнати. наприклад, людина здатна читати 
майже будь-який почерк. Проте нам практично немож-
ливо тільки поглянувши на дані фінансової інформації 
здійснити прогноз. Якщо так важко налаштувати свій 
мозок на виконання цього задання, тоді необхідно нала-
штувати параметри нейронної мережі.

висновки. у статті розглянуто методологічний під-
хід до прогнозування фінансових часових рядів на основі 
розпізнавання образів у структурі цінових кривих. цей 
підхід ґрунтується на поєднанні властивостей карти кохо-
нена, яка дає змогу виділити ключові особливості дина-
міки досліджуваного показника без відповідного вектора 
виходу та вихідної зірки гроссберга в нейронній мережі 
зустрічного розповсюдження, дає змогу отримати про-
гноз, виходячи із відомих станів досліджуваного об’єкта.

на основі запропонованого у статті методологічного 
підходу побудовано модель прогнозування змін фінансо-
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вих часових рядів на прикладі динаміки фондового індексу 
S&P500. Модель здійснює передбачення напрямку та від-
носної величини зміни фінансового показника за рахунок 
ідентифікації в ціновій кривій типових хвильових форм, 
тобто зазначених образів у структурі фінансового часо-
вого ряду. основна відмінність розробленого методоло-

гічного підходу порівняно з альтернативними підходами 
полягає у вирішенні завдання прогнозування шляхом роз-
пізнавання шаблонних образів у структурі фінансового 
часового ряду та віднесення розпізнаних образів до клас-
терів, які характеризують різні класи зміни досліджува-
ного показника.
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аннотация. украина сегодня находится на этапе становления и развития рыночных отношений и формирования 
современных принципов и механизмов функционирования финансово-экономических систем разных уровней. учиты-
вая длительный кризисный период на мировых денежных рынках, в последнее время перекинувшийся и на реальный 
сектор экономики, особое значение приобретают задачи анализа экономических систем и процессов, построения до-
стоверных прогнозов для обеспечения эффективного управления ими. Представленное в статье научное исследование 
посвящено разработке концепции построения экономико-математических моделей идентификации типовых шаблонов 
поведения экономических систем с целью анализа финансового состояния и прогнозирования их развития. в основу 
концепции положена идея о том, что экономические явления и процессы можно представить в форме набора примеров, 
учитывающих их основные свойства. обобщение и распознавания подобных между собой примеров позволит осу-
ществлять выводы по аналогии с уже известными ситуациями. Предложенная концепция положена в основу разрабо-
танного в исследовании методологического подхода к моделированию экономических систем и процессов, основанного 
на использовании инструментария нейронных сетей встречного распространения.

ключевые слова: моделирование, прогнозирование, анализ, диагностика банкротства, нейронные сети встречного 
распространения, карта кохонена, выходная звезда гроссберга, самоорганизация.

Summary. Ukraine today is in the process of formation and development of market relations and the formation of modern 
principles and mechanisms of financial and economic systems of different levels. Given the long period of crisis in the world 
financial markets, which has recently turned over also to the real economy, the tasks of analyzing economic systems and pro-
cesses, building reliable forecasts to ensure effective management become particularly important. The research, which is pre-
sented in the article, is devoted to the development of the concept of building economic and mathematical models identifying 
typical patterns of behavior of economic systems in order to carry out financial analysis and to forecast their development. The 
concept is based on the idea that economic phenomena and processes can be represented in the form of a set of examples that 
take into account their basic properties. Synthesis and recognition among similar examples will make it possible to find similar 
to already known situations. The proposed concept s taken as a basis for he developed in this research methodological approach 
to modeling economic systems and processes based on the use of neural network tool distribution counter.

Key words: modeling, forecasting, analysis, diagnosis bankruptcy, counter-propagation neural network, Kohonen map, 
Grossberg outstar, self-organization.
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інструМенти оцінки еконоМічноЇ БеЗпеки  
підприЄМств МолокоперероБноЇ галуЗі  

на основі поБудови БагатоФакторниХ Моделей

TOOLS FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES  
OF DIARY INDUSTRY BASED ON CONSTRUCTION OF MULTIFACTOR MODELS

анотація. у роботі розглянуто основні аспекти до розуміння категорії «економічна безпека молокопереробної про-
мисловості», а також основні критерії економічної безпеки молокопереробної промисловості. досліджено взаємозв’язок 
між чистим прибутком та економічної безпекою запропоновано підхід до оцінки економічної безпеки на основі побу-
дови багатофакторних моделей.

ключові слова: економічна безпека молочної промисловості, система елементів, багатофакторні моделі.

вступ та постановка проблеми. на сучасному етапі 
розвитку економіки україни посилюється дестабілізація в 
усіх її сферах. однією із важливих передумов розвитку під-
приємства є його економічна безпека. завдяки оцінці рівня 
економічної безпеки підприємства можна проаналізувати 
ефективність діяльності організації, виявити її проблемні 
ділянки та попередити можливі загрози для бізнесу, що 
можуть виникнути у майбутньому. в ринковій економіці 
підприємства функціонують в умовах невизначеності та 
непередбачуваності – виникають різні небезпечні явища 
у підприємництві: спад виробництва, недобросовісна кон-
куренція, шахрайство, корупція, рейдерство, недосконале 
комерційне законодавство, криміналізація суспільства, 
влади та бізнесу. усе це вимагає формування системи 
економічної безпеки як держави в цілому, так і окремих 
суб’єктів господарювання саме тому питання оцінки еко-
номічної безпеки підприємства не втрачає актуальності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням економічної безпеки підприємств займалися 
о. ареф’єва, в. геєць, М. денисенко, г. Пастернак тара-
нушенко, а. сухоруков, а. Штангрет та ін. дослідженням 
питання оцінки економічної безпеки займаються р. дро-
нов, і. Євдокимов та о.а. Бородіна, в. забродський та ін.

Метою роботи є дослідження складових, основних 
підходів і методів до оцінювання економічної безпеки під-
приємств молочної промисловості.

результати дослідження. в умовах ринкової еконо-
міки перед підприємствами всіх галузей промисловості 
гостро стоїть проблема забезпечення їх економічної без-
пеки. у цьому зв’язку пильну увагу дослідників привер-
тає розробка методичних і практичних аспектів управ-
ління економічної безпеки господарюючих суб’єктів на 
основі системи відповідних показників, які знайшли своє 
відображення в наукових працях о.а. груніна, а.в. коза-
ченко, а.в. колосова та ін. однак у силу характерних 
особливостей кожної галузі промисловості, на нашу 
думку, підходи для оцінки економічної безпеки повинні 
розроблятися на основі врахування їхніх специфічних 
особливостей. варто зазначити, що механізм управління 
та оцінки економічної безпеки молочної промисловості 
залишається досі невивченим.

на нашу думку, економічну безпеку молокоперероб-
ної промисловості доцільно розглядати в якості системи, 
що складається з наступних основних елементів: сиро-
винний, матеріально-технічної, кадрової, інвестиційної, 
інноваційної, екологічної та фінансової, впливають тією 
чи іншою мірою на її стан у цілому. При цьому важливого 
значення набуває не тільки аналіз показників, що характе-
ризують кожен вищеперелічений елемент системи еконо-
мічної безпеки молочної промисловості, але і визначення, 
якому з елементів системи в даний час необхідно приді-
лити пильну увагу.



210

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 5 • 2015

у зв’язку з цим пропонується розробляти багато-
факторні моделі для молокопереробних підприємств, які 
будуть більш точно давати оцінку економічної безпеки 
підприємств даної галузі харчової промисловості.

в якості критерію оцінки рівня економічної безпеки 
підприємств молочної промисловості, на нашу думку, 
доцільно використовувати отриману підприємством чис-
тий прибуток (збиток). критерій економічної безпеки 
молочної промисловості являє собою результативна 
ознака, що відображає першочергову мету виробничо-
господарської діяльності підприємства і на основі якого 
оцінюється рівень кожної складової системи економічної 
безпеки в цілому.

таким чином, між чистим прибутком і економічною 
безпекою існує взаємозв’язок (див. рис. 1), оскільки для 
того щоб досягти економічної безпеки молочної промис-
ловості, необхідна наявність чистого прибутку, а для того 
щоб забезпечити отримання чистого прибутку, необхідно 
забезпечити безпеку кожної складової системи й еконо-
мічної безпеки в цілому [3, с. 97-98; 4, с. 35-37].

 

Чистий 
прибуток 

Ефективний 
та 

динамічний 
розвиток 

Економічна 
безпека 

молочної 
промисловості 

рис. 1. взаємозв’язок між чистим прибутком і 
економічною безпекою молочної промисловості

виходячи з даного визначення, виділимо основні 
умови, яким, на нашу думку, повинен відповідати крите-
рій економічної безпеки молочної промисловості:

•  критерієм має бути результативна ознака, яка буде 
варіюватися під впливом факторів;

• відображати першорядну мету виробничо-господар-
ської діяльності підприємства;

• оцінювати рівень безпеки кожної складової і всієї 
системи комплексно;

• повиненна бути ідентична (єдиним) для кожного еле-
мента системи і економічної безпеки в цілому.

в якості критерію оцінки рівня економічної безпеки 
підприємств молочної промисловості, на нашу думку, 
доцільно використовувати отриману підприємством чис-
тий прибуток (збиток). це пояснюється тим, що першо-
черговою метою будь-якого господарюючого суб’єкта є 
отримання прибутку, який залишається в його розпоря-
дженні і дозволяє забезпечувати йому ефективне і дина-
мічний розвиток, а, отже, і досягнення безпеки кожної 
складової системи та економічної безпеки в цілому, що 
неможливо досягти в разі її відсутність або внаслідок 
отримання збитків.

водночас отримання чистого прибутку залежить від 
ефективності управління підприємством за усіма напря-
мами діяльності (постачальницької, збут, інвестиційної, 
інноваційної, виробничої, фінансової тощо). виходить, 

що чистий прибуток (збиток) є тією результативною озна-
кою, величина якого залежить від зміни тих чи інших фак-
торів кожного елемента системи й економічної безпеки в 
цілому [1, с. 101; 5, с. 140].

отже, при побудові моделі чистого прибутку ми вихо-
дили з того, що фактори, включені в рівняння, є при-
чинами, а результативна ознака – чистим прибутком, їх 
наслідком.

адитивная модель чистого прибутку в загальному 
вигляді має вигляд:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,       (1.1)
де Z – чистий прибуток підприємства, тис. грн;
y1 – сировинна безпека;
y2 – матеріально-технічна безпека;
y3 – кадрова безпека;
y4 – фінансова безпека;
y5 – екологічна безпека;
y6 – інвестиційна безпека;
y7 – інноваційна безпека.
розрахункове значення кожної складової моделі може 

бути визначене на підставі такої регресійній моделі:
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,                        (1.2)

де y – числове значення безпеки;
x – фактори, включені в модель;
b – коефіцієнти чистої регресії.
кожен із коефіцієнтів інтерпретується як величина 

зміни чистого прибутку за умови, що даний фактор змі-
нюється на прийняту одиницю виміру, а решта фактори 
залишаються постійними на середніх рівнях [6, с. 98].

для визначення значення сировинної безпеки під-
приємств нами була побудована регресійна модель, яку в 
загальному вигляді можна представити таким чином:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,     (1.3)
де x1 – матеріалоємність, %;
x2 – вихід готової продукції з одиниці ресурсів молока, 

тис. грн/т;
x3 – частка імпорту ресурсів молока, %;
x4 – транспортні витрати, %;
х5 – ступінь переробки вторинної сировини, %.
Матеріально-технічна безпека підприємств характе-

ризується рівнянням такого виду:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,             (1.4)
де x1 – фондовіддача, тис. грн;
x2 – фондоозброєність, тис. грн;
x3 – ступінь використання виробничої потужності, %.
рівняння регресії для опису кадрової безпеки підпри-

ємств має такий вигляд:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,                    (1.5)
де x1 – продуктивність праці, тис. грн;
x2 – зарплатовіддача тис. грн.
загальний вигляд рівняння регресії, що характеризує 

фінансову безпеку підприємств такий:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

, (1.6)
де x1 – коефіцієнт поточної ліквідності;
x2 – коефіцієнт фінансування;
x3 – частка оборотних активів у валюті балансу, %;
x4 – коефіцієнт оборотності активів;
x5 – рентабельність активів, %;
x6 – коефіцієнт фінансової незалежності;
x7 – матеріаловіддача, тис. грн.
рівняння регресії, що описує екологічну безпеку:
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де x1 – водоспоживання, %;
x2 – водовідведення, %;
x3 – енергоємність, %;
x4 – ступінь атмосферних викидів, %.
рівняння регресії для характеристики інвестиційної 

безпеки:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,                   (1.8)
де x1 – коефіцієнт інвестиційної активності;
x2 – рентабельність інвестиційної діяльності,%.
загальний вигляд рівняння регресії, що описує іннова-

ційну безпеку підприємств, такий:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,                   (1.9)
де x1 – коефіцієнт інноваційної активності;
x2 – рентабельність інноваційної діяльності, %.
отже, загальний вигляд моделі, яка описує економічну 

безпеку молокопереробних підприємств, що виражається 
в сумі отриманого чистого прибутку, буде мати такий 
вигляд:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

, (1.10)

комплексну оцінку економічної безпеки молокопе-
реробних підприємств необхідно давати на основі отри-
маного значення Z. градація рівнів оцінки економічної 
безпеки підприємств молокопереробної промисловості 
представлена на рисунку 2.

на підставі вищепредставленої інформації можна зро-
бити висновок, що якщо в результаті отриманих розрахун-
ків значення Z буде позитивною величиною, за умови, що 
сума всіх елементів системи (сума всіх у) буде позитив-
ною, то можна стверджувати, що молокопереробне підпри-
ємство отримує чистий прибуток, і, отже, про досягнення 

на даному підприємстві економічної безпеки (високий 
рівень). однак дане висловлювання вимагає уточнення в 
тій частині, що може спостерігатися ситуація, коли не всі 
елементи системи можуть мати позитивні значення, але в 
сумі величина Z буде позитивна (тривожний рівень). тоді у 
цьому разі необхідно приділяти першорядну увагу і, отже, 
розробляти комплекс заходів на ті складові системи, де 
були отримані негативні значення [5, с. 88].

у разі, якщо елементи системи будуть мати як пози-
тивні, так і негативні значення, але в сукупності отри-
мане значення Z буде негативним, то це буде свідчити про 
порушення всієї системи в цілому і, отже, про недосяг-
нення на даному підприємстві економічної безпеки (кри-
тичний рівень ).

у тому разі, якщо величина Z = 0 (небезпечний рівень), 
то це свідчитиме, що дане молокопереробне підприємство 
перебуває на межі критичного рівня, і якщо своєчасно не 
вжити відповідних заходів, то це призведе до порушення 
усіх елементів системи.

висновки. таким чином, запропоновані мною багато-
факторні моделі економічної безпеки молочної промисло-
вості не тільки дадуть змогу оцінити її стан, але і виявити, 
який з елементів має найбільший вплив на стан усієї сис-
теми в цілому.
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аннотация. в работе рассмотрены основные аспекты понимания категории «экономическая безопасность молоко-
перерабатывающей промышленности», а также основные критерии экономической безопасности молокоперерабаты-
вающей промышленности. исследована взаимосвязь между чистой прибылью и экономической безопасностью Пред-
ложен подход к оценке экономической безопасности на основе построения многофакторных моделей.

ключевые слова: экономическая безопасность молочной промышленности, система элементов, многофакторные 
модели.

Summary. The article describes the main aspects to the concept of economic security category dairy industry. The basic 
criteria of economic security of the dairy industry. Investigated interdependence ‘relationship between net profit and economic 
security. An approach to assessing the economic security through the construction of multivariate models.

Key words: economic security of the dairy industry, system elements, multifactorial model.
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рис. 2. градація оцінки економічної безпеки
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анотація. у статті визначено вплив облікової політики на ефективність управління діяльністю підприємства. виді-
лено сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на формування облікової політики підприємства. об-
ґрунтовано необхідність переосмислення значення облікової політики в процесі управління підприємством. у зв’язку 
з цим зазначається про необхідність змін у визначенні поняття «облікова політика» з врахуванням спрямованості облі-
кової політики на задоволення інформаційних потреб як зовнішніх так і внутрішніх користувачів, тобто обґрунтування 
управлінського характеру облікової політики. визначено структуру документу «Положення про облікову політику».

ключові слова: облікова політика, наказ про облікову політику підприємства, положення про облікову політику, 
користувачі інформації, фінансова звітність.

постановка проблеми. чітко та правильно сформо-
вана облікова політика суттєво впливає на ефективність 
управління діяльністю підприємства, тому на кожному 
підприємстві, з урахуванням специфіки діяльності, має 
бути обрано той варіант обліку, що забезпечить найбільш 
повну реалізацію управлінських функцій. Проте розробка 
та впровадження облікової політики є досить трудоміст-
ким процесом і не стала повноцінним інструментом орга-
нізації обліку з метою забезпечення відповідною інфор-
мацією зовнішніх та внутрішніх її користувачів. досить 
часто положення про облікову політику, що затверджене 
на підприємствах, майже повністю копіює зміст норма-
тивних документів, при цьому повноцінно не розкрива-
ючи особливості діяльності підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вагомий 
внесок в розвиток теоретичних та практичних аспек-
тів формування облікової політики зроблено в пра-
цях учених р.а. алборова, а.с., Бакаєва, М.т. Білухи, 
Ф.Ф. Бутинця, Ю.а. вериги, т.в. войтенко, М.с. Пуш-
кара, в.в. сопка, М.т. щирби та ін. Проте нині відсутня 
єдина точка зору щодо документального оформлення 
облікової політики підприємства у зв’язку з цим дослі-
дження щодо формування облікової політики потребу-
ють подальшого розвитку.

Метою статті є обґрунтування значення облікової 
політики, дослідження механізму її формування та доку-
ментального оформлення.

виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання облікової політики безпосередньо на підприємстві 
викликане особливостями та специфікою його діяльності, 
які досить складно повноцінно відобразити в норматив-
них документах. на кожному підприємстві бухгалтер-
ський облік ґрунтується на відповідному нормативно-
правовому забезпеченні, що безпосередньо впливає на 
організацію обліку і фінансової звітності, тому ступінь 
свободи певного підприємства щодо формування обліко-
вої політики законодавчо обмежений, проте передбачено 

альтернативні варіанти і тому підприємство має можли-
вість вибору складу бухгалтерських рахунків, способів 
оцінки тощо.

відповідно до закону україни «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в україні», облікова політика 
визначається як сукупність принципів, методів і процедур, 
що використовуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності [1]. в МсБо 8 «облікові полі-
тики, зміни в облікових оцінках та помилки», зазначено, 
облікова політика – це певні принципи, основи, умови, 
правила і практика, прийняті компанією для підготовки і 
надання фінансової звітності [2]. тобто дані документи 
функції облікової політики підприємства обмежують до 
складання та подання фінансової звітності підприємства та 
не поширюються на питання організації та ведення обліку. 
Безперечно, що фінансова звітність може бути достовір-
ною, повною і об’єктивною лише за умови раціональної 
організації та методики ведення бухгалтерського обліку.

Професор М.с. Пушкар вважає, що «основне призна-
чення облікової політики полягає в:

1) упорядкуванні облікового процесу та лібералізації 
системи обліку на підприємстві;

2) формуванні методики обліку майна, капіталу і 
зобов’язань, фактів господарської діяльності та результа-
тів діяльності підприємства на основі загальноприйнятих 
принципів та правил;

3) забезпеченні повною, достовірною та неупередже-
ною інформацією менеджменту з метою здійснення ефек-
тивного управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства та визначення стратегії подальшого його 
розвитку в майбутньому;

4) забезпеченні формування та своєчасного надання 
інформації різним користувачам, яка міститься у фінансо-
вій звітності;

5) роз’ясненні користувачам внутрішньої і зовнішньої 
звітності конкретних правил та процедур ведення обліку 
та складання звітності;
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6) наданні обліку планомірності та послідовності;
7) підвищенні ефективності ведення обліку на підпри-

ємстві» [3, с. 30-31].
в.а. кулик визначає облікову політику підприємства 

як «систему способів ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності, що використовується під-
приємством для інформаційного забезпечення прийняття 
економічних рішень та передбачає найбільш достовірне 
відображення фактів господарської діяльності [4, с. 54]. 
М.с. Пушкар та М.т. щирба стверджують, що облікова 
політика – це механізм управління обліком, який здій-
снюють на основі вибору та розробки суб’єктом гос-
подарювання способів (варіантів), правил і процедур 
щодо організації та методики ведення обліку, складання 
і подання звітності виходячи з загальноприйнятих прин-
ципів та із специфіки діяльності підприємства для отри-
мання повної, об’єктивної, достовірної і неупередженої 
інформації з метою прийняття зацікавленими особами 
обґрунтованих управлінських рішень [3]. т.в. войтенко 
визначає облікову політику як обрану підприємством, з 
урахуванням встановлених норм та особливостей, мето-
дологію бухгалтерського обліку, яка спрямована на досяг-
нення його цілей та завдань та використовується з метою 
забезпечення надійності фінансової звітності та якісної 
системи управління [5].

з врахуванням вищезазначеного зазначимо необхід-
ність змін у визначенні поняття «облікова політика» з 
врахуванням спрямованості облікової політики на задово-
лення інформаційних потреб як зовнішніх, так і внутріш-
ніх користувачів, тобто обґрунтовувати і управлінський 
характер облікової політики. облікова політика є сукуп-
ністю правил, прийомів та процедур ведення обліку, яка 
забезпечує дотримання єдиної методики відображення 
господарських операцій, складання та подання звітності, 
з врахуванням загальноприйнятих принципів та специ-
фіки діяльності підприємства з метою отримання повної, 
об’єктивної, достовірної і неупередженої інформації для 
прийняття виважених і обґрунтованих управлінських 
рішень.

існує значна залежність управлінських рішень від 
якості бухгалтерської інформації, тому основною метою 
при розробці та впровадженні на підприємстві облікової 
політики має стати формування повної, достовірної та 
неупередженої інформації.

облікова політика сприяє посиленню обліково-аналі-
тичних функцій в управлінні підприємством, дає змогу 
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у вироб-
ничому процесі. відповідно до законодавчих вимог під-
приємство самостійно визначає власну облікову політику, 
при цьому ступінь його свободи регламентується регла-
ментацією обліку на державному рівні.

При виборі облікової політики необхідно враховувати 
вплив низки факторів, які можна поділити на зовнішні та 
внутрішні.

до зовнішніх факторів належать:
- інфраструктура ринку;
- особливості системи оподаткування;
- вплив інфляційних процесів;
- законодавчі акти та нормативні документи з питань 

підприємництва бухгалтерського обліку і оподаткування 
та перспективи їх змін тощо.

внутрішніми факторами можна визначити такі:
- форму власності та організаційно-правову форму, 

галузь економіки та вид діяльності;
- організаційну та виробничу структуру підприєм-

ства;
- технологічні особливості процесу виробництва;

- рівень розвитку інформаційної системи на підпри-
ємстві;

- рівень кадрового та матеріально-технічного забез-
печення тощо.

н.в. Піскунова зазначає, що «за системного підходу 
до вирішення проблеми формування облікової політики 
методичною основою має бути визначення класифікацій-
них ознак чинників: за місцем виникнення – зовнішні та 
внутрішні; за часом дії – перспективні та поточні; за зміс-
том – виробничо-організаційні та фінансово-економічні. 
визначення чинників за класифікаційними ознаками 
зумовлює методику, обсяг і зміст облікової політики. від-
бувається конкретизація методу бухгалтерського обліку, 
доведення до чіткого опису способів його проведення в 
конкретних виробничих умовах» [6].

отже, при складанні розпорядчого документу щодо 
облікової політики виникає багато питань, які можуть бути 
вирішені лише за умови чіткого розуміння значення обліко-
вої політики, її місця у системі обліку, взаємодії із іншими 
елементами, врахування факторів, що на неї впливають.

Формалізація облікової політики здійснюється за 
допомогою таких носіїв інформації, як наказ, положення, 
організаційно-розпорядчі документи та інша внутрішня 
документація.

за формою облікова політика має вигляд наказу керів-
ника підприємства, на підставі якого затверджується 
Положення про облікову політику підприємства, безпосе-
редній контроль за виконанням вимог, якого покладається 
на головного бухгалтера підприємства.

зазначимо, що в економічній літературі [7; 8; 9] часто 
відбувається використання наказу про облікову політику 
в якості організаційно-розпорядчого документу стосовно 
документального оформлення облікової політики.

так, М. щирба зазначає, що «саме наказ про облікову 
політику повинен цілком (повністю) відображати осо-
бливості організації та ведення бухгалтерського обліку і 
складання звітності на підприємстві. При цьому він може 
бути складений у загальній формі, а може містити розділи 
і додатки» [9]. за таких умов, на наш погляд, даний доку-
мент стане досить громіздким.

вивчення економічної літератури та проведені дослі-
дження свідчать про те, що саме в Положенні про облі-
кову політику мають бути зазначені облікові правила, а 
сам наказ, як правовий акт, що видається керівником під-
приємства, організації, установи на правах єдиноначаль-
ності і в межах своєї компетенції призначений для вирі-
шення основних та оперативних завдань, які поставлено 
перед підприємством.

документ «Положення про облікову політику» пови-
нен складатися з організаційно-технічної та методичної 
частин. варто зазначити, що у цьому документі регламен-
товано як бухгалтерський (фінансовий і управлінський), 
так і податковий облік.

організаційно-технічна частина характеризує органі-
зацію ведення бухгалтерського обліку; повноваження на 
підпис документів; форму бухгалтерського обліку; поря-
док документообігу; робочий план рахунків бухгалтер-
ського обліку; технологію обробки облікової інформації; 
порядок проведення інвентаризації; систему управлін-
ської звітності; систему внутрішнього контролю на під-
приємстві. Методична частина визначає методи оцінки 
активів і зобов’язань; визнання доходів та витрат; перелік 
і склад статей калькулювання виробничої собівартості; 
методи калькулювання собівартості продукції, робіт, 
послуг. доцільно в положенні про облікову політику під-
приємства передбачити окремий розділ, в якому буде роз-
крито принципи ціноутворення.
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створення окремого положення про облікову політику 
для цілей управлінського обліку вважаємо недоцільним, 
елементи облікової політики повинні знайти своє відобра-
ження в відповідних розділах даного документу, що дасть 
можливість уникнути дублювання інформації.

Положення про облікову політику містить додатки, 
наприклад робочий план рахунків, Перелік форм управ-
лінської звітності; графік документообороту тощо.

зміни в обліковій політиці можливі лише у випадках 
зміни законодавства, статутних вимог на підприємстві та 
у разі, якщо зміни забезпечать більш достовірне відобра-
ження подій чи операцій у фінансовій звітності.

висновки. таким чином, питання формування облі-
кової політики підприємств залишаються актуальними, 
оскільки в переважній більшості її формуванню приді-
ляється недостатня увага як з боку працівників бухгал-
терської служби, так і з боку власників та керівників 
підприємства. облікова політика покликана створити 

на підприємстві таку систему обліку, яка б дала мож-
ливість надати користувачам безумовну інформацію, 
складену з урахуванням особливостей певного підпри-
ємства. Метою облікової політики у процесі ведення 
бухгалтерського обліку є створення оптимальної, узго-
дженої та впорядкованої основи для складання досто-
вірної звітності та прийняття ефективних економічних 
рішень на її основі. Положення про облікову політику –
має стати основним методичним документом, яким під-
приємство має керуватися в процесі діяльності. саме 
в Положенні про облікову політику мають бути зазна-
чені облікові правила, а не в наказі про затвердження 
облікової політики. створення окремого положення 
про облікову політику для цілей управлінського обліку 
вважаємо недоцільним, елементи облікової політики 
повинні знайти своє відображення у відповідних розді-
лах даного документа, що дасть можливість уникнути 
дублювання інформації
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аннотация. в статье определено влияние учетной политики на эффективность управления деятельностью пред-
приятия. выделена совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование учетной политики 
предприятия. обоснована необходимость переосмысления значения учетной политики в процессе управления пред-
приятием. в связи с этим отмечается о необходимости изменений в определении понятия «учетная политика» с учетом 
направленности учетной политики на удовлетворение информационных потребностей как внешних, так и внутренних 
пользователей, то есть обоснования управленческого характера учетной политики. определена структура документа 
«Положение об учетной политике.

ключевые слова: учетная политика, приказ об учетной политике предприятия, положение об учетной политике, 
пользователи информации, финансовая отчетность.

Summary. The article defines influence of accounting policy at the effectiveness of business management. Author points 
out a set of external and internal factors that affect buildup of enterprise’s accounting policy. It is worth noting that definition of 
the term «accounting policy» needs to be changed considering its orientation towards satisfaction of information needs of both 
external and internal users, i.e. substantiate the managerial aspects of accounting policy. The structure of document «Regulation 
of accounting policy» is defined.

Key words: accounting policy, order about accounting policy of enterprise, regulation of accounting policy, users of 
information, financial statement.
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анотація. у статті розглянуто науково-методичні підходи до формування ефективної системи управління опера-
ційними ризиками банків при здійсненні операцій з похідними фінансовими інструментами. класифіковано види опе-
раційних ризиків, які притаманні банківським операціям з деривативами. запропоновано складові методики управлін-
ня операційними ризиками: визначено основні завдання управління, функції та принципи організації, основні методи 
оцінки операційних ризиків. розкрито підходи до визначення ефективності використаної системи управлінських рі-
шень керівництва банку щодо ідентифікації та оцінки операційних ризиків банків при здійсненні операцій з похідни-
ми фінансовими інструментами. запропоновано відображення показників, що характеризують наявність та можливий 
рівень операційних ризиків, у технологічних картах бізнесі-процесів та у відповідних формах звітності банків.

ключові слова: ринок, банк, криза, управління, операційний ризик, похідні фінансові інструменти, методика.

вступ та постановка проблеми. стрімкий розвиток 
інформаційних та комунікаційних технологій на фінансо-
вому ринку призвів до виникнення інноваційних фінан-
сових продуктів, специфічні умови функціонування яких 
почали формувати нові тенденції, які прямо чи опосеред-
ковано впливали на розвиток діяльності банків.

Банки в умовах посилення конкурентної боротьби 
на фінансових ринках, допускаючи у своїй традиційній 
діяльності високі ризики, для захисту від них починають 
використовувати похідні фінансові інструменти. але, як 
з’ясувалося потім, цим інструментам теж властиві свої, 
специфічні ризики, визначення рівня яких при відсут-
ності ефективних методів регулювання нових продуктів 
є досить складним завданням. одним із таких ризиків є 
операційний. його виникнення пов’язано зі зростанням 
обсягів операцій банків з деривативами, складність яких 
є причинами помилок персоналу, а також є результатом 
технологічних помилок, збоїв у роботі комп’ютерного 
обладнання.

зазначене призвело до необхідності виокремлення 
операційних ризиків у окрему категорію ризиків сучас-
ного банку, а їх природа, сутність та особливості, які при-
таманні похідним фінансовим інструментам призвели до 
необхідності формування методологічних засад щодо їх 
управління, що підтверджує актуальність пропонує мого 
дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням теоретичних та практичних проблем управління 
операційними ризиками присвячена велика кількість нау-
кових праць. вагомий внесок у розробку теоретико-мето-
дологічних засад управління банківськими операційними 
ризиками зробили дослідження іноземних та вітчизняних 
науковців, серед яких праці с. дмитрова [1], і. ларіонової 
[2], о. лаврушина [3], л. Примостки [4], Б. сазикіна [5] 
та ін. незважаючи на достатню кількість публікацій, при-

свячених проблемам управління операційними ризиками 
банків, постійні зміни умов діяльності банків на фінан-
совому ринку, посилення глобальних дисбалансів у світо-
вій та національних економіках потребують розробки та 
впровадження нових методологічних підходів до управ-
ління зазначеними ризиками.

Метою дослідження є розробка методичних підходів 
до формування системи управління операційними ризи-
ками, які притаманні банкам при здійсненні діяльності на 
ринку похідних фінансових інструментів. для досягнення 
мети у статті вирішені такі завдання: класифіковано під-
ходи до визначення сутності операційного ризику банку, 
визначено мету, принципи та специфіку організації про-
цесів управління операційними ризиками.

результати дослідження. Проведений аналіз науко-
вих праць свідчить, що не існує єдиної думки щодо сут-
ності понять «операційний ризик» та «управління опе-
раційними ризиками» банків, які притаманні операціям 
з деривативами". тому проведемо спочатку дослідження 
наукових підходів до визначення сучасними науковцями 
сутності дефініцій «операційний ризик» та «управління 
операційними ризиками».

у сучасних дослідників не існує загально прийнятого 
визначення операційних ризиків, тому, на наш погляд, 
необхідно використовувати визначення, яке запропо-
новане Базельським комітетом з банківського нагляду, 
згідно якого операційний ризик – це ризик виникнення 
збитків у результаті недоліків та помилок у внутрішніх 
процесах банку, допущених з боку співробітників, через 
інформаційні системи, а також зовнішніх подій [3, с. 168].  
а управління операційними ризиками більшість дослід-
ників визначає як процеси, спрямовані на обмеження 
істотних операційних ризиків, зниження негативних 
наслідків їх реалізації та забезпечення цілей розвитку 
банку [1, с. 39; 2, с. 289; 4, с. 19, с. 29].
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Предметом нашого дослідження є операційні ризики 
банків, які виникають при здійснення операцій з похід-
ними фінансовими інструментами, тому наступним ета-
пом дослідження є класифікація видів операційних ризи-
ків з похідними.

Проведений аналіз підходів сучасних дослідників 
до класифікації операційних ризиків на ринку похідних 
фінансових інструментів призводить до висновку, що сут-
тєвих розбіжностей у визначенні їх видів не існує.

так, виокремлюються три основні види операційних 
ризиків на ринку деривативів, а саме:

- транзакційний ризик – ризик втрат, який виникає 
внаслідок здійснення банками операцій з похідними 
та є результатом помилок персоналу при їх виконанні, 
а саме: помилок, що виникають унаслідок складності 
інноваційних продуктів, обліку таких операцій, здій-
сненні розрахунків, відсутністю адекватної юридичної 
документації;

- ризик операційного контролю – ризик втрат, які 
виникають унаслідок проведення неякісного контролю 
діяльності персоналу фронт-, мідл- та бек-офісів бан-
ків, а саме: порушень у системах управління, організа-
ції та контролю якості виконання завдань працівниками, 
несанкціонованого доступу до комп’ютерних та телеко-
мунікаційних систем;

- технологічний ризик – ризик втрат, які виникають 
унаслідок допущення технічних та технологічних поми-
лок та збоїв у інформаційних системах, а саме: помилок у 
розробці програмного забезпечення, формулюванні мате-
матичних моделей, формуванні неадекватних обсягів та 
якості вхідної інформації, технічних порушень [2, с. 328].

наведений перелік класифікаційних ознак не є 
вичерпним та може доповнюватися залежно від мети 
дослідження.

для організації ефективного управління операцій-
ними ризиками деривативів важливою є їх класифі-
кація за характером наслідків та частотою прояву. за 
означеним критерієм визначають операційні ризики, 
що виникають рідко і спричиняють невеликі збитки або 
виникають часто, але спричиняють невеликі збитки; 
спричиняють суттєві збитки, але трапляються з малою 
ймовірністю; трапляються вкрай рідко, призводять до 
великих збитків та банкрутства банку. це дає змогу 
класифікувати операційні ризики як незначні, помірні, 
значні, катастрофічні.

Підсумовуючи наведені вище результати дослідження, 
вважаємо, що для побудови ефективної методики управ-
ління операційними ризиками, які виникають при діяль-
ності банків на ринку похідних фінансових інструментів, 
зазначені ризики доцільно класифікувати щонайменше за 
такими ознаками:

- за сферою виникнення: внутрішні, що виникають 
безпосередньо у зв’язку з діяльністю конкретного банку, та 
зовнішні, що виникають у зовнішньому щодо банку серед-
овищі і безпосередньо не залежать від його діяльності;

- за джерелом виникнення – ризики персоналу, 
ризики процесів, технологічні ризик;

- за наслідками впливу – незначні, помірні, значні, 
катастрофічні.

для формування ефективної методики управління 
операційними ризиками банків необхідно визначити 
завдання. основними завданнями системи управління 
операційними ризиками банків, у тому числі і при управ-
лінні ризиками похідних фінансових інструментів, є:

- встановлення ефективної системи підтримки при-
йняття управлінських рішень з урахуванням рівня ризи-
ків, на які наражається банк;

- забезпечення проведення банківських операцій з 
похідними фінансовими інструментами відповідно до 
встановлених банком політик, процедур і регламентів;

- забезпечення фінансової стійкості банку в кризових 
ситуаціях як на ринку деривативів, так і в разі системної 
кризи;

- оптимізація очікуваних прибутків та збитків від 
операцій з похідними фінансовими інструментами, зни-
ження рівня неочікуваних збитків;

- прогнозування передкризового стану банку для 
своєчасного виявлення ознак кризи та визначення ефек-
тивних засобів та методів управління операційними ризи-
ками з похідними, з метою зниження їх впливу на фінан-
совий результат банку;

- виявлення причин, що провокують операційні 
ризики банків та втрати за ними, пошук засобів їх мінімі-
зації та усунення.

реалізація завдань методики управління операційними 
ризиками банків при здійсненні операцій з похідними фінан-
совими інструментами відбувається шляхом виконання вимог 
сукупності функцій управління ризиками. Формувати мето-
дичні підходи, на нашу думку, необхідно враховуючи вимоги 
таких загальних функцій: прогнозування, планування, органі-
зації, регулювання, координації, обліку та контролю.

Функція прогнозування. Потреба у прогнозуванні 
виникає із самої природи управління ризиками, бо воно 
має розв’язувати як повсякденні завдання, так і перспек-
тивні проблеми, що виникають у діяльності як персоналу 
банка, так і його технологічних програм та устаткування. 
Функція прогнозування – це наукове передбачення, сис-
тематичне дослідження стану, структури, динаміки та 
перспектив управлінських явищ і процесів, властивих 
суб’єкту управління операційними ризиками.

Функція планування є на всіх рівнях ієрархії системи 
управління ризиками. вона полягає у визначенні мети, 
напрямів, завдань, засобів реалізації тих чи інших про-
цесів, розробленні заходів, за допомогою яких має бути 
досягнута мета – своєчасна ідентифікація ризиків на 
ринку деривативів та прийняття превентивних заходів.

Функцію організації пов’язано зі створенням органі-
заційного механізму та ефективної методики управління 
операційними ризиками операцій з деривативами. Мета 
цієї функції – сформувати керуючі та керовані підсис-
теми, а також зв’язки й відносини між ними.

Функція регулювання – це досягнення необхідного 
стану впорядкування та мінімізації можливих збитків від 
операційних ризиків при здійсненні банками операцій з 
фінансовими похідними інструментами в умовах сталого 
розвитку, невизначеності та кризи. за допомогою регулю-
вання здійснюється безпосереднє керівництво поведінкою 
суб’єктів при управлінні об’єктами (похідні фінансові 
інструменти, та операційні ризики, що пов’язані з ними).

Функція координації – забезпечує узгодження функці-
онування підсистем управління. завдяки координуванню 
узгоджуються дії керівників не тільки всередині управлін-
ської ланки, а й дії керівників інших управлінських струк-
тур, які пов’язані з можливістю виникнення операційних 
ризиків за операціями з похідними.

Функція обліку – збирання, передача, зберігання і 
перероблення даних, реєстрація та групуванням відомос-
тей про допущені помилки персоналу, збої програмного 
забезпечення тощо.

Функція контролю має свої особливості щодо інших 
функцій. так, якщо планування ставить завдання, органі-
зація приводить систему управління операційними ризи-
ками в стан можливості виконання цього завдання, то 
контроль покликаний постійно надавати інформацію про 
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результати виконання завдань управління операційними 
ризиками операцій банків з деривативами з метою кори-
гування планів (якщо це необхідно).

наступним елементом методики управління опера-
ційними ризиками банків є принципи. зауважимо, що у 
сучасних дослідників відсутні єдині підходи до визна-
чення таких принципів.

вважаємо, що система управління операційними 
ризиками повинна базуватися на принципах, визначених 
Базельським комітетом [6], основними з яких є:

- відповідальність керівництва банку за впровадження 
системи управління операційними ризиками деривативів 
та своєчасну й кількісну їх ідентифікацію;

- постійний процес управління та контролю операцій-
них ризиків як за існуючими видами похідних фінансових 
інструментів, так і за тими, що плануються до впровадження;

- здійснення постійного моніторингу рівня операційного 
ризику банку за похідними фінансовими інструментами.

важливою складовою методики управління є оцінка 
як окремих операційних ризиків, так і здійснення загаль-
ної оцінки потенційних збитків, для покриття яких банк 
повинен мати достатній розмір власного капіталу.

у банківській практиці оцінювання операційних ризи-
ків існує значна кількість методів, які можна згрупувати у 
такий спосіб:

- методи, що базуються на експертному судженні (сце-
нарний аналіз, причино-наслідкові моделі, мультифак-
торні моделі, нечітка логіка, байєсовські мережі, бально-
ваговий метод);

- статистичні методи, які базуються на використанні 
статистичного аналізу розподілу фактичних збитків, що 
дає змогу зробити прогноз щодо потенційних збитків у 
майбутньому [2, с. 292-297].

на основі двох попередніх етапів – ідентифікації та 
оцінки наявних операційних ризиків – має бути визначе-
ний комплекс заходів, спрямованих на зниження ймовір-
ності настання подій, або вплив на обставини, що можуть 
призвести до операційних збитків, та (або) зменшення 
(обмеження) розміру потенціальних операційних збитків.

необхідно зазначити, що, Базельський комітет із бан-
ківського нагляду пропонує такі підходи до оцінки опера-
ційних ризиків, згруповані за складністю впровадження:

- базовий індикативний підхід, який вважається 
основним і ґрунтується на розподілі коефіцієнта опера-
ційного ризику при використанні єдиного індикатора як 
орієнтовного показника для всієї «сфери дії» операцій-
ного ризику (діяльності банку взагалі). таким індикато-
ром пропонується взяти показник валового прибутку, а 
операційний ризик розраховувати як відсоток (15%) від 
середнього показника валового доходу за останні 3 роки;

- стандартизований підхід, він відрізняється від 
методу базового індикатора тим, що передбачає поділ 
діяльності банку на певну кількість стандартизованих 

бізнес-напрямів; для кожного бізнес-напряму визнача-
ється індикатор, що слугує приблизним показником суми 
операційного ризику в межах кожного із напрямів бізнесу 
банку, та коефіцієнт, який використовується для розра-
хунку резерву під операційні ризики (за бізнес-напрямом –  
у нашому випадку – операції з ПФі, зазначений коефіці-
єнт складає 18%); 

- методи внутрішнього виміру ризиків, або «пере-
дові», підходи на основі власних моделей оцінки опе-
раційних ризиків, які базуються на внутрішніх оцінках 
потенційних втрат [4, с. 457; 5, с. 88-89].

варто зазначити, що рекомендації Базельського комі-
тету необхідно враховувати при формуванні системи оці-
нювання операційних ризиків у вітчизняних банках.

наступним елементом методики управління операцій-
ними ризиками фінансових похідних інструментів є визна-
чення ефективності використаної системи управлінських 
рішень. для вирішення цього завдання використовують:

- порівняння ключових показників індикаторів опера-
ційного ризику поточного періоду з показниками попере-
днього, їх відповідність визначеному ліміту (максимально 
припустимому значенню); 

- оцінку кількісних наслідків реалізації операційних 
ризиків (кількість інцидентів та суми витрат);

- оцінку якості впровадження обраних заходів (чи 
вони дійсно впроваджені, або є тільки задекларованими) 
та якості превентивних заходів управління операційними 
ризиками. 

за наслідками моніторингу складаються звіти для 
вищого керівництва банку, на основі яких приймаються 
рішення щодо змін в управлінні операційними ризиками 
на стратегічному рівні.

висновки. управління операційними ризиками є важ-
ливою складовою загального управління операційними 
ризиками в банках, тому необхідно, щоб визначення бан-
ківських ризиків на ринку похідних фінансових інстру-
ментів, їх класифікація та повний перелік були розкриті 
у відповідних загально банківських документах. на рівні 
функціональних підрозділів зазначені показники мають 
бути відображеними у технологічних картах бізнесі-про-
цесів, визначені у звітних формах тощо.

керівництво банків повинно розробити та впровадити 
структуру управління операційним ризиком з визначен-
ням рівнів відповідальності, при цьому вище керівництво 
банку несе відповідальність за послідовне впровадження і 
підтримку складових політики управління операційними 
ризиками, процесів і систем управління операційним 
ризиком відповідно до визначених процедур та показ-
ників, які характеризують схильність банків до ризику. 
використання запропонованих рекомендацій вітчизня-
ними банками буде сприяти зменшенню їхніх збитків за 
ризиками та посилять їхню конкурентоспроможність на 
ринку банківських послуг.
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аннотация. в статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию эффективной системы управ-
ления операционными рисками банков при осуществлении операций с производными финансовыми инструментами. 
классифицированы операционные риски банковских операций с деривативами. Предложены составляющие элементы 
методики управления операционными рисками: определены основные задачи управления, функции и принципы орга-
низации, основные методы оценки операционных рисков. раскрыты подходы к определению эффективности использо-
ванной системы управленческих решений руководства банка по идентификации и оценке операционных рисков банков 
при осуществлении операций с производными финансовыми инструментами. Предложено отражать в технологических 
картах бизнес-процессов и в соответствующих формах отчетности показатели, характеризующие наличие и возможный 
уровень операционных рисков.

ключевые слова: рынок, банк, кризис, управление, операционный риск, производные финансовые инструменты, 
методика.

Summary. Methodological approaches to the formation in effective system of operational bank risks administration by the 
performance of operations with derivate financial tools are considered in the article. It’s classified the kinds of operational risks 
which are typical for bank operations with derivates. It’s offered the elements of administrational methodology of risks admin-
istration: it’s defined the main tasks of administrations, functions and organizational principles, the main methods of operational 
risks estimation. It’s opened the approaches to defining of used system efficiency in administrative decisions of bank authority 
about identification and estimation of operational bank risks by the performance the operations with derivate financial tools. It’s 
offered the  indicators displaying characterize the existence and possible level of operational risks in the technological cards of 
business process and in the correspond forms of bank rapports.

Key words: market, bank, crisis, administration, operational risk, derivate financial tools, methodology.
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поЗиціЇ украЇни у світовиХ рейтингаХ конкурентоспроМожності 
та еконоМічноЇ своБоди протЯгоМ 2005–2015 років

POSITIONS OF UKRAINE IN THE GLOBAL RANKING OF COMPETITIVENESS 
INDEX AND ECONOMIC FREEDOM DURING 2005–2015 YEARS

аннотація. у статті розглянуто місце україни у світових рейтингах. здійснено аналіз тенденцій розвитку україни на 
міжнародній арені. основне завдання при написанні статті полягає у визначенні конкурентоспроможності національної 
економіки та економічної свободи в україні. досліджено індекси глобальної конкурентоспроможності та економічної сво-
боди. Проаналізовано базові складові цих рейтингів та доведено взаємозв’язок місця країни в рейтингу та її добробуту.

ключові слова: національна економіка, конкурентоспроможність, свобода, бізнес, корупція, рівноважний розвиток, 
стійкість, гомеостазис.

постановка проблеми. кожна держава обирає влас-
ний шлях розвитку, надаючи перевагу або особистій сво-
боді з високим ступенем господарського ризику, або еко-
номічній безпеці з високим ступенем несвободи.

Пошук найбільш прийнятних способів переходу еконо-
міки україни на випереджаючий темп розвитку базується 
на світовому досвіді, який доводить, що основною умовою 
процвітання країн та націй стало суттєве підвищення рівня 
економічної свободи. ознайомлення зі світовою практикою 
визначення рівня економічної свободи та обґрунтування 
необхідності розробки заходів щодо її підвищення в укра-
їні зумовили актуальність теми цього дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розвитку національного господарства, економіч-
ного потенціалу та інноваційного розвитку економічних 
систем присвячено праці відомих вітчизняних учених: 
в.М. гейця, с.а. Єрохіна, М.М. Єрмошенка, г.к. Ялового, 
в.Я. Шевчука та зарубіжних: в. Парето, й. Шумпетер, 
д. сакс. але плинність часу та нестабільність зовнішніх 
та внутрішніх економічних умов зумовлюють необхід-
ність постійного відслідковування стану та тенденцій роз-
витку україни на світовій арені. індикаторами розвитку є 
відповідні рейтингові місця, якими відзначають україну 
світові організації.
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не вирішена раніше частина загальної проблеми 
полягає у визначенні місця і ролі україни у рейтингах 
світових організацій та вироблення на цій основі моделі 
розвитку україни на засадах економічної рівноваги та 
добробуту.

Метою статті є дослідження базових індексів світо-
вих організацій, які надають змогу визначити тенденції та 
перспективи розвитку країни на сучасному етапі ринко-
вих відносин.

основні результати дослідження. Міжнародна кон-
курентоспроможність країни – це здатність держави 
створювати таке національне бізнес-середовище, в якому 
вітчизняні виробники розвивають свої конкурентні пере-
ваги, займають стійкі позиції на певних сегментах світо-
вого ринку, завдяки потужному економічному потенціалу, 
що забезпечує економічне зростання економіки на іннова-
ційній основі.

джефрі сакс, визнаний у світі економіст, наголошує, 
що конкурентоспроможність країни визначається наяв-
ністю в країні здорового ринку, чинників виробництва 
та інших характеристик, які формують потенціал для 
досягнення стабільного економічного зростання. здо-
рова економіка має бути підкріплена зростанням ділової 
активності, керована законом та стабільно працюючими 
ринками [1].

для порівняння, в державах з розвинутою економі-
кою рівень ввП на душу населення становить понад 
40 тис. дол. сШа, значення індексу економічної сво-
боди при цьому більше 75%, а середнє значення індексу 
глобальної конкурентоспроможності знаходиться на 
рівні 5,54. країни з наведеними показниками складають 
п’ятірку лідируючих країн у рейтингу.

україна ж останнім часом регресує у всіх світових 
рейтингах. це пояснюється невирішеними внутрішніми 
та зовнішніми проблемами, до яких слід віднести: свідомі 
та не свідомі дії посадових осіб і суб’єктів підприємни-
цтва; збіг об’єктивних обставин (світова фінансова криза, 
політична криза органів влади). у більшості рейтингів 
місце україни через це понижено.

отже, сукупність зазначених чинників призводить до 
погіршення ключових та визначальних показників і, як 
наслідок, зумовлює подальше зниження позицій україни 
у відповідних рейтингах. Провідними світовими органі-
заціями, які формують базові індекси та визначають місце 
країни в їх рейтингу, є всесвітній 
економічний форум – індекс гло-
бальної конкурентоспроможності 
та the Heritage Foundation & the 
Wall Street Journal – індекс еконо-
мічної свободи.

індекс глобальної конку-
рентоспроможності (The Global 
Competitiveness Index) – маштабне 
наукове дослідження, яке здій-
снюється всесвітнім економіч-
ним форумом. результатом цього 
дослідження є рейтинг країн 
світу за показником економічної 
конкурентоспроможності. Пози-
ція україни в індексі глобальної 
конкурентоспроможності у 2014–
2015 рр. – 76-те місце з 144 країн.

дослідники даного рейтингу 
дають оцінку широкому спектру 
чинників. Базовими є розвиток 
інфраструктури, валютного і фон-
дового ринку, робота державного 

апарату, судової системи, ділової активності та криміно-
генної ситуації [2]. за кожну складову цього рейтингу кра-
їні присвоюється певна кількість балів і для визначення 
місця країни виводиться загальний бал. чим нижчим є 
загальний бал індексу глобальної конкурентоспромож-
ності, тим вищою є позиція країни.

за семибальною шкалою загальний бал розвитку 
україни становить 4,1 бала (76 місце в рейтингу). най-
ближчими сусідами україни є словаччина (75 місце) і 
Хорватія (77 місце). лідирують у рейтингу вже протягом 
кількох років Швейцарія (5,7 бали; 1 місце в рейтингу ), 
сінгапур (5,65 бали; 2 місце), за рік їхні позиції не зміни-
лися. трійку лідерів замкнули сШа (5,54 бали; 3 місце), 
які рік тому займали п’яте місце (рис. 1).

до десятки країн із найвищою конкурентоспро-
можністю увійшли п’ять країн – членів Єс: Фінляндія  
(4-те місце), німеччина (5), нідерланди (8), велика Бри-
танія (90) та Швеція (10). за ними розмістилися Японія 
(6-те місце) та гонконг (7). із сусідів україни найвищий 
рейтинг у Польщі (43-тє місце), румунія – 59-те, а угор-
щина – 60-те. на останніх позиціях рейтингу розташува-
лися слаборозвинені країни: Ємен, чад і гвінея.

Як уже згадувалося, дослідники даного рейтингу 
дають оцінку широкому спектру чинників. індекс гло-
бальної конкурентоспроможності складається з 113 змін-
них, які об’єднані в 12 контрольних показників націо-
нальної конкурентоспроможності.

аналіз динаміки основних складових індексу глобаль-
ної конкурентоспроможності україни протягом 2010–
2015 рр. наведений у таблиці 1.

на думку вітчизняних та міжнародних експертів, від-
ставання національної економіки пов’язане з політичною 
нестабільністю в країні. такого роду відволікання стри-
мують економічний розвиток.

індекс економічної свободи складений The Heritage 
Foundation & the Wall Street Journal. рівень свободи еко-
номік країн світу розраховується за середнім арифме-
тичним із 10 показників. до них належать: свобода біз-
несу, торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, 
монетарна і фіскальна свобода, гарантії прав власності, 
розміри бюрократичного апарату і ступінь захисту від 
корупції.

усі країни в цьому індексі умовно розділені на 5 груп – 
«вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «пере-

 
 

рис. 1. позиція україни в рейтингу країн світу  
за індексом глобальної конкурентоспроможності у 2015 році [3]
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важно невільні», «невільні». розрахований рейтинг відо-
бражає загальну картину економічних свобод.

звіт за 2015 рік складений за даними другої половини 
2013-го і першої половини 2014 років. у 2015 році україна 
посідає 162 місце (із значенням індексу 46,9%), погіршивши 
свій минулорічний результат на 7 позицій, а порівняно з 
2009 роком – на 10 позицій (152 місце з індексом 48,8%) [3].

іншими словами, україна перебуває на останньому 
місці з 43 країн Європи. загальний бал україни нижчий 
за середній у світі та згідно із класифікацією належить до 
групи країн з «невільною економікою». варто зазначити, 
що крім україни, до цього переліку входять ще 25 країн, 
включаючи такі пострадянські країни як: Білорусь, узбе-
кистан, туркменістан.

до групи «вільних економік» у 2015 році увійшли 
п’ять країн: гонконг, сінгапур, австралія, нова зеландія 
і Швейцарія, кожна з яких набрала понад 80 балів. серед 
пострадянських країн до цього списку увійшли: естонія, 
литва та грузія.

динаміка індексу економічної свободи демонструє, 
як починаючи з кінця 90-х років, після стрімкого покра-
щення результату, україна після 2005 року розпочала зво-
ротний рух (рис. 2).
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рис. 2. індекс економічної свободи в україні протягом 
2005–2015 рр.

серед складових індексу економічних свобод пози-
тивну динаміку проявив тільки один показник (свобода 
від корупції), незмінним залишився також один (фінан-
сова свобода), а решта показників відзначилися негатив-
ною тенденцією. (рис. 3).
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рис. 3. динаміка складових індексу економічної свободи 
в україні, 2005–2015 роки

найвагоміші зміни порівняно з показниками 2005 
року зафіксовані за показником свобода бізнесу, свобода 
торгівлі та грошова свобода, також незначною мірою 
поліпшився індекс свободи від корупції. серед показни-
ків, які призвели до погіршення індексу, такі: податкова 
свобода, державні витрати, свобода інвестицій, фінан-
сова свобода, захист прав власності та свобода трудових 
стосунків.

наведена на рисунку 3 динаміка складових індексу 
економічної свободи 2005–2015 років свідчить, що осо-
бливої уваги з боку уряду потребують такі напрями: 
приплив інвестицій, регуляторна політика (простота 
відкриття та закриття бізнесу тощо), державні витрати 
(навантаження на бюджет видатків уряду тощо), фінан-
сова політика, права власності, монетарна політика 
тощо.

висновки. аналіз результатів країн у світових рей-
тингах провідних організацій доводить, що країни з 
високим рівнем конкурентоспроможності та економіч-
ної свободи, як правило, мають потужний економічний 
потенціал. а це напряму впливає на добробут країни. так, 
індекс економічної свободи україни із значенням - 46,9% 
[3] (за яким україна належить до країн, де економічна 

таблиця 1
аналіз динаміки основних складових індексу глобальної конкурентоспроможності україни  

протягом 2010–2015 років
складові індексу глобальної 

конкурентоспроможності 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Базові вимоги 102 98 79 79 87
Якість інститутів 134 131 132 137 130
інфраструктура 68 71 65 68 68
Макроекономічна стабільність 132 112 90 107 105
охорона здоров’я і початкова освіта 66 74 62 62 43
Підсилювачі ефективності 72 74 65 65 67
вища освіта і професійна підготовка 46 51 47 43 40
ефективність ринку товарів і послуг 129 129 117 124 112
ефективність ринку праці 54 61 62 84 80
рівень розвитку фінансового ринку 119 116 114 117 107
технологічна готовність 83 82 81 94 85
розмір ринку 38 38 38 38 38
інновації і розвиток 88 93 79 92
конкурентоспроможність бізнесу 100 103 91 97 99
інновації 63 74 71 93 81
глобальний індекс 
конкурентоспроможності 89 82 73 84 76
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свобода відсутня) та індекс глобальної конкурентоспро-
можності - 4,41 балів [4] (низький рівень конкуренто-
спроможності) відповідають низькому рівню добробуту –  
3 862 дол. сШа на душу населення [6].

оцінка конкурентоспроможності держав, заснована 
на комбінації показників базових вимог, підсилювачів 
ефективності, інновацій та розвитку, спрямована на 
розширення міжнародної співпраці, реалізацію наці-
ональних інтересів заради високих стандартів життя 
населення.

з огляду на зазначене, потребують поглибленого 
вивчення економічні характеристики україни, і на цій 
основі ключовою є небхідність розробки моделі еко-
номічного розвитку. взагалі, під розвитком мається на 
увазі будь-яка прогресивна зміна. Якщо така зміна – 

кількісна, то говорять про економічне зростання. Якщо 
зміна – якісна, мова йде про структурні зміни [9, с. 54].

у будь якому разі на сучасному етапі гостро постає 
потреба в необхідності розробки моделі економічного 
зростання. тобто до пошуку національною економічною 
системою такого стану, який би забезпечував належний 
рівень її розвитку.

дослідження розвитку національної економіки є одним 
із найважливіших завдань економічної науки. суперечли-
вість процесів економічного розвитку україни та кризових 
явищ, які супроводжують становлення вітчизняної рин-
кової економіки, вказують на необхідність вдосконалення 
інноваційного, корпоративного, інвестиційного, податко-
вого та соціального законодавства, а також прийняття від-
повідних актів, які б забезпечили виконання цих законів.
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аннотация. в статье рассмотрено место украины в мировых рейтингах. осуществлен анализ тенденций развития 
украины на международной арене. основная задача при написании статьи заключается в определении конкуренто-
способности национальной экономики и экономической свободы в украине. исследованы индексы глобальной кон-
курентоспособности и экономической свободы. Проанализированы базовые составляющие этих рейтингов и доказана 
взаимосвязь места страны в рейтинге и его благосостояния.

ключевые слова: национальная экономика, конкурентоспособность, свобода, бизнес, коррупция, равновесное раз-
витие, устойчивость, гомеостазис.

Summary. The article considers the place of Ukraine in the world rankings. The analysis of trends of Ukraine on the interna-
tional arena. The main objective in writing this article is to determine the competitiveness of the national economy and economic 
freedom in Ukraine. Studied the Global Competitiveness Index and Economic Freedom. Analyzed the basic components of 
these ratings and proven relationship places in the ranking of the country and its wealth.

Key words: national economy, competitiveness, freedom, business, corruption, equilibrium development, stability, 
homeostasis.



222

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 5 • 2015

удк 338.2

Шут с. о.
директор 

Інституту розвитку енергоефективності України

Shut S. O.
Director

Institute for Energy Efficiency Development of Ukraine

інвестиціЇ: сучасний підХід  
до трактуваннЯ еконоМічноЇ сутності категоріЇ

INVESTMENTS: A MODERN APPROACH TO THE INTERPRETATION  
OF THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CATEGORY

анотація. в статті проаналізовані підходи науковців до трактування поняття «інвестиції». обґрунтовано авторське 
трактування інвестицій, як, вкладання майнових, грошових, інтелектуальних та інших видів цінностей, які в подальшо-
му стають сукупністю витрат для отримання прибутку (доходу) та досягнення як індивідуальних цілей інвестора, так і 
позитивного соціального ефекту.
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вступ. в сучасний період господарювання інвесту-
вання є універсальною системоутворюючою умовою 
розвитку національних економік, важелем економічного 
зростання, збільшенням ввП. динаміка інвестування 
є найважливішим макроекономічним індикатором, що 
характеризує потенціал розвитку і добробут будь-якої кра-
їни, особливо для економік країн, що знаходяться в стані 
кризи, для яких, інвестиції є також можливістю оновлення 
виробничих потужностей є необхідною умовою виходу з 
кризи та економічного і соціального підйому в майбут-
ньому. для україни, яка переживає тривалу фінансову і 
економічну кризу, проблеми залучення інвестиції є вкрай 
актуальними. саме завдяки інвестуванню можливе оздо-
ровлення економіки країни, практична реалізація і роз-
виток зовнішньоекономічних зв’язків, та, завдяки чому, 
інтегрування у світовий простір. 

постановка проблеми. саме визначення «інвесту-
вання» є досить давнім. Хоча є декілька думок з приводу 
його походження. існує думка про походження цього 
слова від латинського слова «investio» – одягаю. [1].

інші джерела приписують походження терміну «інвес-
тування» німцям, зазначаючи при цьому, що все ж таки 
початково це все ж таки було латинське слово «invest», що 
означало «вкладати» [2].

«інвеститура», в період феодалізму, це була поста-
новка, яка супроводжувалась відповідною церемонією 
облачення і наділення повноваженнями, свого васала фео-
далом в управління феодом, або призначення приходом 
настоятелів, які отримували в управління церковні землі 
з їх населенням і право суду над ним. інвеститура давала 
можливість інвестору (або, якщо казати давньою мовою 
інвеститором) брати участь в управлінні новими терито-
ріями і долучати їх до себе.

з плином часу поняття «інвестиція» поповнилося цілим 
рядом нових значень і стало вживатися в різних сферах 
діяльності, саме тому у сучасній практиці фактично від-
сутнє єдине несуперечливе визначення даного поняття.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичні проблеми інвестиційної діяльності та практичні 
напрямки їх розв’язання знайшли висвітлення у науко-
вих працях вітчизняних і зарубіжних економістів, а саме: 

і.а. Бланка, зві Боді, П. і. вахріна, л. гітмана, а. г. загоро-
днього, дж. кейнса, а. г. савченко, о. о. терещенко, к. р. 
Макконнелла, с. л. Брю, в. г. Федоренко, а. в. череп, 
у. Шарпа, в. в. Шеремет та інших. разом із тим, деталь-
ний аналіз джерел, присвячених інвестуванню, свідчить 
про те, що низка питань, пов’язаних з сучасними напрям-
ками та поглядами на даний процес, залишаються неви-
рішеними. тому існує потреба в подальших дослідженнях 
сучасного тлумачення поняття "інвестиції" шляхом ана-
лізу думок вітчизняних та закордонних вчених з метою 
відображення значущості та ролі інвестицій в сучасній 
економіці україни.

Мета статті (постановка завдання). найбільш часто 
у сучасному трактуванні зустрічається розуміння інвес-
тицій, як фінансових, матеріальних та інших цінностей, 
що вкладаються інвесторами в певні економічні об'єкти 
з метою отримання прибутку. втім існує багато інших 
думок з приводу тлумачення даного поняття. деякі з цих 
думок навіть протирічать одна одній. тому, метою даної 
роботи є аналіз тлумачень поняття «інвестиції» з метою 
запропонувати їх узагальнююче, прийнятне з точки зору 
сучасного законодавства авторське поняття. 

виклад основного матеріалу. Проаналізуємо сутність 
поняття «інвестиції» серед різних науковців, як з позицій 
історичного, міжнародного трактування, так і сучасних 
вітчизняних науковців. даний аналіз наведено у таблиці 
1. Як ми бачимо всі підходи до трактування можна умовно 
поділити на три групи: «вкладення», «витрати» і «цін-
ності». тлумачення «інвестицій» представниками першої 
умовної групи представлено в таблиці 1. 

Якщо критично проаналізувати дану групу тлумачень, 
то можна зробити наступні висновки, що загальний зміст 
тлумачень, полягає в тому, що інвестиції трактують як дов-
гострокові вкладення з метою отримання прибутку. втім, 
це не завжди вкладення капіталу або грошових коштів (це 
можуть бути нематеріальні активи, права користування, 
і не завжди вони мають довгостроковий характер. Пред-
ставники наступної групи науковців вважають, що інвес-
тиції, це перш за все витрати, таблиця 2. 

але, аналізуючи наведені вище тлумачення, слід 
зауважити, що витрати, це перш за все, обсяг спожитих 
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виробничих факторів, при тому, що інвестиції мають пер-
спективний а не ретроспективний характер, втім інвес-
тиції також, як і витрати здійснюються для отримання 
прибутку в наступному. і остання група тлумачень, сто-
сується, перш за все трактування інвестицій, як цінностей 
або відмову від них (таблиця 3). 

Якщо говорити про цінності, то вони можуть надавати 
непрямий дохід, шляхом, наприклад, збільшення їх ціни за 

рахунок інфляції, подорожчання «еволюційного», напри-
клад, цінних металів, тощо. і для цього їх не обов’язково 
кудись владувати, інвестувати. тому, за результатами даного 
аналізу ми прийшли до висновку, що сучасне поняття інвес-
тицій повинно комплексно включати в себе всі вищеназвані 
змісти і «вкладання» і «витрати» і «цінності».

з нашої точки зору найбільш комплексно, прийнятно з 
точки зору законодавства, «інвестиції» можна трактувати 

таблиця 1
аналіз тлумачення поняття «інвестиції» з позиції значення «вкладення»

автори тлумачення
азрилиян а. н., 
азрилиян о. М., 
калашникова е. в., 
квардакова о. в. [3] 

грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, інші права, що мають грошову 
оцінку, вкладаються в об’єкти підприємницької і (чи) іншої діяльності з метою отримання прибутку і 
(чи) досягнення іншого корисного ефекту

і. Бланк [4] 

«…вкладання капіталу в усіх його формах у різні об’єкти (інструменти) його господарської діяль-
ності з метою отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного або неекономічного 
ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику та 
ліквідності» 

П. і. вахрін,  
а. с. нешитой [5]

«…довгострокове вкладення капіталу в будь-які підприємства, соціально-економічні програми, про-
екти у власній країні або за кордоном з метою отримання прибутку або соціального ефекту» 

гаврилишин Б. д., 
устенко о. а. [6] 

довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарства всередині країни 
та за її межами з метою привласнення прибутку

л. дж. гітман,  
М. д. джонк [7] «… засіб розміщення капіталу, що може забезпечити зберігання або зростання суми капіталу» 

о. гребельник [8] «…довгострокові вкладення капіталу у власній країні чи за кордоном у підприємства різних галузей, 
підприємницькі та інноваційні проекти, соціально-економічні програми» 

л. ігоніна [9] «…вкладення капіталу з метою його збільшення в майбутньому»
Ю. Морозов [10] «…довгострокові вкладення коштів у різні галузі економіки з метою отримання прибутку»

к. Паливода [11] 
«…будь-які грошові вкладення, здійснені заради отримання прибутку, довготермінові вкладення 
капіталу в різні сфери та галузі народного господарства всередині країни та за її межами з метою 
привласнення прибутку»

о. скібіцький [12] «…вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення

Федоренко в. г. [13] 
це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його 
інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських 
вкладень капіталу

таблиця 2
аналіз тлумачення поняття «інвестиції» з позиції значення «витрати»

автори тлумачення

о. Базілінська [14]
«…є частиною сукупних витрат, що складається з витрат на нові засоби виробництва, інвестиції в 
нове житло й приросту товарних запасів. тобто інвестиції – це частина ввП, не спожита в поточ-
ний період, що забезпечує приріст капіталу в економіці»

зві Боді, алекс кейн, 
алан дж. Маркус [15] це витрачання в даний час грошових чи інших коштів в очікуванні отримання майбутніх вигід

с. Будаговська, о. 
кілієвич, і. луніна 
[16]

«…це процес створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до 
змін у запасах капіталу»; «…усі витрати, які безпосередньо сприяють зростанню загальної вели-
чини нагромадженого в економіці капіталу

в. іванюка [17] «…усі витрати, які безпосередньо сприяють зростанню загальної величини нагромадженого в 
економіці капіталу»

р. костирко [18] «…сукупність витрат, реалізованих у вигляді довгострокових вкладень капіталу в реальні або 
фінансові об’єкти»

Макконнелл к. р., 
Брю с. л. [19] витрати на виробництво і накопичення засобів виробництва і збільшення матеріальних запасів

г. Подшиваленко,  
н. лахметкіна, 
М. Макарова [20]

«…це сукупність витрат, що реалізуються у формі капіталовкладень у різні галузі та сфери еко-
номіки, в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності для отримання прибутку (доходу) та 
досягнення як індивідуальних цілей інвестора, так і позитивного соціального ефекту» 

румянцева е. е. [21] 

один з ключових чинників економічного зростання, довгострокові і короткострокові вкладення 
капіталу, що складаються з капітальних витрат (капітальних вкладень); витрат, пов’язаних з при-
ростом оборотного капіталу (при розширенні виробництва) або оборотним капіталом в повному 
об’ємі, необхідним для запуску виробництва (при створенні нових виробництв), а також витрат, 
необхідних для підготовки інвестиційного проекту

а. савченко [22] «…це витрати, які здійснюються економічними суб’єктами з метою нагромадження капіталу, що 
передбачає створення нового капіталу та відшкодування зношеного капіталу»
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як, вкладання майнових, грошових, інтелектуальних та 
інших видів цінностей, які в подальшому стають сукуп-
ністю витрат для отримання прибутку (доходу) та досяг-
нення як індивідуальних цілей інвестора, так і позитив-
ного соціального ефекту.

висновок. Як економічна категорія «інвестиції» на 
сучасному етапі господарювання, відображають характер 
економічних відносин. Можна сказати, що за її допомогою 
відбувається оновлення засобів виробництва, пошук шляхів 
регулювання процесів відтворення капіталу, регулювання 

розвитку економіки, розподілення створеного суспільного 
продукту. але на сьогодні не існує комплексної категорії 
«інвестицій», яка б відображала всі сторони поняття, як 
вкладання капіталу, як витрат і як цінностей. тому нами 
запропоновано удосконалене визначення цього поняття. 
а саме, «інвестиції» пропонуємо трактувати як, вкладання 
майнових, грошових, інтелектуальних та інших видів цін-
ностей, які в подальшому стають сукупністю витрат для 
отримання прибутку (доходу) та досягнення як індивідуаль-
них цілей інвестора, так і позитивного соціального ефекту.

таблиця 3
аналіз тлумачення поняття «інвестиції» з позиції значення «цінності»

цінності
а. загородній, г. вознюк, 
т. смовженко [23]

«…грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх вкладають в об’єкти підприємницької та 
інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капі-
тальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу»

закон україни «Про інвес-
тиційну діяльність» [24] 

це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємниць-
кої та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається 
соціальний ефект 

дж. M. кейнс [25] «…поточний приріст цінностей капітального майна внаслідок виробничої діяльності певного 
періоду, це та частина доходу за певний період, яка не була використана для споживання»

е. крилов, в. власова, і. 
журавкова [26]

«…це грошові засоби, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, інші права, що 
мають грошову оцінку, що вкладаються в об’єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з 
метою отримання прибутку або іншого корисного ефекту»

т. Майорова [27] «…це складне та змістовне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які вплива-
ють на виробництво, розподіл, обмін та споживання, тобто вони є фундаментальною основою 
суспільного відтворення»

а. Пересада, о. смірнова, 
с. онікієнко, о. ляхова 
[28]

«…матеріально-фінансова основа оновлення й нагромадження основного капіталу, що визна-
чає структуру економіки, темпи її зростання та рівень конкурентоспроможності на світовому 
ринку» 

о. терещенко [29] «…це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприєм-
ницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досяга-
ється соціальний ефект»

н. чирик [30] «…усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємниць-
кої та іншої діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний 
ефект»

Шарп у., александер г., 
Бэйли дж. [31] 

це відмова від певної цінності зараз за (можливо, невизначену) цінність в майбутньому

в. Шеремет, в. Павлю-
ченко, в. Шапіро [32]

«…грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, технології, 
машини, обладнання, ліцензії, у тому числі й на товарні знаки, кредити, будь-яке інше майно 
або майнові права, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяль-
ності та інші види діяльності з метою отримання прибутку (доходу) та досягнення позитивного 
економічного та соціального ефекту»
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аннотация. в статье проанализированы подходы ученых к трактовке понятия «инвестиции». обоснованна автор-
ская трактовка инвестиций, как, вложения имущественных, денежных, интеллектуальных и других видов ценностей, 
которые в дальнейшем становятся совокупностбю затрат для получения прибыли (дохода) и достижения как индивиду-
альных целей инвестора, так и положительного социального эффекта.

ключевые слова: инвестиции, вложения капитала, совокупность затрат, получение прибыли, ценности.
Summary. The article analyzes the approaches of scientists to the concept of "investment" interpretation. The author's 

interpretation of investments is: investing in property, money, intellectual and other types of values, which in future become a 
combination of expenses for profit (income) and achievement both individual goals of the investor and positive social effect, is 
substantiated.

Key words: investments, investments of capital, aggregate of expenses, reception of profit, values.
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розглянуто глобальні проблеми сучасності; проаналізовано екологічний стан природних систем на початку ііі тися-
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безпеки в системі національної безпеки; обґрунтовано необхідність зміни політичних пріоритетів у розв’язанні еколо-
гічних проблем.
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вступ. у процесі забезпечення сталого розвитку 
нашої держави неможливо ігнорувати такі об’єктивні 
чинники, як вичерпаність природних ресурсів, уразли-
вість навколишнього середовища, зниження рівня еколо-
гічної стійкості та ресурсного потенціалу довкілля, межі 
його екологічної опірності до негативних антропогенних 
дій. на міжнародному рівні світовою спільнотою актуа-
лізуються загрози глобального виміру, зокрема, проблеми 
кліматичних змін.

постановка завдання. Мета статті – проаналізувати 
державні екологічні пріоритети в системі національної 
безпеки.

результати. з огляду на вищезазначений спектр про-
блем стає очевидним, що глобальні ризики і загрози 
природного характеру вимагають нових підходів у роз-
робленні стратегії безпеки та доповнення новим змістом 
визначення безпеки.

Беручи до уваги важливість і значущість основних 
напрямів національної безпеки як фундаментальної 
основи державотворення стає очевидною необхідність 
актуалізувати чинники, що визначаються в сучасних умо-
вах, як нові виклики і загрози.

Протягом тривалого часу національна безпека визна-
чалась як достатня захищеність від можливості зовніш-
нього, силового втручання однієї держави у справи іншої. 
у сучасних умовах сформувались нетрадиційні чинники, 
які суттєво впливають на стан національної безпеки і 
яким дуже важко протидіяти, насамперед, – це інтенсивне 
забруднення навколишнього середовища та порушення 
рівноваги в екосистемах. екологічна складова національ-
ної безпеки є комплексною проблемою і стосується, в 
першу чергу, економіки країни та її соціальної сфери. від 
екологічного фактора залежить конкурентоспроможність 
країни, адже катастрофи техногенного характеру здатні 
знизити, а в деяких випадках знівелювати економічні 
здобутки та унеможливити повноцінний розвиток окре-
мої галузі. кліматичні зміни, викликані антропогенним 
навантаженням на природне середовище (посухи, кис-
лотні дощі) призводять до погіршення умов для ведення 
сільського господарства. окрім того, нераціональне 
використання та виснаження ресурсів ставлять країну у 
залежну позицію від зовнішніх чинників, що виявляється 
ризиком для національного суверенітету.

для сучасних міжнародних відносин стає все більш 
характерним зростання усвідомлення серйозного харак-
теру викликів, пов’язаних із глобальною зміною клімату, 
а також необхідності консолідованих зусиль для убезпе-

чення від ризиків кліматичного процесу. цілий ряд важ-
ливих політичних подій 2007 – початку 2008 рр. свідчить 
про те, що світова спільнота актуалізує питання глобаль-
ної екологічної безпеки, ставить проблеми зміни клімату 
на одне з перших місць у міжнародному порядку денному. 
Проблеми, пов’язані з кліматичними змінами, стали клю-
човими пунктами на зустрічах високого рівня: саміту 
“великої вісімки”, ради Безпеки оон, 62-ої сесії гене-
ральної асамблеї оон, у ході всесвітнього економічного 
форуму. кульмінаційним моментом у міжнародній диску-
сії з проблем зміни клімату стала Балійська конференція 
(грудень 2007 р.), на якій було прийнято рішення з необ-
хідності розпочати егідою оон роботу над угодою, яка 
мала б замінити кіотський протокол після завершення 
терміну його дії у 2012 р. [3].

у законі україни “Про основи національної безпеки” 
серед загроз національним інтересам і національній без-
пеці визначені такі чинники:

– антропогенне порушення й техногенна перевантаже-
ність території україни, зростання ризиків виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного та природного характерів;

– нераціональне, виснажливе використання міне-
рально-сировинних природних ресурсів як невідновлюва-
них, так і відновлюваних;

– погіршення стану водних басейнів;
– неподоланність негативних соціально-екологічних 

наслідків чорнобильської катастрофи;
– неконтрольоване ввезення в україну екологічно 

небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансген-
них рослин, екологічно необґрунтоване використання 
генетично змінених рослин, організмів, речовин та похід-
них продуктів;

– посилення впливу шкідливих генетичних ефектів 
у популяціях живих організмів, зокрема генетично зміне-
них організмів та біотехнологій.

виходячи із вищезазначеного, вивчення сучасних 
загроз глобального характеру, напрямів їх подолання, 
формування адекватних вимог до розроблення програм 
національного розвитку є актуальною темою дослідження 
в контексті формування відповідної прогнозованої стра-
тегії держави і можливостей практичної її реалізації.

зміна клімату у глобальному вимірі – одна з найго-
стріших екологічних проблем, які стоять перед людством. 
наведені у іV оціночній доповіді Міжурядової групи екс-
пертів зі зміни клімату (IPCC) наукові дані остаточно під-
тверджують реальність глобального потепління, зумовле-
ного діяльністю людини.
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Багаторічні моніторинги численних дослідницьких 
центрів виявляють яскраво виражену тенденцію до під-
вищення середньорічної температури. Протягом ХХ ст. 
середня температура на планеті підвищилася на 0,6 гра-
дуса за цельсієм. відповідно до прогнозів провідних 
міжнародних наукових центрів з дослідження клімату, у 
цьому столітті температура підвищиться на 2–5 градусів. 
такі темпи глобального потепління спричинять серйозні 
кліматичні зміни, і різні екосистеми опиняться під загро-
зою зникнення. Більшість фахівців пов’язує це явище із 
використанням значних обсягів викопного палива та під-
вищенням у атмосфері концентрації газів, що прийнято 
називати парниковими. ключовим показником глобаль-
ного потепління є швидкість танення льодовиків. на сьо-
годні цей процес є безпрецедентним за своїми темпами: 
за даними оон, за останні 20 років ХХ ст. середньорічне 
танення льодовиків становило 0,3 метра, досягнувши у 
2000 р. 0,5 метра, а тепер прискорилося до 1,5 метра на 
рік. найінтенсивніші процеси танення відмічені у Європі, 
при сучасних темпах потепління клімату прогнозується 
майже повне зникнення льоду в районі гіма-лайських гір, 
що є критичним для життя мільярдів жителів азії. велике 
занепокоєння світової спільноти викликає дедалі менш 
передбачуваний характер кліматичних змін. незважаючи 
на те, що температурна крива йде вгору, однак прогнозу-
ються значні відхилення від неї, викликані зміною темпе-
ратури та інтенсивності океанічних течій.

втрата кліматичної стабільності призводить до про-
сування кордонів географічних зон на північ, взаємопро-
никнення локальних екосистем із появою раніше не влас-
тивих ним видів флори і фауни, що врешті-решт може 
призвести до порушення цілісності та розбалансування 
всієї біосистеми.

такі умови збільшують загрозу поширення раніше не 
відомих захворювань. у результаті порушення екосистем 
людству загрожує поширення нових агресивних штамів 
вірусів. за даними всесвітньої організації здоров’я, у 
ХХ ст. ідентифіковано 40 нових небезпечних інфекцій, 
збудники яких походять переважно із тропічних зон.

зміна природних і кліматичних умов призводить до 
наслідків суспільно-політичного характеру [2].

1. кліматичні мутації становлять загрозу, перш за 
все, для спільнот, нездатних подолати неминучі наслідки 
природних процесів – різке зменшення сільськогоспо-
дарських угідь, водних і харчових ресурсів. існує велика 
ймовірність, що такі чинники можуть стати причиною 
міжнародних конфліктів (прикладом цього був геноцид 
у дарфурі (судан). за даними британської організації з 
кліматичних досліджень International Alert, під загрозою 
може опинитися мирне життя 3,9 із 6,6 млрд населення 
планети. Прогнозується, що силові конфлікти охоплять, у 
першу чергу, іран, ірак, Пакистан, сирію. у другу групу 
країн, у яких кліматичні зміни призведуть до політичної 
нестабільності без ризику виникнення силових конфлік-
тів потрапляють україна, росія, Білорусь, казахстан, 
туреччина, Бразилія, Мексика та інші.

2. глобальні зміни клімату, вірогідно, спровокують 
міграційний тиск на європейські території з помірним 
кліматом з боку країн центральної азії, китаю, індії. зі 
зменшенням придатності середовища для проживання 
населення критичних територій міграційні потоки, як 
усередині держав, так і у міжнаціональному масштабі, 
будуть лише зростати. за оцінками спеціалістів, на сьо-
годні більше 430 млн людей страждають від дефіциту 
питної води і ця тенденція має висхідну динаміку. Прогно-
зується, що в результаті глобального потепління більше 
300 млн населення берегових зон стануть екологічними 

біженцями, а 2 млрд жителів планети страждатимуть від 
нестачі питної води.

3. Боротьба за світові ресурси. на сучасному етапі 
виникає загострення міжнародного протистояння за 
право володіння багатими мінеральними ресурсами нео-
своєних територій. наприкінці 2007 р. держави, чия 
берегова зона межує з арктичною зоною (росія, данія, 
канада, норвегія) ініціювали картографічні дослідження 
в районі Північно-льодовитого океану з метою обґрунту-
вання прав на океанічний шельф, багатий вуглеводнем. 
невирішені юридичні питання статусу арктики викли-
кають гостру політичну дискусію міжнародного рівня із 
взаємними претензіями та обвинуваченнями. російський 
проект передбачає отримання наукових даних щодо під-
твердження права закріпити за собою більше 1 млн км2 
океанічного простору. сШа виступають із готовністю 
ратифікувати конвенцію оон з морського права, що 
дає їм можливість претендувати на розширення конти-
нентального шельфу до 1000 км у Північно-льодови-
тому океані. геологічні дані свідчать про наявність зна-
чних, близько 25% від загальносвітових, запасів нафти та 
газу під морським дном в арктиці. за ліцензії на видо-
бування корисних копалин змагаються компанії Shell, 
ConocoPhillips, StatoilHydro, Repsol. Проте експерти з еко-
логічних організацій уже сьогодні попереджають про від-
далену катастрофу в разі початку розроблення родовищ, 
через неефективність сучасних технологій попередження 
нафтових розливів.

4. екологічні проблеми поступово стають джерелом 
ускладнення міждержавних відносин (невизначеність 
ступеня відповідальності російської Федерації за забруд-
нення акваторії керченської протоки). до ризиків міжна-
родного характеру слід віднести можливість навмисної 
екологічної агресії – екотероризму. у цьому аспекті еко-
безпека стає чинником розвитку безпекової кооперації 
щодо гарантування безпеки на міжнародному рівні.

в україні представлено широкий спектр екологічних 
проблем: радіаційне забруднення, шкідливі викиди про-
мислових підприємств в атмосферу і водойми, перенаси-
ченість полігонів побутових відходів.

аналіз надзвичайних ситуацій природного та тех-
ногенного характеру свідчить, що ризик їх виникнення 
безпосередньо залежить від антропогенного впливу на 
екосистему. так, повені у закарпатті та Миколаївській 
області, зсуви ґрунтів на високоурбанізованих територіях 
та місцях видобування корисних копалин, посилення тех-
ногенної сейсмічності у різних географічних територіях 
свідчать про прямий чи опосередкований зв’язок цих 
явищ з господарською діяльністю людини. а екологічне 
забруднення керченської протоки виявилось результатом 
ігнорування природного чинника у дотриманні вимог без-
пеки судноплавства.

до внутрішніх екологічних ризиків і загроз належать 
такі [2].

1. наслідки аварії на чаес.
Перспективи вирішення чорнобильської проблеми 

пов’язані із внутрішньо- та зовнішньополітичними 
аспектами.

внутрішні аспекти: в основі питання реабілітації та 
адаптації вражених територій, прогнозів щодо їх при-
датності для проживання та відновлення інфраструктури 
є проблема невідповідності радіологічним нормативам 
наявної ситуації забруднення на територіях, прилеглих до 
чаес. так, Міністерство охорони навколишнього серед-
овища на основі проведеної державної експертизи дало 
негативну оцінку можливості спорудження в чорнобиль-
ській зоні централізованого сховища для відпрацьованого 
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ядерного палива. українські екологи заявляють про від-
сутність дієвих гарантій радіаційної безпеки. Беручи до 
уваги заяви Президента україни про перспективи пере-
творення чорнобильської зони на екологічно чисту тери-
торію, фахівці стверджують, що спорудження такого 
об’єкта в зоні відчуження перекреслить наміри проекту з 
реабілітації території.

Міжнародні аспекти пов’язані із перспективами роз-
витку атомної енергетики та необхідністю зниження 
залежності від сировинних джерел, безпековими питан-
нями цієї галузі та проблемами впливу малих доз радіації 
на людей та навколишнє середовище. у цьому сенсі вар-
тим уваги є контекст останніх звітів експертів Магате, 
оон, воз, у яких поставлено під сумнів катастрофіч-
ність наслідків чорнобильської аварії для життя насе-
лення забруднених територій, увага акцентується лише 
на психологічному факторі (стрес, радіофобія), а не на 
медичних та соціальних наслідках. Проте, у колах укра-
їнських експертів, які не були допущені до участі в цих 
дослідженнях, існує протилежне ставлення до характеру 
проблеми. слід зазначити, що між Магате та воз укла-
дено договір про нерозповсюдження даних про наслідки 
аварій на аес на здоров’я людей, якщо ці дані суперечи-
тимуть інтересам Магате. існує велика вірогідність, що 
такі заяви міжнародних експертів можуть вплинути на 
фінансові зобов’язання західних партнерів щодо подо-
лання наслідків аварії. Як наслідок, це поставить україну 
перед необхідністю вирішувати ці проблеми самотужки. 
отже, наша держава, яка має кризовий досвід подолання 
найбільш потужної техногенної катастрофи, не може 
залишатись осторонь від процесів вироблення адекватних 
позицій міжнародного експертного товариства та світової 
спільноти щодо цієї проблематики.

2. Природні впливи та зміна клімату.
на думку українських екологів, найбільш уразливими 

від впливу глобального потепління є акваторії україн-
ських водойм: зниження рівня води у дніпрі призведе 
до виникнення проблем із водопостачанням, обмежить 
експлуатацію цієї водної артерії, зменшиться потужність 
дніпровських гес. Підвищення рівня чорного моря ста-
новить ризик деградації дельт дніпра, дунаю і дністра. 
слід зазначити, що в експертній площині існують проти-
лежні, критичні висновки щодо проблеми глобального 
потепління. деякі науковці, зокрема дж. колеман, засно-
вник загальнонаціонального каналу сШа The Weat-her, 
підтримують погляд, що наукові дані про кліматичні 
ефекти скоріше створюють ілюзію глобальної небезпеки. 
в цьому аспекті україні у плануванні та втіленні націо-
нальних програм слід зосереджуватись на даних наукових 
досліджень, неупереджених експертних висновках. Під 
впливом глобального потепління в українському аграр-
ному секторі вже назріло питання адаптації до нових клі-
матичних умов. так, за даними інституту землеробства, 
оптимальні періоди посіву озимих змістилися з кінця 
серпня на середину вересня, це, вірогідно, вимагатиме 
впровадження нового агрокліматичного районування та 
оптимізації посівних площ.

3. зникнення та знищення унікальних екосистем – 
екоцид – явище, яке часто стає наслідком катастроф при-
родного і техногенного характеру, нищівної діяльності 
людини. російське відділення всесвітнього фонду дикої 
природи (WWF) прогнозує, що для відновлення екологіч-
ної системи керченської протоки, яка сильно постраждала 
від розливу нафтопродуктів під час штормів у листопаді 
2007 р., знадобиться більше 10 років. ризик природної 
нестабільності становлять пласти мазуту, що періодично 
підійматимуться на поверхню. українські екологи висту-

пають за надання цій катастрофі статусу загальнонаціо-
нальної, враховуючи її наслідки та масштаби.

серед європейських держав в україні найвищий 
рівень вирубки лісів.

цілющі соляні озера криму зникають, майже поло-
вину з них знищено: вода в озерах стає прісною, до них 
скидаються побутові та промислові відходи.

4. із питанням національної безпеки та фізичного 
існування населення україни тісно пов’язана проблема 
розповсюдження генетично модифікованих організмів 
(далі – гМо). дослідження американських учених дово-
дять мутаційний вплив цієї продукції на живу природу, 
оскільки під впливом самозапилення відбуваються зміни 
ланцюгів днк аутентичних видів флори, що є потенцій-
ною загрозою виникнення незворотних змін в екосисте-
мах, скорочення біологічного різноманіття. за висновками 
науковців, злакові рослини зовсім беззахисні перед біоло-
гічним вторгненням. особливе занепокоєння викликають 
лікарські рослини, які вирощують з метою виготовлення 
ліків і до яких теж застосовують ці технології. на думку 
фахівців нан україни, гМо мають гени резистентності/
стійкості до антибіотиків, які в подальшому впливають 
на спадковість. окрім цього, такі продукти порушують 
безпеку харчового ланцюга. сучасна реальність полягає 
в тому, що наразі не існує надійних методів визначення 
наслідків розповсюдження гМо та їх продуктів для при-
роди й людини. Багато ефектів гМо проявляться лише 
через покоління. на європейських ринках високий попит 
саме на екологічно чисту продукцію, в країнах Єс нама-
гаються знизити вміст гМо з 0,9 до 0,5%, у Франції до 
0,1%, деякі, зокрема німеччина, з 2008 р. оголосили свою 
територію “вільною від гМо”.

Безпосередню загрозу здоров’ю населення стано-
вить також широке використання в народному господар-
стві шкідливих хімічних сполук, передусім пестицидів, 
погане очищення водних стоків. Протягом тривалого 
часу існувала тенденція використання значної кількості 
мінеральних добрив у сільському господарстві україни, 
як наслідок, харчові продукти містять високі показники 
вмісту нітратів.

висновки. екологічна безпека є багатокомпонент-
ною галуззю і потребує посиленої уваги при визначенні її 
місця в системі пріоритетів національної безпеки.

стає очевидним, що стабільний розвиток нашої дер-
жави має бути забезпечений на основі пріоритетного 
врахування екологічного чинника. нагальною необхід-
ністю є кардинальні економічні реформи з урахуванням 
принципів сталого розвитку. нові підходи мають перед-
бачати необхідність об’єднання економічної ефективності 
й ресурсно-екологічної збалансованості. україна повинна 
виявити здатність переходу до екологічно орієнтованої 
моделі ринкової економіки.

концептуальні засади екологічної політики україни 
сформульовані в документі “основні напрямки державної 
політики україни у галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної без-
пеки”, затвердженому Постановою верховної ради укра-
їни від 5 березня 1998 р. у Програмі діяльності кабінету 
Міністрів україни від 16 січня 2008 р. стосовно питань 
екологічної політики значну увагу приділено положенням 
екологічної відповідальності, формування єдиної системи 
контролю за дотриманням вимог законодавства про охо-
рону навколишнього середовища, вдосконалення системи 
інтегрованого екологічного управління, створення норма-
тивно-правової бази для ефективного просування меха-
нізмів кіотського протоколу до рамкової конвенції оон 
про зміну клімату.
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у цьому сенсі доцільним є:
– розроблення на основі наявних програм націо-

нальної екологічної доктрини – стрижневого/основопо-
ложного документу, який би базувався на системному 
підході до визначення пріоритетів державної екологічної 
політики, фундаментальних наукових знаннях, результа-
тах сучасних досліджень в оцінках стану навколишнього 
середовища, врахування глобальних та регіональних осо-
бливостей взаємодії людини та природи, формулював би 
стратегічні цілі, завдання й принципи впровадження дер-

жавної політики україни в природоохоронній галузі на 
довгостроковий період;

– започаткування національної програми вивчення 
зміни клімату з метою прогнозування та попередження 
можливих наслідків природних феноменів, захисту ціліс-
ності екосистем;

– проведення необхідних заходів із поповнення 
інформаційної бази щодо накопичення, аналізу, впрова-
дження екологічно орієнтованих вітчизняних і зарубіж-
них технологій у сфері природокористування.
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аннотация. рассмотрены глобальные проблемы современности; проанализированы экологическое состояние при-
родных систем в начале III тысячелетия; выявлены особенности политического контекста экологической проблемы; 
определено место и специфику экологической безопасности в системе национальной безопасности; обоснована необ-
ходимость изменения политических приоритетов в решении экологических проблем.

ключевые слова: экология, национальная безопасность, экологические проблемы, экологическая политика, экс-
пертиза, опасность, угрозы.

Summary. The article is devoted to the systematized consideration of global problems of contemporaneity, analysis of the 
ecological state of the natural systems at the beginning of III millennium; to the display of features of political context of eco-
logical problem; to the location and specific of ecological safety in the system of national safety; to the ground of necessity of 
political priorities change in working out ecological problems.

Key words: ecology, national security, environmental problems, ecological policy, expertise, danger, threats.
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сучасні проБлеМи ЗаБеЗпеченнЯ еконоМічноЇ стійкості 
національноЇ еконоМіки

MODERN PROBLEMS OF ENSURING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY  
OF THE NATIONAL ECONOMY

анотація. в роботі розглянуто актуальність дослідження забезпечення економічної стійкості національної еконо-
міки. наведено підходи до визначення стійкості соціально-економічної системи. надано особисте визначення еконо-
мічної стійкості національної економіки. виділено ознаки надійності національної економічної системи. Порівнянні 
основні макроекономічні показники національної економіки україни та Польщі.

ключові слова: економічна стійкість національної економіки, забезпечення, криза, підходи, ознаки надійності.

вступ та постановка проблеми. Як показує світо-
вий досвід, головною метою економічних систем різ-
них рівнів (підприємств, регіонів, країни) є не лише 
отримання сьогоденних максимальних прибутків, але 
і забезпечення економічної стійкості. тому головним 
завданням нашої країни на державному рівні є забез-
печення достатнього рівня конкурентоспроможності 
та економічної стійкості як країни в цілому, так і окре-
мих її регіонів та підприємств. світова криза 2007-2009 
роках практично підтвердила вразливість економічних 
систем, в тому числі і національної економіки, та відсут-
ність методологічного інструментарію щодо прийняття 
рішень щодо реагування на досить значні як зовнішні, 
так і внутрішні руйнівні сили, тому основне завдання 
сучасної макроекономічної політики україни полягає в 
забезпеченні економічної стійкості всіх рівнів господа-
рювання. таким чином, дослідження в напрямку забез-
печення економічної стійкості національної економіки 
досить актуально.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
стійкості національної економіки активно займаються як 
вітчизняні, так і закордонні дослідники. Потрібно від-
мітити наукові роботи гейця в.М., гальчинського а.с., 
Бажала Ю.М., Бойко а.в., сіденко в.р., горського Ю.М., 
агошкову е.Б., рязанова в.т., Маргасову в.г. та ін. 

однак, не зважаючи на досить широкий спектр пред-
ставлених досліджень, природа феномену досліджуваної 
категорії настільки непередбачувана, зміни внутрішнього 
та зовнішнього середовища настільки швидкі, що уяв-
лення про сутність та визначення економічної стійкості 
національної економіки різноманітні.

Метою даної роботи є продовження дослідження сис-
теми забезпечення економічної стійкості національної 
економіки як цілісної взаємопов'язаної сукупності підсис-
тем, надання сучасного трактування поняття «економіч-
ної стійкості національної економіки», виділення ознак 
надійності національної економічної системи та порів-
няння основних макроекономічних показників національ-
ної економіки україни та Польщі.

результати дослідження. теоретичне розуміння 
поняття «стійкості економічних систем» з’явилося напри-

кінці ХХ – на початку ХХI ст., хоча у природничих науках 
стійкість систем розкривалося значно раніше [1]. 

само поняття «теорія економічної стійкості» поєднує 
в своєму розумінні ряд категорій та понять з інших наук 
– з механіки, теоретичної фізики та кібернетики [2, с. 6]. 
взагалі природничі науки визначають «систему» як ціліс-
ність, а «стійкість», як стан, при якому різні зміни не руй-
нують співвідношення окремих складових системи [3].

існує три розуміння визначення стійкості соціально-
економічної системи.

1. стійкість як безпека, стабільність, надійність, 
цілісність і міцність системи:

– стійкість виступає гарантом цілісної країни і 
нерозривно пов’язана з надійністю грошової системи 
держави [4];

– під стійкістю розуміється такий стан елементів будь-
якої економічної, екологічної чи іншої системи, коли її 
початкові стани з високим ступенем надійності визнача-
ють майбутні [5];

– стійкість національної економіки визначається кри-
теріями її безпеки, стабільності, здатності до постійного 
оновлення та самовдосконалення [6].

2. стійкість як відносна незмінність системи:
– економічна стійкість розглядається як постійне, 

міцне положення системи, забезпечене дієвими механіз-
мами саморегуляції і саморозвитку [7];

– стійкість як одна з основних динамічних характерис-
тик економічної системи, яка розкриває властивість сис-
теми повертатися в рівноважний, вихідний або близький 
до нього установлений режим після будь-якого внутріш-
нього або зовнішнього впливу [8];

– економічна стійкість – здатність системи зберігати 
та відтворювати (відновлювати) вихідний (або близький 
до нього) стан в процесі внутрішніх і зовнішніх впливів 
на неї [4].

3. стійкість як здатність розвиватися:
– стійкість – це здатність системи функціонувати в 

станах, близьких до рівноважного, в умовах постійних 
зовнішніх і внутрішніх збурюючих впливів [9];

– під стійкістю економічних систем (у тому числі і 
регіональних) розуміється здатність порівняно швидко 
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повертатися у вихідний стан або досягати нової, вищої 
точки на траєкторії розвитку [4];

– стійкість національної економіки це здатність остан-
ньої реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовища шляхом безперервного удосконалення скла-
дових її внутрішньої структури на основі механізму адап-
тації з метою забезпечення цілей соціально-економічного 
розвитку та ефективного функціонування національної 
економіки [4, с. 18].

аналіз літературних джерел дозволив надати нам осо-
бисте визначення економічної стійкості національної еко-
номіки. економічна стійкість національної економіки – це 
стан економіки країни, який виступає гарантом стабіль-
ності і цілісності країни, здатний функціонувати та реа-
гувати на зовнішні і внутрішні збурювальні фактори, 
забезпечений механізмом саморегулювання, що дозволяє 
розвиватися з позитивною траєкторією розвитку.

науковці виділяють наступні ознаки надійності націо-
нальної економічної системи [2].

1. надійність економічної системи, що характеризу-
ється індексом ефективності логістики та індексом еконо-
мічної свободи.

2. надлишковість – наявність надлишкових потуж-
ностей.

3. адаптивність – здатність пристосовуватися до 
рушійних змін [2].

Метод визначення індексу ефективної логістики (LPI) 
відноситься до одного з методів, який досліджує ефектив-
ність логістики в різних країнах. всесвітній банк спільно 
з університетом м. турку (Фінляндія) у 2007 році вперше 
застосував індекс ефективної логістики для оцінки рівня 
розвитку логістики в різних країнах.

у 2014 році україна посіла 61 місце з 155 країн з 
індексом логістики 2.98.

Перші місця посіли німеччина – 4.12; нідерланди – 
4.05 та Бельгія – 4.04 [10]. 

оцінки україни по своєчасності постачання, можли-
вості відстеження, спрощенню організації міжнародних 
перевезень та ефективності митного оформлення в 2014 
році у порівнянні з 2012 роком дещо зросли: з 3.31 до 
3.51; з 3.15 до 3.20; з 2.72 до 2.95 та з 2.41 до 2.69 відпо-
відно. оцінки якості логістичних послуг та інфраструк-
тури продемонстрували незначне падіння: з 2.85 до 2.84 
та з 2.69 до 2.65 відповідно [11; 12].

Показник індексу економічної свободи є інструмен-
том для поглибленого аналізу економік у всьому світі та 
розраховується на підставі 12 показників, згрупованих в 
чотири широкі категорії:

• верховенство права (захист прав власності, ефек-
тивність судової системи, урядова сумлінність);

• обмеження уряду (податковий тягар, державні 
витрати, фіскальне здоров’я);

• регуляторна ефективність (свобода бізнесу, свобода 
ринку праці, монетарна свобода);

• відкритість ринків (свобода торгівлі, свобода інвес-
тицій, фінансова свобода).

кожний із категорій оцінюється за шкалою від 0 до 
100 балів і чим вищий бал, тим вища ступінь свободи в 
країні за даним критерієм [13].

загальна оцінка індексу тієї чи іншої країни визна-
чається шляхом виведення середнього арифметичного за 
12 економічними свободами, з рівною вагою кожної з них.

таким чином, теоретично в країні з «абсолютно віль-
ною економікою» у підсумку може вийти 100 балів, а там, 
де свободи немає в принципі, відповідно – нуль.

Показник 100 відповідає максимальній свободі: біз-
несу; торгівлі; податковій свободі; державним витратам; 

грошовій свободі; свободі інвестицій; фінансовій свободі; 
захисту прав власності; свободі від корупції; свободі тру-
дових стосунків. 

усі країни за індексом економічної свободи діляться 
на такі групи: 

– вільні – з показником 80-100; 
– в основному вільні – з показником 70-79.9; 
– помірно вільні – з показником 60-69.9; 
– в основному невільні – з показником 50-59.9;
– деспотичні – з показником 0-49.9 [13].
Повний рейтинг дає загальну картину економічних 

свобод серед країн і територій світу.
відповідно до дослідження 2014 року україна набрала 

49.3 бали зі 100 можливих. таким чином вчергове опини-
лася в групі країн з деспотичною економікою [13].

Протягом всієї історії існування розрахунку цього 
індексу україна не мала вище 56 балів [13]. тобто, за 
індексом економічної свободи економіка нашої країни 
знаходилася в межах груп з невільною або деспотичною 
економікою.

в останні часи дослідниками відмічаються істотні 
позитивні зміни в оцінці монетарної свободи та свободи 
інвестування україни. акцентується увага на важливість 
заходів, необхідних для позитивних зрушень – боротьбу з 
корупцією та тінявою економікою, розвиток ринків капі-
талу, приватизацію державних підприємств і вдоскона-
лення законодавчої бази.

таблиця 1
динаміка індексу економічної свободи україни [13]

рік індекс економічної 
свободи україни рік індекс економічної 

свободи україни
1995 39.9 2005 55.8
1996 40.6 2006 54.4
1997 43.5 2007 51.5
1998 40.4 2008 51.0
1999 43.7 2009 48.8
2000 47.8 2010 46.4
2001 48.5 2011 45.8
2002 48.2 2012 46.1
2003 51.1 2013 46.3
2004 53.7 2014 49.3

економічна свобода – це фундаментальне право кож-
ної людини управляти її власною працею та майном. 
в економічно вільних суспільствах особи вільні у виборі 
роботи, виробництві товарів, витратах та інвестиціях 
будь-яким шляхом, яким забажають. всі ці свободи під-
тримуються і захищаються державою. в економічно 
вільних суспільствах уряд дозволяє вільно переміщатися 
праці, капіталу і товарам.

українська національна економіка досить нестійка під 
час економічних криз – відмічається падіння ввП, значне 
послаблення національної валюти, що пояснюється недо-
статньою підтримкою державних механізмів економіч-
ного сектора.

за 2014 рік обсяг реального ввП україни (з урахуван-
ням інфляції) скоротився на 15,9% [14]. однак такий спад 
супроводжувався нерівномірним погіршенням у різних 
секторах економіки країни. внаслідок численних зовніш-
ніх та внутрішніх факторів відбулися значні зміни на рівні 
цілих галузей.

Поки що скорочується роль добувної промисловості в 
економіці (до 4,8%), незважаючи на сподівання інвести-
цій міжнародного капіталу в цю сферу. однією з причин 
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такого явища є безперспективність політики переорієнта-
ції галузі на дедалі нижчі ступені технологічної обробки 
(продаж руди замість сталевого прокату) в умовах поси-
лення тиску на українських виробників з боку конкурен-
тів, котрі запроваджують нові й ефективніші виробничі 
потужності [14].

для більш повного розуміння порівняємо динаміку 
показників ввП україни та Польщі. По-перше, Польща 
є нашим стратегічним партнером та, по-друге, польська 
економіка за темпами зростання ввП є однією із рейтин-
гових країн. до 2008 року темпи зростання ввП наших 
країн були схожими, але після 2009 року рівень ввП 
на душу населення на україні скоротився на 13.77%, а 
в Польщі зріс на 5,71%. країни мають схожу структуру 
населення – відсоток працездатного населення майже 
однаковий, але сама чисельність поляків значно менша 
українців. Поляки, так само як і українці, виїжджають у 
пошуках заробітку за кордон. Польща не має таких велет-
нів гірничо-металургійної галузі, машинобудування, не 
має такого родючого чорнозему, але ввП цієї країни біль-
ший ніж в україні майже у 5 разів. Багато в чому полякам 
допомогло членство у Євросоюзі: країна отримала доступ 
до ринків Європи та 65 мільярдів євродотацій. вони домо-
глися свого права вступити до Єс, у тому числі завдяки 
своїм економічним успіхам. 

за показником валового національного доходу 
(внд) Польща також випереджає україну. з 2014 року 
цей показник зменшився для україни на 16 мільйонів 
доларів, в той час як для Польщі він зріс на 90 мільйо-
нів доларів [15]. 

у розрахунку на душу населення дистанція між кра-
їнами ще більша. Перевага внд над ввП означає, що 
україна отримує частку доходів з-за кордону. зазвичай 
таке буває у розвинених країнах, які дають гроші у борг 
чи скуповують акції. у нашому випадку це перекази укра-
їнських заробітчан. Польський внд також більший за 
ввП – мігранти з Польщі, так само як з україни, залуча-
ють у країну додаткові гроші.

у 2006 році ввП україни зростав швидше, ніж поль-
ський. але через кризу 2008-2009 років в україні почався 
спад, а ось у Польщі ввП зростав, адже вона виробляє 
менше сировини та більше конкурентоздатної продукції. 
у 2011 році, після закінчення кризи та зростання цін на 
сировину, темпи зростання ввП україни знову перевер-
шили польські. але зараз у світі ціни на сировину залиша-
ються на низькому рівні – це одна з причин кризи нашої 
економіки [15]. 

таблиця 2
динаміка обсягу ввп на душу населення  

україни та польщі [15]
роки україна польща
2008 8417.00 18046.15
2009 7257.90 19139.50
2010 7685.57 20883.06
2011 8281.87 22520.01
2012 8472.20 23538.56
2013 8623.93 24493.76
2014 8666.90 25262.27

таким чином, формування державної конкурентно 
орієнтованої політики, яка забезпечить економічну стій-
кість національної економіки, потрібно з врахуванням сві-
тового досвіду рейтингових країн.

Проблемне поле економічної стійкості визначається 
своєю трансдисциплінарною природою. для його інтер-
претації необхідний синтез підходів і концепцій – від тео-
рії організації до теорії стратегічного менеджменту [17]. 

висновки. головним завданням нашої країни на дер-
жавному рівні є забезпечення достатнього рівня конку-
рентоспроможності та економічної стійкості як країни в 
цілому, так і окремих її регіонів та підприємств. таким 
чином, дослідження в напрямку забезпечення економіч-
ної стійкості національної економіки досить актуально. 
в роботі продовжено дослідження системи забезпечення 
економічної стійкості національної економіки як цілісної 
взаємопов'язаної сукупності підсистем, надано сучасне 
трактування поняття «економічної стійкості національної 
економіки», виділені ознаки надійності національної еко-
номічної системи та порівняні основні макроекономічні 
показники національної економіки україни та Польщі.

визначено, що формування державної конкурентно-
орієнтованої політики, яка забезпечить економічну стій-
кість національної економіки, потрібно з врахуванням 
світового досвіду рейтингових країн.

визначено, що сучасні глобальні рушійні зміни у сві-
тогосподарській системі потребують переосмислення 
самого підходу до концепції економічної стійкості націо-
нальної економіки, а сама концепція потребує дієві важелі 
управління макроекономічними показниками. забезпе-
чення нормативно-правовими та організаційно-інститу-
ційними умовами адаптують національну економіку до 
рушійних змін та забезпечать економічну стійкість на всіх 
рівнях господарювання. 
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аннотация. в работе рассмотрена актуальность исследования обеспечения экономической устойчивости нацио-
нальной экономики. Приведены подходы к определению стойкости социально-экономической системы. Представлено 
авторское определение экономической устойчивости национальной экономики. выделены признаки надежности на-
циональной экономической системы. выполнено сравнение основных макроэкономических показателей национальной 
экономики украины и Польши.

ключевые слова: экономическая устойчивость национальной экономики, обеспечение, кризис, подходы, признаки 
надежности.

Summary. The research considers the relevance of the study to ensure the economic sustainability of the national economy. 
The approaches to determining the stability of the socio-economic system and personal definition of the economic sustainability 
of the national economy are given. The signs of reliability of the national economic system are highlighted. Main macroeco-
nomic indicators of the national economy of Ukraine and Poland are compared.

Key words: economic sustainability of the national economy, ensuring the crisis, approaches, signs of reliability.
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