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INSTITUTIONAL ACTORS OF DEBT=BASED DEPENDENCE: THE ROLE OF CREDIT RATING
AGENCIES AND INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS
У статті розглянуто й ідентифіковано зміст, складові, тригери та актори боргової залежності. Про
аналізовано деструктивні форми прояву боргової залежності, а також визначено роль боргової скла
дової у феномені неозалежності. Роль кредитнорейтингових агентств та міжнародних фінансових
організацій оцінено з позицій боргової взаємозалежності між країнамиреципієнтами та донорами
позичкового капіталу.
Essential meaning, components, triggers and actors of debtbased dependence are elaborated.
Destructive forms of manifestation of the debtbased dependence analyzed; the role of the debt
component in the neodependence phenomenon is defined. The role of credit rating agencies and
international financial organizations is assessed in terms of the debtbased dependence between
countries that are recipients and donors of credit capital.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Виклики, що постають перед урядами країн, обтяже"
них дефіцитами торгових балансів, необхідністю проведен"
ня бюджетної консолідації та ліквідації фіскальних роз"
ривів, ставлять перед інституційними акторами боргової за"
лежності пошук шляхів зменшення боргового навісу в гло"
бальних масштабах. Водночас провали у досягненні ого"
лошених цілей посткризового відновлення світової еконо"
міки поставили під сумнів дієвість запропонованих надна"
ціональним каркасом регулюючих інституцій механізмів
врегулювання глобальних викликів, що дозволяє країнам
на рівні національному ставити під сумнів необхідність
імплементації насаджуваних "рецептів" кризового оговтан"
ня, побічний ефект яких не обмежується "відтермінуван"
ням" економічного зростання, але абсолютизується в кон"
тексті формування боргової пастки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
І. Андронова [1] у роботі "Міжнародний валютний
фонд: вчора, сьогодні і завтра", аналізуючи шлях, що прой"
шла організація від другорядного кредитора до організації,
яка визначає економічну політику більшості країн, що роз"

виваються, ставить під сумнів роль МВФ як "останнього
рубежу оборони" для країн, що потрапляють у фінансові
труднощі. Є. Ільїн [2] проаналізував реформи МВФ і їх ре"
зультати, надаючи оцінку політиці фонду на різних історич"
них етапах його розвитку, а також позитивні і негативні
результати, до яких вона призвела. В. Шпрингель дослід"
жував роль зовнішнього боргу в генерації економічної кри"
зи, приділяючи особливу увагу залежності економічного
розвитку країни від структури зовнішнього боргу, який є
відображенням специфічних рис національної економіки і
фінансового ринку [3]. Західні вчені обережно вдаються
до критики діяльності МВФ, здебільшого пояснюючи про"
вали його політики в країнах, що імплементують стабілі"
заційні програми, впроваджувані за його рекомендаціями,
слабкістю інституційного середовища в країнах"реци"
пієнтах фінансової допомоги.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ми пропонуємо розглянути діяльність кредитно"рей"
тингових агентств та МВФ як акторів боргової залежності.
Тим самим ми змінюємо наголос у визначенні предмету
діалогу між країною та інституцією, виходячи з того, що
продукування правил взаємодії в глобальному просторі
передбачає наявність тих, хто сповідуватиме задекларо"
ване іншими, а тому членство в будь"якій організації має
своїм наслідком визнання права інших у прийнятті рішень.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна залежність зазвичай реалізовувалась че"
рез важливі фінансові й технологічні компоненти, а про"
хання про допомогу, торговельні преференції та інвес"
тиційні потоки обов'язково створювали політичну за"
лежність, яка загострювала боргову проблематику (як в
частині відкриття кредитних ліній, специфіки стабілізацій"
них програм, так і умов реструктуризації). Згідно з підхо"
дами депендентистів [4; 5], залежність через феномен бор"
гової пастки та нав'язування програм структурної адаптації
є одним із проявів насильницької залежності.
Боргова залежність держави може бути спровокована
як необхідністю фінансування дефіциту державного бюд"
жету, так і потребою у корегуванні дефіциту поточного пла"
тіжного балансу. Це, в свою чергу, актуалізує необхідність
використання ресурсів міжнародних організацій з метою
стабілізації макроекономічної ситуації в країні, що в умо"
вах зменшення надходжень може супроводжуватись
інфляцією й тиском на валютний курс. У ситуації обмеже"
ного доступу резидентів країни на ринки міжнародного при"
ватного капіталу може зростати заборгованість, що фор"
мується через залучення окремими господарюючими суб"
'єктами кредитів під гарантії уряду.
До тригерів боргової залежності ми відносимо: дефі"
цит поточного платіжного балансу; бюджетний дефіцит;
нестачу власних заощаджень для інвестицій і економічно"
го розвитку. Акторами боргової залежності можуть бути:
уряди країн, Центральні банки, урядові установи, офіційні
установи, неформальні утворення без чітко визначеного
юридичного статусу (наприклад, Лондонський чи Паризь"
кий клуби кредиторів), дер"жавні експортно"імпортні бан"
ки, міжнародні фінансові організації, регіональні банки
розвитку, торгові та інвестиційні банки, комерційні банки
та їх синдикати, офшорні компанії, приватні фірми. До па"
сивних акторів боргової залежності відносимо кредитно"
рейтингові агентства (КРА), інструментом регулювання
відносин боргової залежності яких виступають рейтинги,
які здатні впливати на потоки капіталів та умови кредиту"
вання країн, що здатні визначати умови макроекономічної
стабілізації та призводити в такий спосіб до ерозії держав"
ного економічного суверенітету. Інвестори як ті, що обира"
ють спекулятивні стратегії гарячого інвестування, так і ті,
що зосереджуються на стратегічному інвестуванні, прово"
кують зростання приватного корпоративного боргу. Дест"
руктивними формами прояву боргової залежності висту"
пають: втрата довіри кредиторів до державних і приватних
зобов'язань; прагнення кредиторів вилучити свої капітали;
зменшення притоку капіталу до країни та/або зростання
відтоку кредитних ресурсів.
Погіршення економічної ситуації в країні може су"
проводжуватись як "втечею" приватного капіталу за кор"
дон задля придбання зарубіжних активів приватним сек"
тором, так і офшоризацією капіталу з метою уникнення
від сплати податків. Заборгованість, що виникає внаслідок
трансформації внутрішнього боргу у зовнішній, шляхом
продажу державних і приватних цінних паперів або на
світовому ринку позичкових капіталів, або всередині даної
країни з доступом (часто безконтрольним) для іноземних
інвесторів може провокувати встановлення багатоваріан"
тних відносин боргової залежності із відмінним впливом
на перспективи економічного зростання.
Так, у діяльності кредитно"рейтингових агентств ми
знаходимо ще один прояв феномену неозалежності, яка
характеризується одночасним встановленням складної
системи асиметричних, симетричних, гібридних відносин
між країнами Центру та Периферії, що мають різносп"
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рямований вплив відмінної потужності безвідносно до
належності країни до тої чи іншої групи, та абсолютизу"
ються на рівні ринкового та транснаціонального доміну"
вання. КРА офіційно покликані визначати суверенні рей"
тинги на основі ряду кількісних і якісних факторів, за до"
помогою яких вони засвідчують про здатність і готовність
країни повністю погасити свою заборгованість. Кожне з
трьох основних рейтингових агентств визначає ряд клю"
чових чинників, які впливають на його суверенні кредитні
рейтинги.
Для кожного показника існує ряд кількісних та/або
якісних критеріїв оцінки. Хоча можуть існувати деякі
відмінності в тому, як саме характеризуються ці фактори,
але є значне повторення у використанні базової інформації.
Так, наприклад, всі КРА розглядають ВВП на душу насе"
лення, рівень і структуру боргу, фінансові ресурси уряду,
деякі показники політичної стабільності і стійкості фінан"
сового сектора в якості ключових критеріїв.
Більше того, в останній час з'являється все більше
публікацій на тему здатності ВВП відображати ступінь
розвиненості економіки. Включення до формули ВВП
інших, так званих позаекономічних показників: якості
освіти, оцінки стану охорони дитинства, якості інфра"
структури, якості екології, продуктивності неоплачува"
ної домашньої роботи і т.д., дозволить суттєво перегля"
нути формулу ВВП та ранжувати країни в новий спосіб.
Цілком прогнозовано, що такий перегляд індикаторів
ВВП дозволить спростувати перебування на другій схо"
динці рейтингу КНР. Більше того, дві країни, що посіда"
ють другу і третю сходинку в рейтингу країн за показни"
ком ВВП — КНР, що, перебуваючи в статусі країни"напів"
периферії впевнено реалізує стратегії розвитку, іма"
нентні країнам Центру, та Японія, що фактично являєть"
ся успішним прикладом перетворення країни"Периферії
на країну"Центр, виступають яскравим прикладом кон"
фігурації відносин залежності та становлення нового
етапу глобалізації — неозалежності.
Однак існують деякі відмінності в підходах. Наприк"
лад, Fitch і S&P надають порівняно більшу питому вагу
такому показнику, як зобов'язання уряду, в той час як
Moody's надає порівняно більшу питому вагу такому по"
казнику, як ризик втрат, викликаних настанням якої"не"
будь події. Крім того, в порівнянні з Fitch, Moody's і S&P
використовують більш широкий набір факторів при розг"
ляді загальної економічної ситуації, в тому числі такі фак"
тори, як відмінність у доходах, конкурентоспроможність
і протекціонізм (S&P), рівень інновацій та інвестицій в
людський капітал (Moody's). Питома вага кожного чинни"
ка також залежить від типу досліджуваної країни. Наприк"
лад, обсяг золотовалютних резервів є набагато більш важ"
ливим фактором для країн, що діють у рамках фіксова"
ного або керованого валютного курсу.
Попри відмінності у підходах, всі КРА визначають ок"
ремо рейтинги іноземної валюти або національної валю"
ти. Втім, слід зауважити на існуванні певних відмінностей
між цими рейтингами у тих випадках, коли досліджують"
ся розвинуті країни та країни, що розвиваються. За та"
ких обставин, цілком прогнозовано, рейтинг національ"
ної валюти є вищим. Пояснення цьому міститься у виз"
нанні того факту, що часто простіше погасити борг у на"
ціональній валюті, ніж борг в іноземній валюті, з ураху"
ванням здатності центрального банку здійснювати емі"
сію національної валюти. Саме тому при визначенні рей"
тингу іноземної валюти спроможність країни перевести
внутрішні активи в іноземну валюту має вирішальне зна"
чення для оцінки.

Інвестиції: практика та досвід № 11/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Ключові фактори оцінки суверенних кредитних рейтингів
FITCH
MOODY’S
S&P

Макроекономічна політика, ефективність і перспективи реформ; структурні особливості
економіки; стан державних фінансів; стан зовнішніх фінансів
Економічний потенціал; інституційні можливості; фінансові можливості уряду;
сприйнятливість ризику
Політичні ризики; економічна структура; перспективи економічного зростання; бюджетна
гнучкість; загальний державний борг; офшорні і умовні зобов'язання; монетарна гнучкість;
зовнішня ліквідність; тягар зовнішньої заборгованості

Джерело: складено на основі: Moody's Investors Service. Sovereign Methodology Update: Narrowing the Gap — A Clarification
of Moody's Approach to Local vs. Foreign Currency Government Bond Ratings [Electronic resource] // Moody'sCorporation. — Mode
of access: http://v3.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_118820).

Добре розвинені внутрішні ринки капіталу, що сприя"
ють розвитку національної валюти, та довгострокове фінан"
сування за відносно низьких витрат, скоріше, стануть при"
чиною високого рейтингу валюти. Країни"члени валютно"
го союзу з повною доларизацією економіки або з фіксова"
ним валютним курсу, як правило, мають однакові рейтин"
ги як національної, так іноземної валюти. Тому, посилаю"
чись на поняття "суверенний рейтинг", експерти КРА, як
правило, мають на увазі довгостроковий рейтинг інозем"
ної валюти. Втім, якщо прискіпливо оцінити перелік клю"
чових факторів оцінки суверенних кредитних рейтингів
(табл.1), маємо змогу виокремити ряд показників, оціню"
вання яких не може бути неупередженим.
Серед іншого — це оцінка ефективності дій уряду,
стан верховенства права та рівня захисту прав власності,
оцінка боротьби з корупцією, ефективність і перспективи
реформ. Втім, виголошуючи рішення щодо зменшення
кредитного рейтингу країни, КРА, тим самим, без пере"
більшення, здійснює активну інформаційну атаку на
фінансову систему країни, роблячи її заручницею влас"
ного трактування її економічного стану. Отже, інтереси
власників капіталу отримують примат над інтересами на"
ціональними, тим самим унеможливлюючи вихід країни
із скрутної економічної ситуації внаслідок набігу на бан"
ки та відтоку капіталу як прояву стадної поведінки.
Крім того, "боргова історія" країни є важливим по"
казником готовності платити або, інакше кажучи, харак"
теристикою, яку здебільшого важко оцінити об'єктивно.
Ці якісні фактори доповнюють кількісні фактори, такі як
рівень боргу та офіційних міжнародних резервів, струк"
туру боргу, зокрема, валютної структури і термінів пога"
шення, а також ступінь боргового навантаження, наприк"
лад, витрати за відсотками. Хоча стверджується, що КРА
доклали зусилля, щоб використовувати чіткі й об'єктивні
критерії "оцінки" ефективності країни щодо кожного
фактору, фактичний рейтинг не є механічним зважуван"
ням цих факторів. Як і інші рейтинги, суверенні рейтин"
ги визначаються рейтинговим комітетом, який бере до
уваги всі матеріали, представлені відповідними аналіти"
ками, а потім формує думку про те, яке положення зай"
має країна з усіма своїми кредитними зобов'язаннями.
Це рішення необхідне для того, щоб прийняти до уваги
вагомість політичних та інституціональних факторів,
адже воно опосередковано дозволяє адаптувати рейтин"
ги до мінливих умов, що дозволяє змінювати з часом
питому вагу різних факторів — наприклад, рівень внут"
рішнього і короткострокового боргу.
Справді, тематика залежності в акторах КРА і міжна"
родних фінансових організацій (МФО) загострюється в кон"
тексті проблеми реструктуризації боргів, яка набула особ"
ливої актуальності впродовж 1980"х і 1990"х рр., коли ба"
гато країн, що розвиваються, докладали чимало зусиль для
виплати великих обсягів зовнішніх боргів як комерційним
банкам, так і урядам промислово розвинутих країн. Про"
цес реструктуризації являє собою механізм, який дозво"

ляє боржникам не оголошувати дефолт, залишаючись учас"
ником міжнародної фінансової системи та відгороджуючи
кредиторів від цілого спектру наслідків фінансової кризи.
Більш точно, реструктуризація може вважатися певною
формою "реорганізації боргу", за якої виплати тіла креди"
ту і/або відсотків, які не відбуваються в визначений час,
переноситься на інший строк за новим графіком виплат,
який узгоджується в результаті переговорів між позичаль"
никами та кредиторами. Оскільки реструктуризація являє
собою певну відстрочку платежів, кредитори бажають от"
римати певні "гарантії" стосовно того, що таке відтерміну"
вання буде мати певний ефект на економічний стан країни"
боржника та надасть змогу в подальшому краще обслуго"
вувати зовнішній борг. Одним із способів надати подібні
гарантії — прийняти програму заходів, схвалену МВФ.
Так, на початку 1980"х рр. Паризький клуб надав пра"
во реструктурувати свої борги країнам з низьким дохо"
дом без концесії та на основі ринкових відсоткових ста"
вок. У 1989—1994 рр. так звані угоди Брейді стосували"
ся надання кредитів банками державним позичальникам
(в основному в країнах з середнім рівнем доходу), а та"
кож включали в себе низку угод МВФ в поєднанні зі зни"
женням обсягів заборгованості, обслуговуванням і рес"
труктуризацією боргів комерційним банкам. Тоді ж Па"
ризький клуб погодився надати країнам з низьким рівнем
доходу пільговий режим реструктуризації боргів за умо"
ви прийняття програми МВФ на Торонтських (1988 р.),
Трінідадських (1990 р.) і Неапольських (1994 р.) умовах.
Ступінь пільговості умов надання міжнародних кредитів
і позик визначається так званим грант"елементом або
інтегральним показником, що використовується для
зіставлення умов надання кредитів і позик, у рамках яко"
го порівнюються умови окремого кредиту за трьома ос"
новними параметрами — терміну кредиту, пільгового пе"
ріоду і процентною ставкою. Таким чином, він показує,
яку частину платежу в рахунок погашення боргу недоот"
римує кредитор в умовах надання кредиту на більш пільго"
вих умовах, ніж ринкові.
З початку кризи заборгованості, коли ситуація в краї"
нах з середнім рівнем доходу істотно поліпшувалася,
бідні країни з високим рівнем заборгованості, більшість
з яких з регіону південніше від Сахари, продовжували
наражатися на проблему повернення власних зовнішніх
боргів. Для того, щоб надати допомогу цим країнам,
Світовий Банк та МВФ у вересні 1996 року разом запро"
понували та впровадили так звану Боргову ініціативу для
бідних країн з високим рівнем заборгованості. Кінець
1990"х років ознаменувався активною участю МВФ у по"
доланні наслідків Східно"азійської фінансової кризи, а
співпраця з ним переконувала учасників ринку щодо
серйозності намірів країни у подоланні економічних дис"
балансів, схиляючи комерційних кредиторів до реструк"
туризації її боргів.
С. Марчесі [7] поставила за мету перевірити існування
суттєвого ефекту від прийняття програм МВФ на отриман"
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ня дозволу на реструктуризацію боргу зі сторони креди"
торів. Тут слід зауважити, що визначення реструктуризації
в інтерпретації С. Марчесі досить широке і включає в себе
реструктуризацію в рамках Паризького клубу, реструкту"
ризацію боргів комерційним банкам, боргові свопи, викуп
та обмін облігаціями. Автор зупинила свій дослідницький
ракурс на аналізі програм МВФ — Угоди стенд"бай, Меха"
нізму розширеного кредитування (МРК), Механізму фінан"
сування структурних перетворень (МФСП) та Механізму
розширеного фінансування структурної перебудови
(МРФСП), які розраховані на коротко" та середньостро"
ковий періоди та розроблені як для країн з середнім рівнем
доходу (Стенд"бай та МРК), так і для країн з низьким рівнем
доходу (МФСП та МРФСП). Результати дослідження вче"
ної підтвердили результати, отримані в співавторстві з Дж.
П. Томасом, і красномовно засвідчили, що країни, які схва"
люють програму МВФ, з більшою ймовірністю отримують
реструктуризацію своїх боргів, адже такий крок з боку їхніх
урядів може розцінюватись як сигнал "гарної поведінки"
країни, що в подальшому призведе до прийняття рішення
на користь реструктуризації.
Оскільки курсові перекоси та відповідні пробле"
ми платіжного балансу були частою і постійно повто"
рюваною турботою членів МВФ, так званий стенд"бай
раніше передбачав короткострокове кредитування з
метою подолання тимчасових проблем (неліквідності).
Це викладено в статті I (v) Статуту МВФ, в якій гово"
риться: "За рахунок тимчасового надання загальних
ресурсів Фонду державам"членам при дотриманні
адекватних гарантій створювати в них стан упевне"
ності, забезпечуючи тим самим можливість виправлен"
ня диспропорцій у їхніх платіжних балансах без вико"
ристання заходів, які можуть завдати шкоди добро"
буту на національному чи міжнародному рівні". З цієї
точки зору, МВФ не був призначений для виконання
ролі агентства з розвитку, яке займається довгостро"
ковим кредитуванням (ця роль була відведена Світо"
вому банку та різним регіональним агентствам з роз"
витку). Не була ця установа призначена і для кредиту"
вати в ситуації суверенного банкрутства. Обов'язком
МВФ було зафіксовано виступати в якості міжнарод"
ного кредитора останньої інстанції.
Вперше ця ідея була висловлена ще Дж. Кейнсом на
Бреттон"Вудській конференції у 1944 р. і хоча була відхи"
лена, понад півстоліття потому, у 2000 р., з'явилася в "До"
повіді Мельтцера", проголошеній в Конгресі США, на"
бувши заклику до проведення радикальних реформ
МВФ і МБРР. Водночас, С. Фішер ще у 1999 році наго"
лошував на доречності надання МВФ статусу міжнарод"
ного кредитора останньої інстанції (МКОІ), а в листопаді
2001 року Е. Крюгер, його наступниця на посаді першо"
го заступника Керуючого директора МВФ, запропону"
вала механізм реструктуризації сувереної державної
заборгованості (МРСДЗ) з метою сприяння визнання
державами з надмірною заборгованістю власної непла"
тоспроможності відповідно до розділу 11 Кодексу про
банкрутство США. Ще одним проявом інституційного
регулювання став механізм С.Фішера щодо надання кре"
дитних ліній (CCL), який би дозволив країнам, на які пе"
рекинулася криза, залучити додаткові кредитні лінії.
Жодна країна, однак, не скористалася таким механіз"
мом і в кінцевому підсумку його було відкладено ще на
початку 2004 року. Так само не була запроваджена і про"
позиція Е. Крюгер частково з тієї причини, що її імпле"
ментація вимагала б внесення поправки до статей Угоди
МВФ.
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Слід акцентувати на тому, що у разі впровадження
механізмів МКОІ та МРСДЗ у розпорядженні міжнарод"
ного кредитора останньої інстанції могли б опинитись
як масштабні ресурси для вливання ліквідних коштів, так
і повна інформація щодо платоспроможних і неплато"
спроможних фінансових посередників. Оскільки останнє
припущення витікає з самої природи фінансових криз,
попереднє рівносильно наданню Міжнародним валют"
ним фондом коштів для створення ліквідності з нічого.
Така передача валютного суверенітету, яку було вкрай
складно здійснити у випадку Об'єднаної Європи, здаєть"
ся зовсім нереалістичною у світовому масштабі.
Окрім політичних обмежень, ці ініціативи підпали під
критику й з боку аналітиків, які зауважували, що в разі роз"
гортання фінансової кризи, заходи, вжиті МВФ (чи як кре"
дитора останньої інстанції, чи шляхом реалізації Механіз"
му реструктуризації боргу), не зможуть повною мірою вра"
хувати основні причини її виникнення. Сумніви щодо при"
роди походження криз пояснює ризик моральної втрати.
Оскільки не завжди можливо відрізнити так званого "доб"
рого" боржника, якому не пощастило, від "поганого", який
продовжував здійснювати неефективну політику, інтер"
венції МВФ постійно коливаються від занадто великих до
надто малих, що і змусило Комісію Мельтцера запропону"
вати обмежити сферу діяльності Фонду, звузивши його
допомогу допомогою лише тим країнам, які відповідають
"попередній оцінці", що базується на жорстких критеріях
оцінки заборгованості та прозорості.
Ще одна ключова причина, з якої слід розрізняти
кризу довіри і кризу фундаментальну, — це той факт,
що перша швидко перетворюється на останню: якщо
процентні ставки зростають, борг може швидко підпас"
ти під вплив так званого ефекту сніжного кому таким
чином, що початкові побоювання з приводу рівня забор"
гованості самореалізуються. Іншими словами, існує де"
кілька рівноваг: низькі ставки є одним рівноважним ста"
ном, високі — іншим. Це аргумент, який використовував
Дж. Вільямсон для характеристики бразильської ситу"
ації на той момент, коли борг був на неприйнятному рівні,
що було спровоковано високими процентними ставка"
ми, але ситуація могла змінитися на протилежне саме за
умови низьких відсоткових ставок.
ВИСНОВКИ
По лінії "Центр"Центр" переважають канали прямого
кредитування, які забезпечують рух тимчасово вільних ре"
сурсів безпосередньо від власників до позичальників.
Зовнішні запозичення можуть здійснюватись як у формі
банківських кредитів (bank"based), так і шляхом емісії бор"
гових цінних паперів, зазвичай облігацій (market"based).
Фінансові потоки, засновані на банківському кредиті, пе"
ревищують запозичення у формі емісії цінних паперів. По
лінії "Центр"Периферія" переважать непрямі канали кре"
дитування, які задіюють банківські і небанківські інститу"
ти у ролі посередників. Функція контролю за розміщен"
ням коштів та поведінкою позичальника забезпечується
рейтинговими агентствами та аналітичними компаніями.
Не офіційні міжнародні організації задіяні в боргові відно"
сини на етапі врегулювання боргових суперечок (зокре"
ма, Лондонський клуб реструктуризує борги перед ко"
мерційними фінансовими установами, Паризький — пе"
ред іноземними державами"кредиторами), хоча офіційні
джерела залучення (міжурядові канали, МФО) боргово"
го капіталу превалюють через нерозвиненість фінансо"
вих/фондових ринків та обмежену доступність банківсь"
кого кредитування.
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Нами було розглянуто форми прояву процесу інсти"
туціоналізації боргової залежності з виокремленням кон"
сультативної (МФО), рейтингової (КРА), координаційної
(ЦБ, кредитор останньої інстанції) складових. Вирішен"
ня проблем міжкраїнового діалогу у борговій сфері мо"
жуть бути еліміновані шляхом створення Світового кре"
дитору останньої інстанції, роль якого до моменту за"
пуску даної ініціативи мають відігравати великі цент"
ральні банки на кшталт Федеральної резервної системи
США, Європейського центрального банку, Банку Японії.
Втім, процеси, що пов'язані із механізмом реструктури"
зації суверенного державного боргу, виявляються вкрай
заполітизованими, що пояснюється маніпулятивною де"
термінантою відносин боргової залежності. Створення
міжнародного суду, який мав би повноваження вирішу"
вати міжкраїнові суперечки боргового менеджменту, хоч
і спричинило б істотну ерозію економічного сувереніте"
ту держав, втім зробило б більш транспарентним ме"
ханізм реструктуризації боргу. Серед іншого, новій інсти"
туції має бути поставлена в обов'язок оцінка відповідаль"
ності всіх сторін боргової залежності (зокрема, в час"
тині оцінки якості нав'язаних умов стабілізаційних про"
грам та фаховості рекомендацій з врахування держав"
ної специфіки причин кризових проявів).
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PUBLIC=PRIVATE PARTNERSHIP IN CROSS=BORDER COOPERATION
Стаття присвячена проблемам застосування співпраці держави та приватного бізнесу у сфері роз
витку інфраструктури загального користування та надання пов'язаних послуг у транскордонному
співробітництві (ТКС). Державноприватне партнерство (ДПП) стає на сьогодні основною формою
розвитку інфраструктурного комплексу держави. Причому воно стосується не тільки інфраструкту
ри всередині країни, але й відіграє важливу роль у міждержавних відносинах. Однією з форм реал
ізації відносин між державами є транскордонне співробітництво, яке в числі інших заходів перед
бачає розвиток інфраструктурих об'єктів у транскордонній зоні. В статті розглядаються теоретичні
аспекти використання державноприватного партнерства у транскордонному співробітництві. На
водяться особливості застосування механізму ДПП у розвитку транскордонної інфраструктури. Ана
лізуються різні типи угод державноприватного партнерства у розвитку транскордонної співпраці.
Досліджуються можливості застосування ДПП у різних видах діяльності. Визначаються шляхи ак
тивізації використання державноприватного партнерства в розвитку транскордонної взаємодії.
This article is devoted to problems of application of cooperation between state and private business in
the field of public infrastructure development and related services provision in crossborder cooperation
(CBC). Publicprivate partnership (PPP) is currently the main form of public infrastructural complex
development. And it concerns not only infrastructure in the country, but also plays an important role in
international relations. One of the forms of implementation of relations between the states is crossborder
cooperation, which, among other measures envisages the development of infrastructure facilities in the
border area. The article deals with theoretical aspects of publicprivate partnerships in crossborder
cooperation. Peculiarities of PPP mechanism application in the development of crossborder
infrastructure are given. Different types of agreements of publicprivate partnership in the development
of crossborder cooperation are analyzed. Possibilities of PPP usage in different kinds of activities are
studied. Identify Ways of accelerating the use of publicprivate partnership in the development of cross
border cooperation are identified.

Ключові слова: державноприватне партнерство, транскордонне співробітництво, інфраструктура
загального користування, інфраструктурні послуги, держава, приватний бізнес.
Key words: publicprivate partnership, crossborder cooperation, public infrastructure, infrastructure services,
government, private business.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Основним напрямом побудови конкурентоспромож"
ної економіки, а отже, і потужної держави, в нашій країні
визначено євроатлантичну інтеграцію та, зокрема, реа"
лізацію Угоди про Асоціацію між Україною та Євро"
пейським Союзом. У числі інших інструментів досягнен"
ня цієї мети чільне місце займає здійснення політичних
та економічних реформ і врахування досвіду в цьому
інших держав (тепер уже членів ЄС). І в цьому сенсі тут
варто згадати транскордонне співробітництва (ТКС) як
співпрацю прикордонних територій суміжних країн у

10

різних аспектах суспільного життя (економіка, культу"
ра, соціальна сфера тощо) з метою вирішення спільних
проблем громади. Сенс такої співпраці полягає в тому,
що місцевим громадам простіше і легше вирішувати
власні питання, звертаючись до сусідів, хоч і через кор"
дон, ніж розраховувати на державну владу своєї краї"
ни, яка знаходиться хоч і у своїй країні, проте десь в
обласному центрі, чи навіть у столиці. Також, зважаю"
чи на розвиток транскордонного співробітництва в ос"
новному з країнами"членами Європейського Союзу, чи
за їх участі в силу політичних та економічних обставин
(з однієї сторони, фактичний військовий конфлікт з Ро"
сією, в результаті чого будь"яка взаємодія між грома"
дями суміжних територій заморозилась; а з іншої —
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наявність фінансування проектів ТКС у межах т. зв.
"Програм сусідства" тільки за рахунок коштів Євро"
пейської комісії), таку співпрацю можна і слід розгля"
дати як практичну реалізацію євроінтеграційних заходів
України на низовому рівні безпосередньо місцевими
громадами. Причому, беручи до уваги той факт, що та"
кий вид співробітництва нашої країни з іншими держа"
вами був започаткований ще в першій половині 90"х
років минулого століття, існує певний досвід у реалізації
проектів ТКС, який можна і слід використати для здійс"
нення практичних заходів в реалізації євроінтеграцій"
них прагнень України.
Важливою складовою реалізації такої співпраці є
фінансування транскордонного співробітництва. Як пока"
зує світовий досвід, однією з таких форм, яка довела свою
ефективність, виступає взаємодія держави та приватного
сектора у формі державно"приватного партнерства. Йдеть"
ся про те, що функції, які традиційно вважаються монопо"
лією держави, а саме: будівництво та утримання автомоб"
ільних доріг, мостів, залізничних та автовокзалів, аеро"
портів, шкіл, закладів культури та охорони здоров'я і навіть
пенітенціарних установ, — віддати за певних умов до сфе"
ри відповідальності приватного сектору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку транскордонного співробіт"
ництва, досліджувались багатьма науковцями, серед
яких: П. Бєлєнький, Є. Бойко, З. Бройде, П. Буркінсь"
кий, М. Долішній, Н. Мікула, А. Мокій, В. Пила, С. Писа"
ренко, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Долішній, Є. Кри"
кавський, О. Кузьмін, Н. Мікула, А. Мокій, С. Писарен"
ко, Я. Побурко, І. Школа та ін.
Використання державно"приватного партнерства у
розбудові інфраструктурного комплексу держави та на"
дання інфраструктурних послуг аналізувались такими
дослідниками: Д.Е. Стігліц, С.П. Осборн, Е.Р. Йєскомб,
Е.С. Савас, М.Р. Рейч, М. Геддес, К. Магаріньос, Ф. Ола"
деінд, Д. Піл, Г. Паолетто, Е."Г. Клійн, Г.Р. Тейсман,
Н.А. Клевцевич, О.В. Берданова, В.М. Вакуленко,
В.М. Геєць, О.М. Головінов, Н.Г. Діденко, В.І. Дуб"
ницький, І.В. Запатріна, М.О. Лендьел, А.Ф. Мельник,
Н.А. Мікула, К.В. Павлюк, Н.А. Сич, А.Ф. Ткачук та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей реалізації
угод державно"приватного партнерства в умовах
здійснення транскордонного співробітництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи становлення Європейського Союзу,
можна зазначити, що успішними європейські інтег"
раційні процеси стали ще й тому, що, починаючи ще з
часів Римського договору, який започаткував Євро"
пейське об'єднання вугілля і сталі, вони здійснювалися
не тільки на макро", але й охоплювали мезо" та мікро"
рівень. Тобто для того, щоб таке інтеграційне об'єднан"
ня відбулося, потрібно було, щоб бажання урядів дер"
жав було підкріплено зв'язками на рівні їх регіонів шля"
хом здійснення транскордонного співробітництва та
безпосередніх учасників економічних процесів —
підприємств та організацій.

Зважаючи на те, що Україна зараз знаходиться на
початку свого євроінтеграційного шляху, вона обов'яз"
ково повинна взяти до уваги досвід інших європейсь"
ких країн, які вже стали членами ЄС. Зокрема це сто"
сується і розвитку транскордонного співробітництва між
суміжними територіями сусідніх країн. Серед інших при"
чин, які підкреслюють актуальність цієї проблеми для
нашої держави, можна назвати й такі:
— 19 із 25 областей України є прикордонними. Це в
свою чергу вказує на те, що необхідно розробити страте"
гію транскордонного співробітництва на рівні держави;
— історичні традиції співіснування народів суміж"
них територій, економічні, культурні та родинні зв'язки
між ними;
— наближення кордонів Європейського Союзу без"
посередньо до України. Це означає денонсацію раніше
укладених угод з країнами Східної та Центральної Євро"
пи, що обернеться для нашої держави ускладненням
економічних зв'язків з ними. Тому саме через транскор"
донне співробітництво видається можливим дещо ніве"
лювати негативний вплив такого розвитку подій, адап"
тувати національну економіку до нових умов господа"
рювання та залучитися до європейських економічних
процесів;
— тенденції децентралізації влади, що передбачає
перенесення владних повноважень з центру на місця.
Це підвищить мобільність управлінських рішень органів
влади на місцях, що в кінцевому рахунку виллється у
підвищенні ефективності використання місцевих ре"
сурсів на основі спільних зусиль;
— реалізація спільних підприємницьких проектів на
основі місцевих ресурсів та можливостей;
— розвиток інших, крім економічних, форм спів"
праці. Мова ведеться про реалізацію спільних культур"
них, освітніх, соціальних та інших проектів, набуття по"
зитивного досвіду в цій сфері;
— обмін досвідом у сфері державного управління;
— можливість використання ресурсів Європейсько"
го Союзу, призначених для розвитку транскордонного
співробітництва, для вирішення нагальних проблем
місцевих громад.
Згідно із визначенням, яке пропонується Законом
України "Про транскордонне співробітництво", транс"
кордонне співробітництво — це спільні дії, спрямовані
на встановлення і поглиблення економічних, соціальних,
науково"технічних, екологічних, культурних та інших
відносин між територіальними громадами, їх представ"
ницькими органами, місцевими органами виконавчої
влади України та територіальними громадами, відпові"
дними органами влади інших держав у межах компе"
тенції, визначеної їх національним законодавством.
Віповідно до Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями, транскордонне співробітниц"
тво означає будь"які спільні дії, спрямовані на посилен"
ня та поглиблення добросусідських відносин між тери"
торіальними общинами або властями, які знаходяться
під юрисдикцією двох або декількох Договірних Сторін,
та на укладання з цією метою будь"яких необхідних угод
або досягнення домовленостей. ТКС здійснюється в
межах компетенції територіальних общин або властей,
визначеної внутрішнім законодавством [1].
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Основними завданнями транскордонного співробі"
тництва можна визначити наступні:
— стимулювання приросту обсягів взаємної тор"
гівлі, розвиток і підтримка господарських, культурних і
гуманітарних зв'язків між прикордонними регіонами;
— збереження історичної культурної спадщини;
— створення і ефективний розвиток соціально"еко"
номічної інфраструктури у прикордонних регіонах;
— створення умов спрощеного режиму перетину
товарів через митний кордон, включаючи сприяння об"
лаштуванню митниць та пунктів пропуску на кордоні
системою електронного документообігу, удосконален"
ня транспортної інфраструктури, митних складів, тер"
міналів;
— підвищення ефективності використання вироб"
ничої і соціальної бази прикордонних територій;
— створення умов для взаємодії систем попере"
дження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій су"
міжних прикордонних територій;
— підвищення ефективності використання наявних
місцевих ресурсів;
— вирішення проблем розвитку прикордонних те"
риторій на основі спільних зусиль;
— інші заходи, спрямовані на активізацію інтегра"
ційних процесів на мезо" та мікрорівні.
Важливим аспектом транскордонного співробітниц"
тва є фінансування проектів транскордонної співпраці.
Зазвичай, джерелами тут повинні слугувати кошти дер"
жавного бюджету України. Проте, як показує ретрос"
пективний аналіз розвитку цього явища в нашій державі,
з моменту прийняття Закону України "Про транскордон"
не співробітництво" (впродовж 2004—2012 рр.) у Дер"
жавному бюджеті України кошти на транскордонне
співробітництво не передбачалися [2]. Через це, основ"
ним джерелом фінансування проектів ТКС стали ресур"
си Європейського Союзу, що здійснювалося в рамках
т. зв. "Програм сусідства", які зазвичай покривали 90%
всіх витрат таких заходів; 10% коштів складали ту час"
тку співфінансування, яку повинні були забезпечити
безпосередні учасники таких угод із суміжних територій
сусідніх країн. Такі ж умови передбачені і в діючих "Про"
грамах сусідства".
Важливою складовою транскордонного співробіт"
ництва є розвиток транскордонної інфраструктури, на"
самперед, мостів, доріг, прикордонних переходів тощо,
яка повинна стати визначальною передумовою еконо"
мічного зростання та сталого розвитку прикордонних
територій суміжних країн. З одного боку, такі інфра"
структурні об'єкти часто є предметом таких угод, а з іншо"
го — необхідною передумовою такої співпраці, а також
— важливим чинником залучення інвестицій взагалі.
Транскордонній інфраструктурі, на противагу внут"
рішньодержавній, притаманні певні характеристики.
Визначальною рисою транскордонних комунікацій"
них проектів є не розподіл інвестицій між декількома
регіонами, а те, що вони в основному чинять вплив на
витрати, пов'язані з переміщенням товарів та людей че"
рез самі території, а не всередині них.
Іншою характеристикою транскордонної інфра"
структури є те, що вони перетинає політичні кордони.
Через те, що її вплив поширюється далеко за межі того
регіону, чи регіонів, де ця інфраструктура була створе"
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на (і таким чином за межі політичної юрисдикції відпо"
відної території), простежується тенденція до недоінвес"
тування транскордонних інфраструктурних об'єктів ок"
ремими урядами.
Також внаслідок того, що транскордонна інфраст"
руктура протягується через низку регіонів, це спричи"
нятиме проблеми координації, оскільки сполучення,
побудоване чи покращене одним урядом до кордону,
буде мало використовуваним, якщо інша сторона його
не продовжить на своєму боці кордону; проблема, що
ускладнюватиметься, якщо проект містить особливо
асиметричні проекти [10].
Визначальними чинниками здійснення інвестицій в
об'єкти транскордонної інфраструктури є наступні.
Внутрішні, мультинаціональні специфічні проектні
фактори, до яких відносять масштаб проекту, міра тех"
нологічної складності, інтенсивність НДДКР, тривалість
проекту, період повернення інвестиційних вкладень
тощо.
До зовнішніх політичних та інституційних факторів
належать центри суперництва всередині уряду, бороть"
ба за сфери впливу між різними міністерствами, нечітка
процедура відбору та присудження тендерів, нерівно"
мірна дія законів та підзаконних актів, потенційна відмо"
ва від обіцянок, зроблених попередньою владою, опір
з боку існуючих операторів державних інфраструктур"
них об'єктів, індекс корупції, стабільність уряду, індекс
сили закону тощо. Ці чинники застосовуються у всіх
країнах, що беруть участь у транскордонних проектах.
Зовнішні економічні чи фінансові фактори, як і в
попередньому випадку, стосуються країн, які залучені
до транскордонної співпраці та включають належний
рівень зростання доходу, зміни облікової ставки, подат"
кову політику, торговельний протекціонізм, обсяги
торгівлі, поточний та очікуваний рівні інфляції, ступінь
закордонної заборгованості тощо.
Координаційні чинники охоплюють узгодженість
юридичних та соціальних традицій, різноманітні групи
громадянського суспільства в країні, координація про"
блем з урядовими органами на різних рівнях, збалансу"
вання сприйнятної справедливості віддачі на інвестиції
для різних сторін та країн [9].
Зважаючи на обмежені можливості державного
бюджету в питаннях фінансування програм транскор"
донного співробітництва навіть у співфінансуванні, не
кажучи вже про покриття всіх витрат, що викликано в
основному наслідками кризових явищ в українській еко"
номіці, існує об'єктивна необхідність у пошуку альтер"
нативних джерел фінансових ресурсів. Найбільш оче"
видним виходом з цієї ситуації може стати залучення
фінансів приватного сектору у формі державно"приват"
ного партнерства. Причому у цьому випадку ДПП розг"
лядається не просто як джерело приватних коштів, а як
принципово новий механізм реалізації проектів ТКС,
який базується на співпраці держави та приватного сек"
тору на партнерських засадах. Тим більше, що сферою
застосування державно"приватного партнерства є в
більшості випадків саме ті види діяльності, які станов"
лять предмет транскордонного співробітництва.
Аналіз багатьох підходів до визначення такого виду
співпраці держави та приватного сектору дозволив прий"
ти до висновку, що ДПП — це комплекс відносин, які є
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стабільними і тривалими, що виникають між державою в
особі її центральних та регіональних органів виконавчої
влади та регіонального і місцевого самоврядування, з
однієї сторони, та представників бізнесу, інститутів гро"
мадянського суспільства і місцевих спільнот з приводу
перерозподілу повноважень щодо створення інфраструк"
тури загального користування, виконання робіт та надан"
ня послуг, які традиційно вважались монополією держа"
ви, врегулювання між сторонами в зв'язку з цим наступ"
них питань: розподіл відповідальностей, ризиків, зобов"
'язань щодо фінансового забезпечення, проектування,
будівництва, реконструкції, модернізації, утримання, ек"
сплуатації, права власності, участь в управлінні та роз"
поділі прибутку, що базується на принципах рівності,
відкритості, недискримінації, змагальності, підвищення
ефективності та мінімізації ризиків і витрат [4].
Об'єктом застосування державно"приватного парт"
нерства у транскордонній співпраці є не весь спектр
взаємин між громадами територій суміжних держав, а
тільки ті, які пов'язані із розвитком інфраструктури за"
гального користування та надання пов'язаних послуг.
Тобто в даному випадку йдеться про інфраструктуру
транскордонного регіону, чи транскордонну інфра"
структуру. Зокрема, за визначенням Фуджімури та Ад"
хікари, її можна визначити інфраструктурний проект,
який своїм функціонуванням охоплює дві чи більше
країн, або має суттєвий транскордонний ефект [8].
Перевагами використання механізму державно"при"
ватного партнерства в розвитку інфраструктури загаль"
ного користування, в т.ч. і транскордонної інфраструк"
тури, є наступні: залучення ресурсів приватного бізне"
су, в т. ч. і фінансових; інновації приватного сектор; за"
провадження конкурентних відносин у монопольну
сферу; досвід приватного сектору, включаючи управлі"
нський; підвищення ефективності витрат; зниження со"
бівартості та підвищення якості інфраструктурних по"
слуг; більш ефективне використання активів; забезпе"
чення прибутковості та податкових надходжень; еконо"
мія часу реалізації; виявлення потенційних партнерів;
рівномірний розподіл інвестицій на ввесь життєвий цикл
проекту; економія бюджетних коштів; орієнтація на
кінцевого споживача; доступ на ринки капіталів; вдос"
коналення процесу калькулювання; підвищення квалі"
фікації працівників державних та комунальних під"
приємств тощо.
Існують наступні особливості реалізації угод дер"
жавно"приватного партнерства у транскордонному
співробітництві:
1. З одного боку, транскордонна інфраструктура сама
виступає об'єктом інвестиційного вкладення, а з іншого —
є необхідною передумовою інвестиційної привабливості
та економічного зростання транскордонного регіону, які
в більшості країн світу історично є депресивними.
2. Підпадання під дію юрисдикцій різних країн як
регулювання процесу реалізації проекту державно"при"
ватного партнерства в цілому, так і таких його складо"
вих, як проведення тендеру на відбір учасника від при"
ватного сектору, державні закупівлі, різний порядок
залучення ресурсів з ринків капіталів та вплив на це
транскордонного характеру проекту, механізм дії га"
рантій різних держав, розподіл між сторонами ризиків
та відповідальностей тощо.

3. У зв'язку з цим різний склад ймовірних учасників
угоди ДПП, як з боку безпосередніх країн"сусідів, так і
з третіх, які зацікавлені в розвитку такої транскордон"
ної інфраструктури, через її прямий чи непрямий вплив
на реалізацію зовнішньоекономічного потенціалу цьо"
го третього учасника (наприклад, транзитні можливості
країн сусідів, вихід до моря тощо).
4. Екстерналії (включаючи вплив довкілля та со"
ціального характеру), що географічно поширюються на
широкі простори (за межі фізично поєднуваних тери"
торій) та включають збільшення чисельності та урізно"
манітнення категорій стейкхолдерів, у т. ч. з третіх країн.
5. Надмірний вплив геополітичного чинника, зокре"
ма, політичної ситуації в країнах сусідах, на започатку"
вання транскордонного проекту ДПП.
6. Масштабність інвестиційного проекту зі значни"
ми початковими капітальними вкладеннями та тривали"
ми термінами окупності.
7. Об'єктивна необхідність у міждержавній коорди"
нації політики та інституційних механізмів у сфері ре"
алізації проектів державно"приватного партнерства [6].
8. Складність у прогнозуванні попиту на інфраструк"
турні послуги та страхуванні пов'язаних із цим ризиків,
що може бути викликане різним рівнем соціально"еко"
номічного розвитку задіяних країн, політичною та еко"
номічною ситуацією, характером державного регулю"
вання економіки, типом економічної політики, яку про"
водить країна, рівнем відкритості тощо.
Важливими передумовами реалізації транскордон"
них проектів державно"приватного партнерства є на"
ступні:
1. Окрім гармонізації нормативної та регуляторної
основ щодо участі приватного бізнесу в інфраструктур"
них секторах обох країн, необхідна також активна
підтримка транскордонного співробітництва.
2. Також потрібно усунути такі бар'єри, як фінан"
сові та адміністративні відмінності у податкових режи"
мах, вимогах щодо страхування, валютному регулю"
ванні. І це стосується не тільки узгодження норматив"
но"правового регулювання, але й синхронізації самих
процесів.
3. Насамкінець, успішні проекти транскордонного
співробітництва за участю приватного бізнесу вимага"
ють співпраці на різних рівнях: урядових інституцій,
бізнесу та між державою і приватним учасником. Такі
формалізовані інституційні процеси допомагають зни"
зити ризики, притаманні проектам ТКС.
Проте, державно"приватне партнерство не слід роз"
глядати як єдино правильним підходом до розвитку
інфраструктури загального користування та надання
пов'язаних послуг. Понад те, не існує єдиної універсаль"
ної моделі відносин держави та приватного бізнесу у цій
сфері; на її вибір впливає багато чинників, основний з
яких — галузь інфраструктури. Вони є наступними.
Транспортна інфраструктура є однією з перших
сфер, де було застосовано державно"приватне партнер"
ство. Рішення застосовувати ДПП чи певну його модель
частково залежатиме від прибутковості певного об'єкту
інфраструктури. Традиційний підхід чи модель "Будів"
ництво — експлуатація — передача" використовується
у тому випадку, коли держава повністю фінансує інфра"
структурний актив та здійснює плату за користування в
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залежності від показників діяльності приватного парт"
нера, беручи на себе ризик попиту. Існує також інший
варіант, який передбачає стадію будівництва у відпові"
дальності приватного бізнесу, а держава платитиме пла"
ту за період користування, виходячи з продуктивності
приватного сектору. Тому для учасника від приватного
бізнесу необхідно досягти того рівня якості, який пе"
редбачений угодою ДПП [4; 10; 11].
Щодо моделі "Проектування — будівництво —
фінансування — експлуатація", то вона мала б базува"
тись на системі платежів за користування. Це стосуєть"
ся проектів, які мають довготривалу прибутковість. При"
ватний сектор фінансує, утримує та експлуатує авто"
мобільні дороги, відшкодовуючи витрати на будівницт"
во з отриманих платежів. Плата за користування може
бути прямою, чи т. зв. "реальною", та непрямою, або
"тіньовою". Непряма плата — це платежі, здійснювані
державою, які базуються на використанні автомобіль"
них шляхів таким чином, що ризик попиту розподіляєть"
ся на користь приватного сектору, навіть якщо держа"
ва здійснює платежі протягом всього життєвого циклу
інфраструктурного об'єкту. У випадку використання
"реальної" плати, державний сектор передає всі ризи"
ки приватному бізнесу та не використовує державні ре"
сурси.
У разі малих транспортних проектів, державно"при"
ватне партнерство не рекомендоване, за винятком ви"
падків, коли такі незначні угоди об'єднуються у більші
контракти.
Також ДПП традиційно застосовується у водопос"
тачанні та відведенні стічних вод. Зокрема у Європейсь"
кому Союзі було запроваджено високі стандарти у
водній сфері, що проявилися у значних вимогах до кап"
італовкладень. Багато країн у цьому випадку розгляда"
ють ДПП як джерело ресурсів та досвіду щодо повод"
ження з витратами та операційними потребами. Обгрун"
тування на користь вибору державно"приватного парт"
нерства є схожим до того, яке існує в транспортній сфері
та залежить від розмірів проектів, можливостей обкла"
дати платежами кінцевих споживачів і передачі ризиків.
Наразі тут спостерігається тенденція до відшкодування
всіх витрат кінцевими споживачами, що стимулювати"
ме більш ощадливе споживання води споживачами, які
прихильно ставляться до концесійної угоди у цій сфері
за такої форми оплати. В той же час, держава виявляєть"
ся менш пристосованою до виконання таких функцій
власними можливостями [4; 6; 11].
Окрім вищеназваних інфраструктурних галузей,
співпраця держави та приватного бізнесу у сфері роз"
витку інфраструктури загального користування та на"
дання пов'язаних послуг також охоплює охорону здо"
ров'я та освіту, де приватний сектор фінансує та будує
інфраструктурні об'єкти в обмін на довготермінові кон"
тракти щодо їх утримання та експлуатації після завер"
шення будівництва [11].
Також важливим об'єктом застосування механізму
державно"приватного партнерства у транскордонному
співробітництві виступає митна та прикордонна інфра"
структура. Йдеться, насамперед, про прикордонні пе"
реходи та зони прикордонного і митного контролю, інші
інфраструктурні об'єкти на кордоні, які з метою приско"
рення пасажиропотоку та товароруху можуть бути
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спільними для обидвох країн. Проблема укладання угод
ДПП (окрім законодавчого забезпечення, яке в обид"
вох країнах може суперечити одне одному) тут усклад"
нюється тією специфічною рисою такої інфраструкту"
ри, як її стратегічний і оборонний характер, що може
обмежувати доступ приватних інвестицій та передачу під
відповідальність приватного бізнесу.
Як окрему групу проектів державно"приватного
партнерства слід окреслити угоди, пов'язані із забезпе"
ченням національної безпеки, зважаючи на специфіку
сфери транскордонного співробітництва. Сюди, окрім
забезпечення територіальної цілісності та недоторка"
ності держави, також входять питання екологічної та
ядерної безпеки, попередження стихійних лих та тех"
ногенних катастроф, боротьба з незаконною міграцією,
незаконним обігом наркотичних засобів тощо. В дано"
му випадку йдеться про угоди ДПП, територія дії яких
поширювалася би на прикордонні території суміжних
країн.
Як приклад, тут можна навести Департамент із внут"
рішньої безпеки США (US Department of Homeland
Security (DHS)), який забезпечує утворення координа"
ційних органів, щоб сприяти інформаційному обміну,
плануванню та ситуаційній обізнаності між державою
та приватним сектором. У структурі цього департамен"
ту знаходиться Офіс інфраструктурного захисту, який
працює над питаннями аналізу загрози та вразливості,
координації на національному та місцевому рівнях між
бізнесом і урядовими агенціями, а також зниженням
ризиків функціонування об'єктів інфраструктури загаль"
ного користування. Ця інституція відповідальна за ко"
ординацію інформаційного обміну та співпраці між
шістьма секторами: хімічний; комерційні об'єкти; небез"
печне виробництво; дамби; ядерні реактори, матеріали
та відходи. Зважаючи на те, що приватний бізнес при"
сутній в більшості з них, державно"приватне партнер"
ство розглядається як невід'ємна складова місії Офісу
інфраструктурного захисту [7].
Окремо тут слід згадати проекти ДПП, які стосують"
ся попередження стихійних лих та природних ка"
таклізмів, техногенних катастроф, надання невідклад"
ної допомоги тощо. Зокрема це може стосуватися ви"
падків, коли по ліній державного кордону, або непо"
далік від нього може протікати річка, яка в окремі пори
року чи після значних опадів може спричиняти повені,
приносячи руйнування і значні матеріальні збитки та
призводячи до загрози здоров'ю і життю людини. В цьо"
му випадку об'єктом угоди державно"приватного парт"
нерства стає система раннього сповіщення про стихійні
лиха на водоймах у транскордонній зоні, яка на певних
умовах передається від урядів суміжних держав до при"
ватного оператора з метою їх розбудови, утримання та
експлуатації для раннього попередження надзвичайних
ситуацій природнього характеру. Часто до такого виду
проектів ДПП долучаються і міжнародні організації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, державно"приватне партнерство на
сьогодні розглядається як інноваційний інструмент
реалізації проектів транскордонного співробітництва,
які, у свою чергу, повинні стимулювати європейські
інтеграційні процеси на локальному рівні та створити пе"
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редумови для економічного зростання. Серед найнеоб"
хідніших кроків для реалізації потенціалу ДПП в ТКС на"
ступні:
— розробити стратегію розвитку транскордонної
співпраці;
— узгодити законодавство у сфері державних за"
купівель, державно"приватного партнерства, фінансів та
транскордонного співробітництва між Україною та су"
міжними країнами;
— створити спеціалізований орган на рівні Кабіне"
ту міністрів України, відповідальний за реалізацію про"
ектів ДПП на міждержавному рівні та координацію у цій
сфері із закордонними партнерами;
— забезпечити необхідним рівнем повноважень
органи місцевого самоврядування прикордонних тери"
торій для укладання міждержавних угод;
— законодавчо врегулювати питання доступу для
приватного інвестування та передачі на певних умовах
під контроль приватного бізнесу стратегічні об'єкти
транскордонної інфраструктури;
— погодити питання прикордонного режиму на пе"
ріод будівництва та експлуатації об'єктів транскордон"
ної інфраструктури тощо.
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EFFICIENCY OF FIXED ASSETS USE AT ENTERPRISES

Стаття присвячена аналізу і ефективності використання основних засобів. Показано етапи
проведення аналізу основних засобів. Доведено, що одним із найважливіших показників стану
основних засобів є показник їх фізичного та морального зношення, яке встановлюється екс
пертною оцінкою.
Обгрунтовано вплив довгострокових інвестицій в основні засоби на фінансові результати
діяльності підприємства. Доведено головні ознаки рівня ефективного використання основних
засобів. Одним із важливих завдань управління основними засобами є визначення оптималь
них термінів їх експлуатації.
Висвітлено переваги і недоліки скорочення і подовження термінів експлуатації основних за
собів. Обгрунтовано, що інтенсивний шлях використання основних фондів діючих підприємств
включає технічне їх переозброєння, підвищення темпів відновлення основних засобів.
The article is concerned with the analysis and efficiency of the fixed assets use. It shows the phases
of performing fixed assets analysis. It has been proved that one of the most important indicators of
the fixed assets state is the indicator of their depreciation and obsolescence established by expert
estimation.
We have justified the influence of longterm investments in fixed assets upon the financial results
of enterprise's activity. We have proven the essential features of the level of effective fixed assets
use. One of the most important tasks of fixed asset management is to determine their optimal useful
lifetime.
The paper covers advantages and disadvantages of reducing and extending the useful lifetime of
fixed assets. It has been justified that the intensive way to use fixed assets of operating enterprises
includes their technical retooling, increasing the rate of fixed assets renewal.

Ключові слова: основні засоби, ефективність, аналіз, екстенсивний шлях, інтенсивний шлях.
Key words: fixed assets, efficiency, analysis, extensive way, intensive way.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання та конкурен"
тної боротьби необхідно приділяти особливу увагу
підвищенню ефективності використання основних
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засобів, оскільки від їх раціонального використан"
ня залежать такі економічні показники, як їх со"
бівартість, продуктивність праці, прибуток, рента"
бельність та фінансовий стан у цілому.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Основні засоби служать матеріально"технічною
базою виробництва, фундаментом його вдоскона"
лення і розвитку. Цей процес відбувається як шля"
хом нарощування потенціалу основних засобів (ек"
стенсивно), так і через підвищення ефективності їх
використання (інтенсивно). Значне нарощування ос"
новних виробничих засобів призводить до усклад"
нень у технічному переоснащенні виробництва, мо"
рального і фізичного старіння устаткування, що зни"
жує ефективність його використання. Тому більш
економічно виправданим є збільшення часу роботи
устаткування, повне завантаження наявного парку,
кваліфікований догляд за його роботою та ін. [1, с.
76; 3, с. 140].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Із даною проблематикою пов'язували свої праці
такі науковці, як Попович П.Я., Тарасенко Н.В., Івахнен"
ко В.М., Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т., Зима Г.І.,
Сорока Т.М. та ряд інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Кожне підприємство повинно постійно вишуку"
вати резерви підвищення ефективності використан"
ня основних засобів. Виявити ці резерви та контро"
лювати виконання заходів щодо їх мобілізації і ви"
користання можна лише за допомогою глибокого си"
стемного аналізу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз необхідно розпочинати, як правило, з оц"
інки змін у наявності основних засобів на кінець
звітного періоду порівняно з початком та визначен"
ня темпів зростання за їх класифікаційними ознака"
ми:
— будинки, споруди та передавальні пристрої;
— машини та обладнання;
— транспортні засоби;
— інструменти, прилади, інвентар;
— інші основні засоби.
Наступними етапами аналізу є дослідження змін
у структурі основних засобів та аналіз їх технічного
стану.
Одним із найважливіших показників стану основ"
них засобів є показник їх фізичного та морального
зношення, яке встановлюється експертною оцінкою.
Основні фонди, що мають 100 % фактичне зношен"
ня, належить ліквідувати; для інших розробляється
план заходів з їх відбудови. Визначається також
можливість продажу або здачі в оренду площ та ус"
таткування, які не будуть задіяні у виробництві. Ча"
стина основних засобів, що тимчасово не викорис"
товується, може бути законсервована [2, с. 12].
Основні засоби підприємства повинні забезпечи"
ти належні матеріальні умови для здійснення госпо"
дарської діяльності підприємства. Цьому сприяє
цілеспрямована робота з формування обсягу та
складу основних засобів, створення режиму та умов
їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибо"
ру політики амортизації.

Довгострокові інвестиції в основні засоби по"
різному впливають на фінансові результати діяль"
ності підприємства:
— отримані безоплатно — призводять до зрос"
тання фінансової стійкості, а також до збільшення
питомої ваги амортизаційних відрахувань і витрат на
ремонт;
— придбано за грошові кошти — збільшуються
необоротні активи підприємства, скорочуються роз"
м іри біль ш лікв ідних а к тив ів , погіршу є ть с я
платоспроможність;
— довгострокова оренда — збільшується сума
необоротних активів і сума заборгованості орендо"
давцям, періодично зменшуються грошові кошти на
суму орендної плати й відсотків за оренду, на суму
відсотків зменшується чистий прибуток;
— поточна оренда — витрати орендаря збільшу"
ються на суму орендної плати, а також на суму вит"
рат з капітального ремонту;
— безоплатна передача — на величину витрат
від безоплатної передачі основних засобів змен"
шується чистий прибуток або нерозподілений при"
буток минулих років, зменшується вартість основ"
них засобів;
— внесок до статутного капіталу іншого підприє"
мства — на вартість переданих основних засобів
збільшуються інвестиції підприємства;
— продаж — формується фінансовий результат
(прибуток чи збиток) від іншої реалізації, який
збільшує (зменшує) прибуток підприємства, змен"
шується розмір основних засобів, підвищується
ліквідність балансу;
— ліквідація — фінансовий результат визна"
чається за кожним об'єктом, що ліквідується, при
цьому підприємство, як правило, отримує збитки, які
можуть бути зменшені на суму матеріальних ціннос"
тей, отриманих від ліквідації [1, c. 68].
Головною ознакою рівня ефективного викорис"
тання основних засобів є зростання можливостей та
обсягу продукції, що виробляється. За наявного роз"
міру виробничого потенціалу це залежить, з одного
боку, від фонду часу продуктивної роботи машин та
устаткування, тобто від їхнього екстенсивного заван"
таження, а з іншого — від ступеня використання зна"
рядь праці за одиницю часу (інтенсивне навантажен"
ня).
Поліпшення екстенсивного використання основ"
них фондів припускає, з одного боку, збільшення
часу роботи діючого устаткування за календарний
період (протягом зміни, доби, місяця, кварталу,
року), з іншого боку збільшення кількості і питомої
ваги діючого устаткування у структурі всього устат"
кування, наявного на підприємстві й у його вироб"
ничій ланці.
Для характеристики рівня залучення обладнан"
ня у виробництво розрахуємо коефіцієнт викорис"
тання наявного обладнання [1, с. 69]:
Кількість діючого обладнання
КН =
(1).
Кількість наявного обладнання
Середні темпи експлуатації основних засобів на
підприємстві обчислюються за формулою [1, с. 70]:
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n

Т ЕК = (∑ Ti K i ) / K Σ

(2),

i =11

TEK — середній термін експлуатації;
Ti — середньоарифметичне значення відповід"

ного інтервалу в роках;
K i — кількість обладнання відповідної вікової групи;
K Σ — загальна кількість одиниць устаткування.
Одним із важливих завдань управління основни"
ми засобами є визначення оптимальних термінів їх
експлуатації.
Забезпечити прискорене оновлення основних за"
собів, зменшення рівня техніко"економічного старіння,
підвищення технічного рівня підприємства, забезпечен"
ня зростання продуктивності праці та зниження ремон"
тно"експлуатаційних витрат дозволить скорочення
термінів експлуатації.
Зменшити обсяг щорічної заміни спрацьованих
основних засобів, збільшити обсяги використання
інвестиційних ресурсів для розширеного відтворен"
ня основних засобів дозволить подовження терміну
експлуатації, але зумовить зниження продуктивності
діючих основних засобів та зростання витрат на їх
утримання та ремонт.
Зниження частки недіючого устаткування, а також
виведення з експлуатації зайвого й неефективно вико"
ристаного устаткування, своєчасна заміна та модерні"
зація фізичного спрацьованого й технічно застарілого
устаткування сприяє значне поліпшення екстенсивного
завантаження засобів праці.
Що стосується інтенсивного навантаження, то тут
відбувається процес збільшення одиничної потуж"
ності устаткування.
Інтенсивність використання виробничих потужнос"
тей і основних фондів підвищується також шляхом удос"
коналювання технологічних процесів, організації без"
перервно"потокового виробництва на базі оптимальної
концентрації виробництва.
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ВИСНОВКИ
Технічне переозброєння основних засобів, підви"
щення темпів їх відновлення включає інтенсивний шлях
використання основних фондів діючих підприємств.
Раціоналізація експлуатації основних засобів є
важливим заходом щодо підвищення ефективності
їх управління.
Введення в дію невстановленого обладнання; еко"
номічне обгрунтування капітальних інвестицій на прид"
бання основних засобів дозволить більш грунтовно
підходити до придбання найбільш необхідного та ефек"
тивного обладнання, що може бути резервом підвищен"
ня ефективності використання основних засобів.
Забезпечення максимального навантаження на
вже діючі основні засоби, також забезпечення мак"
симального використання основних засобів є особ"
ливо важливим на сучасному етапі.
Література:
1. Матеріали Міжнародної науково"практичної кон"
ференції "Обліково"аналітичні системи: глобальний і на"
ціональний аспекти", 16—17 травня 2006 року. — Пол"
тава: РВЦ ПУСКУ, 2006. — Ч. 2. — 156 с.
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
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PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT OF BANK INVESTMENT ACTIVITIES
На сучасному етапі розвитку банківської системи України актуальними є питання пов'язані із
вдосконаленням управління банківською інвестиційною діяльністю. В статті досліджуються пи
тання пов'язані з процесним підходом до управління банківською інвестиційною діяльністю.
Запропоновано використовувати процесний підхід до управління з метою виявлення і задово
лення потреб клієнтів у інвестиційних ресурсах, у тому числі шляхом використання у практичній
діяльності банківських установ реінжинірингу та бенчмаркінгу.
At this stage of the banking system of Ukraine is pressing issues related to the improvement of
banking investment activity. The article examines issues related to the process approach to
management of investment banking activities. A use process approach to management in order to
identify and meet customer needs in investment capital, including through the use of in practice
banks reengineering and benchmarking.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, управління, бізнеспроцес, процесний підхід, реінжиніринг, бен
чмаркінг, процес управління, управлінські функції.
Key words: investment activities, management, business process, process approach, reengineering,
benchmarking, process management, management functions.

ВСТУП
Банківська інвестиційна діяльність — це діяльність,
зосереджена на активному залученні інвестиційних ре"
сурсів та ефективному вкладенні банком реальних та
фінансових інвестицій, а також сприянні підприємствам
у залученні інвестицій, з метою отримання прибутку та
максимального задоволення потреб клієнтів у ресурсах,
необхідних для реалізації інвестиційних проектів.
Ухвалення рішень про інвестування є складним і
важливим завданням управління, у зв'язку з чим вини"
кає необхідність інтеграції діяльності всіх учасників про"
цесу управління діяльністю банку, яку можливо реалі"
зувати тільки в рамках сучасного підходу до управлін"
ня.

Для забезпечення підвищення ефективності управ"
ління банківською інвестиційною діяльністю, на наш по"
гляд, необхідно сконцентрувати увагу на процесному
підході, який дозволяє активізувати внутрішні резерви
банку, сприяє ефективному залученню зовнішніх ре"
сурсів та допомагає оптимізувати структуру інвестицій"
ного портфеля банку.
У сучасних умовах для нашої країни важливе значення
має пошук шляхів вдосконалення управління банківською
інвестиційною діяльністю. Зокрема окремого дослідження
потребує впровадження процесного підходу до подальшо"
го розвитку управління банківською інвестиційною діяльн"
істю в Україні з метою забезпечення стабільності банківсь"
кої системи і зростання вітчизняної економіки.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розгляді питань, які стосують"
ся процесного підходу до управління банківською інве"
стиційною діяльністю в Україні, а також у необхідності
привернення уваги науковців та практиків до необхід"
ності поглиблення теоретичного обгрунтування і роз"
робки практичних рекомендацій з цієї тематики.
Об'єктом дослідження є банківська діяльність в
Україні.
Предметом дослідження є теоретико"методологічні
та прикладні засади щодо процесного підходу до управ"
ління банківською інвестиційною діяльністю в Україні в
сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розвиток теорії вдосконалення
управління банківською діяльністю зробили О.І. Ба"
рановський [1], Т.А. Васильєва [2], О.Д. Вовчак [3],
О.Є. Кузьмін [9], Б.Л. Луців [5], С.К. Реверчук [6; 7],
Б.В. Самородов [8], Л.І. Чернобай [10] та інші. Однак
окремі аспекти цієї проблеми з'ясовано не повністю, в
тому числі, більш детального дослідження потребують
питання пов'язані з використанням процесного підходу
до управління банківською інвестиційною діяльністю в
Україні. Це і зумовило вибір та підтверджує актуальність
теми цієї статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З урахуванням змісту банківського інвестування
управління банківською інвестиційною діяльністю, на
нашу думку, слід розглядати як процес забезпечення
банківського інвестиційного бізнесу всіма необхідними
ресурсами та організування технологічного циклу інве"
стування загалом, включаючи розробку нових і удос"
коналення наявних банківських технологій, продуктів і
послуг, зокрема, забезпечення належного рівня якості
обслуговування клієнтів, використання сучасних техні"
чних засобів і методів зв'язку [4].
Управління інвестиційною діяльністю банку є скла"
довою банківського менеджменту. Менеджери банку в
процесі визначення і реалізації поставлених інвестицій"
них цілей здійснюють багато послідовних, взаємопо"
в'язаних дій — управлінських функцій [1].
На сьогодні більшість українських науковців пропо"
нують використовувати чотири основних підходи до уп"
равління банками: системний, ситуаційний, функціо"
нальний та процесний. Вони сформувалися еволюційно
у ході розвитку науки про управління [10].
Системний підхід базується на використанні теорії
систем у менеджменті [9]. Системний підхід у менедж"
менті — це розгляд організації як сукупності взаємопо"
в'язаних і взаємодіючих елементів, що визначають її ха"
рактер. З системних позицій організація розглядається
як багатопланове явище, яке поєднує в органічне ціле
завдання, ресурси і процеси, які відбуваються як все"
редині організації, так і поза її межами [10].
Ефективність функціонування організації залежить
не від окремих її складових, а є результатом тісної їх
взаємодії. Еволюція системи відбувається в результаті
її адаптації до викликів зовнішнього та внутрішнього се"
редовища.
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Ситуаційний підхід базується на необхідності уп"
равління організацією через врахування набору об"
ставин, що мають вплив на ефективність її функціо"
нування. Згідно із ситуаційним підходом найважливі"
шим для ефективної організації є виявлення ключо"
вих ситуаційних чинників, тобто тих, які найбільшою
мірою впливають на здатність організації бути кон"
курентоспроможною у переважній більшості ситуацій
[5].
Через ситуаційний підхід реалізується принцип
адаптивності, що є основним принципом стратегічно"
го управління. Його суть полягає в тому, що всі внут"
рішньо організаційні побудови (культура організації,
організаційна структура, система планування тощо)
є реакцією організації на відповідні зміни в зовніш"
ньому оточенні і деякі зміни у внутрішньому середо"
вищі.
Функціональний підхід у менеджменті — підхід, що
грунтується на комплексному вивченні основних
функцій управлінської системи, узгоджене використан"
ня яких сприяє досягненню тактичних і стратегічних
цілей підприємства. Сутність функціонального підходу
до менеджменту полягає в тому, що діяльність розгля"
дається як сукупність функцій, які потрібно виконати для
виконання поставлених завдань. Після встановлення
функцій створюються кілька альтернативних об'єктів
для їх виконання і вибирається той з них, що вимагає
мінімум сукупних витрат протягом життєвого циклу
об'єкта на одиницю його корисного ефекту. Застосо"
вуючи функціональний підхід, абстрагуються від
об'єктів, що виконують подібні функції, начебто вони
не існують
Процесний підхід є управлінським підходом, який
спрямований на створення політики та процедур керу"
вання роботою організації, які дадуть змогу найбільш
ефективно досягати організаційних цілей. У ньому
відображено прагнення теоретиків і практиків менедж"
менту інтегрувати всі види управлінської діяльності по"
в'язані із вирішенням проблем менеджменту єдиний
ланцюжок. Коли цей підхід до управління функціонує
належним чином, можливим є структурування щоден"
них операцій у такий спосіб, що місія, цілі та цінності
компанії завжди є у фокусі уваги менеджера. Це робить
можливим визначати, що зроблено, а що ще потрібно
зробити для того, аби досягнути організаційних цілей
та виконати поточні завдання.
Управління розглядається як серія безперервних
взаємопов'язаних дій спрямованих на досягнення
цілей організації [8]. Як і інші підходи менеджменту,
процесний підхід не є остаточним вирішенням всіх
проблем, не є панацеєю управління. Замість цього
його застосування дає змогу сформувати рамкові
умови, в яких менеджери можуть удосконалювати
операції [10].
Процесний підхід до менеджменту акцентує увагу
на вдосконаленні та підвищенні ефективності безпосе"
редньо процесу управління. Зміст цього процесу мож"
на представити як реалізацію основних функцій управ"
ління
Процесний підхід трактує управління як серію без"
посередніх взаємопов'язаних дій. Ці дії, кожна з яких
сама по собі вже є процесом, значною мірою визна"
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чають успіх діяльності організації. Вони дістали назву
"управлінські функції". Кожна управлінська функція —
це також процес. Отже, процес управління являє собою
суму всіх функцій.
Процес управління містить функції планування,
організування, мотивування, контролювання та регу"
лювання. Цих п'ять первинних функцій управління по"
єднані з процесами комунікацій та прийняття рішень
[9].
Функція планування передбачає прийняття рішення
про те, якими мають бути цілі організації (підприємства)
і що слід зробити, для того щоб досягнути їх. Передусім
треба відповісти на такі питання: стан справ, бажані ре"
зультати, шляхи досягнення їх. Планування — це один
із способів, за допомогою якого керівництво спрямо"
вує зусилля всіх членів колективу на досягнення його
загальних цілей.
Функція організування означає створити оптималь"
ну структуру з метою досягнення певної мети. Сюди
входить розподіл робіт між працівниками, делегування
завдань і повноважень. Функція організування забез"
печує організованість, дисципліну, відповідальність за
доручену справу.
Функція мотивування спрямована на забезпечення
виконання працівниками підприємства делегованих їм
обов'язків. Для цього в організації мають бути створені
умови для матеріальної та моральної зацікавленості
працівників у виконанні робіт.
Функція контролювання — це процес забезпечен"
ня досягнення організацією своїх цілей. Існує три аспек"
ти управлінського контролю: встановлення стандартів,
зміни того, що було фактично досягнуто за відповідний
період, порівняння досягнутого з очікуваним результа"
том.
Функція регулювання — вид управлінської діяль"
ності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, не"
доліків тощо в керованій системі шляхом розроблення
і впровадження керуючою системою відповідних за"
ходів.
Регулювання покликане усунути всі недоліки,
відхилення, збої, виявлені у процесі контролювання.
При цьому регулювальні заходи можуть застосовува"
тись на всіх попередніх етапах технології менеджмен"
ту (планування, мотивування, організування). Для цьо"
го вдаються до коригуючих дій, що базуються на ви"
борі таких рішень: усунення відхилень; перегляд стан"
дартів та критеріїв; усунення відхилень з переглядом
стандартів і критеріїв.
Особливість регулювання полягає в тому, що, на
відміну від функцій планування, організування та моти"
вування, які удосконалюються безпосередньо в керу"
ючій системі організації, регулювання, як і контролю"
вання, вдосконалюється в керуючій та керованій систе"
мах.
З метою створення ефективної системи управління
банківською інвестиційною діяльністю пропонуємо ви"
користовувати процесний підхід, в межах якого вико"
ристовується концепція реінжинірингу бізнес"процесів.
Основною у концепції реінжинірингу для банківської
діяльності є оптимізація бізнес"процесів.
Ідеологами реінжинірингу є американські нау"
ковці М. Хаммер і Дж. Чампі, які на початку 90"х років

XX ст. опублікували книгу "Реінжиніринг корпорації:
маніфест революції в бізнесі" [7]. Автори визначили
реіжиніринг як фундаментальне переосмислення і ра"
дикальне перепроектування бізнес"процесів з метою
їх суттєвого прискорення, значного поліпшення вар"
тісних і якісних параметрів продукції чи послуг орган"
ізації.
На нашу думку, застосування реінжинірингу інвес"
тиційної діяльності дозволить банкам відмовитись від
неефективних старих правил організації й ведення бізне"
су, допоможе виявити і замінити їх новими, які б відпо"
відали сучасним вимогам.
Нами з'ясовано, що в загальному вигляді бізнес"
процес банківської інвестиційної діяльності — це спря"
мована на задоволення потреб клієнтів у реальних чи
фінансових інвестиціях структурована множина дій,
спроектована на розробку та реалізацію певного банк"
івського продукту (послуги), для конкретного клієнта чи
певного сегмента ринку банківських інвестиційних про"
дуктів та послуг. У межах такого бізнес"процесу на вході
банками використовуються інвестиційні ресурси, а в
результаті банківської інвестиційної діяльності клієнти
отримують необхідні їм інвестиції. Отже, реіжиніринг
бізнес"процесів банківської інвестиційної діяльності
спрямований на виділення і суттєве вдосконалення тих
ключових ланок банківського інвестиційного бізнесу,
які можуть забезпечити йому стабільний прибуток та
конкурентні переваги. Це раціональна організація тех"
нологічного процесу інвестиційної діяльності, яка дає
змогу клієнтам отримати високоякісний банківський
продукт (реальні чи фінансові інвестиції) або утримува"
ти лідерство за певними показниками інвестиційного
бізнесу. Також це і менеджмент персоналу, зайнятого
обслуговуванням клієнтів, зацікавлених у залученні інве"
стицій. Цей напрям дозволяє ефективно спрямовувати
діяльність працівників у потрібне русло, забезпечуючи
банку досягнення цілей, визначених стратегією розвит"
ку. Це стосується і маркетингової політики, яка підви"
щує конкурентоспроможність продуктів банківської
інвестиційної діяльності специфічними засобами — че"
рез цінову політику чи нестандартні методи стимулю"
вання продажу. При цьому має забезпечуватись і адек"
ватна перебудова інших ланок системи управління бан"
ком.
Підтвердженням ефективності використання реін"
жинірингу є результати опитування, проведеного ком"
панією Ернст енд Янг серед фінансових директорів 80
найбільших компаній США, які основною мотивацією
проведення реінжинірингу назвали покращення серві"
су і якості продукції (послуг), а також зниження витрат
[7].
Нами з'ясовано, що одним із основних засобів ре"
інжинірингу банківської інвестиційної діяльності є ін"
формаційні технології. Використання комп'ютерних тех"
нологій і сучасних методів зв'язку дає можливість не
тільки прискорити надання послуг клієнтам, а й дозво"
ляє домогтися принципово нової якості ведення бізне"
су за умови, що перегляду піддаються практично всі
здійснювані банком операції.
Одним із найвідоміших і найефективніших засобів
знаходження найкращих методів управління і здійснен"
ня бізнес"процесів є бенчмаркінг.
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Термін "бенчмаркінг" (англ. bench "місце, marking —
відзначати) не має однозначного перекладу на украї"
нську мову. Найчастіше перекладається як контрольні
порівняння.
У найбільш загальному значенні benchmark — це
щось, що володіє певною кількістю та якістю і здатне
бути стандартом чи еталоном стосовно інших предметів
чи сфер діяльності.
Під бенчмаркінгом, зокрема, розуміється комплекс
засобів, що дають змогу систематично знаходити, оці"
нювати позитивний досвід інших фірм, що є лідерами у
галузі, і використовувати його у своїй роботі.
Найточніше визначення бенчмаркінгу дав Ф. Котлер,
характеризуючи його як "процес порівняння товарів і
бізнес"процесів компанії з товарами і процесами кон"
курентів чи провідних компаній інших галузей для по"
шуку шляхів підвищення якості цих товарів і ефектив"
ності роботи компанії" [4]. Отримані результати бенч"
маркінгу операцій можуть бути покладені в основу про"
грами постійних покращень банку на довгострокову
перспективу.
Уперше термін "бенчмаркінг" як засіб оцінювання
ефективності бізнесу був використаний в 1972 році в
Інституті стратегічного планування в Кембриджі
(США). Дослідження консалтинговою фірмою цього
інституту практики ведення бізнесу конкуруючих струк"
тур показало, що для того, щоб знайти ефективне
рішення у сфері конкуренції, необхідно вивчати і ви"
користовувати не тільки досвід кращих підприємств
даної галузі, а й тих, що досягли успіхів у різних видах
діяльності [4].
Бенчмаркінг у сучасному його трактуванні уперше
був використаний у 1979 р. корпорацією Xerox, що нині
по праву визнається лідером у сфері технологій бенч"
маркінгу. Пізніше дана концепція отримала широке по"
ширення серед фахівців США. На тепер бенчмаркінг вва"
жається найефективнішим напрямом консалтингу, який
застосовується, зокрема, при підготовці проектів реін"
жинірингу.
Види бенчмаркінгу різняться за складністю по"
ставлених завдань (прості і складні), за спрямованістю
(внутрішня і зовнішня), за рівнем, на якому передба"
чається проводити бенчмаркінг (стратегічний і опера"
ційний).
З урахуванням змістової суті різних видів бенчмар"
кінгу нами пропонується використання в управлінні бан"
ківською інвестиційною діяльністю таких видів бенчмар"
кінгу — внутрішнього, конкурентного, спільного, опе"
раційного та стратегічного.
Внутрішній бенчмаркінг управління інвестиційною
діяльністю банку має за мету дослідити роботу
підрозділів банку, з тим, щоб виявити, які з них працю"
ють найкраще, і перенести досвід їх роботи в усі підроз"
діли, зайняті інвестиційною діяльністю
Кожний складовий елемент процесу має стандарти
виконання поставлених завдань, стандарти поведінки та
інші стандарти банку. Метою бенчмаркінгового проек"
ту є поширення цих стандартів в усіх підрозділах банку,
що сприятиме підвищенню ефективності результатів
його діяльності.
Конкурентний бенчмаркінг управління банківською
інвестиційною діяльністю пропонуємо здійснювати з
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метою виявлення конкурентних переваг, що належать
до характеристик банківських продуктів, рівня обслу"
говування клієнтів чи іміджу конкурентів. Його особли"
вістю є не тільки одержання інформації про конкурентів,
але й вивчення думок клієнтів з питань критеріїв прид"
бання тих чи інших продуктів і послуг.
Одним із способів бенчмаркінгу параметрів про"
дуктів є порівняння однотипних характеристик продуктів
і визначення своїх переваг або прорахунків.
Стратегічний бенчмаркінг виступає інструментом
стратегічного планування для забезпечення цілеспря"
мованого та прибуткового розвитку банку. У процесі
розробки стратегії важливим є погляд ззовні, оскіль"
ки він встановлює стратегічний напрям розвитку та
сприяє розподілу обмежених ресурсів. Знання про
методи роботи кращих банків та потреби клієнтів, от"
римані в процесі стратегічного бенчмаркінгу, є важли"
вою інформацією, необхідною для розвитку банку та
забезпечення підвищення його конкурентоспромож"
ності.
Бенчмаркінг — безупинний, систематичний пошук
кращої практик конкурентів і підприємств із суміжних
галузей, а також постійне порівняння бажаних змін і
результатів бізнесу зі створеною еталонною моделлю
власної організації бізнесу. На основі отриманого відбу"
ваються створення і підтримка системи безупинних по"
кращень результативності бізнесу. Порівняння відбу"
вається на корпоративному, процесному рівнях і на рівні
видів діяльності. Існує низка підсистем, що дозволяють
оцінити і створити на різних підприємствах, у тому числі
й в банках, програму постійних покращень результатів
бізнесу.
Нами з'ясовано, що основний зміст бенчмаркінгу
управління банківською інвестиційною діяльністю по"
лягає у виявленні еталонних банків, що досягли знач"
них успіхів у цьому напрямі, ретельному вивченні їхніх
бізнес"процесів і адаптації отриманих знань до умов
власного банку з метою суттєвого поліпшення його
діяльності. Однак для проведення бенчмаркінгу не зав"
жди можна отримати згоду банку, досвід якого є корис"
ним для впровадження. Тобто не завжди можна отри"
мати дозвіл банків"конкурентів на вивчення та розкрит"
тя способів успішного ведення ними цього напряму
бізнесу. Досягнути успіху можуть, насамперед, ті ук"
раїнські банки, які входять до складу міжнародних
фінансово"банківських груп, адже вони мають мож"
ливість оперативно вивчати, аналізувати і впроваджу"
вати у своїй діяльності кращий досвід іноземних банків.
Бенчмаркінг може здійснюватись не тільки на
міжбанківському рівні, а також і виходити за межі бан"
ківської системи, наприклад, вивчати досвід організації
залучення і обслуговування клієнтів страховими компа"
ніями та інвестиційними фондами. У великих банках він
також є засобом вивчення і поширення досвіду тих
підрозділів, які досягли значного успіху у здійснюваних
бізнес"процесах. Він дає структурним підрозділам уяв"
лення про власні невикористані можливості.

ВИСНОВКИ
Управління банківською інвестиційною діяльністю,
на нашу думку, слід розглядати як процес забезпечен"
ня банківського інвестиційного бізнесу всіма необхід"
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ними ресурсами та організування технологічного циклу
інвестування загалом, включаючи розробку нових і
удосконалення наявних банківських технологій, про"
дуктів і послуг, зокрема, забезпечення належного рівня
якості обслуговування клієнтів, використання сучасних
технічних засобів і методів зв'язку.
На сьогодні більшість українських науковців пропо"
нують використовувати чотири основних підходи до уп"
равління банками: системний, ситуаційний, функціо"
нальний та процесний. Вони сформувалися еволюційно
у ході розвитку науки про управління.
З метою вдосконалення управління банківською
інвестиційною діяльністю пропонуємо активно впровад"
жувати процесний підхід, який спрямований на створен"
ня політики та процедур керування роботою банку, що
дає змогу найбільш ефективно досягати організаційних
цілей. У ньому відображено прагнення теоретиків і прак"
тиків менеджменту інтегрувати всі види управлінської
діяльності пов'язані із вирішенням проблем менеджмен"
ту єдиний ланцюжок. Коли цей підхід до управління
функціонує належним чином, можливим є структуруван"
ня щоденних операцій у такий спосіб, що місія, цілі та
цінності компанії завжди є у фокусі уваги менеджера.
Це робить можливим визначати, що зроблено і що ще
потрібно зробити для того, аби досягнути організацій"
них цілей та виконати поточні завдання.
На підставі проведених досліджень пропонуємо для
створення ефективної системи управління банківською
інвестиційною діяльністю використовувати процесний
підхід, в межах якого застосовується концепція реінжи"
нірингу бізнес"процесів. Основною у концепції реінжи"
нірингу для банківської діяльності є оптимізація бізнес"
процесів.
На нашу думку, застосування реінжинірингу інвес"
тиційної діяльності дозволить банкам відмовитись від
неефективних старих правил організації й ведення бізне"
су, допоможе виявити і замінити їх новими, які б відпо"
відали сучасним вимогам.
Перспективним напрямом подальших наукових до"
сліджень вважаємо розробку практичних рекомендацій
стосовно використання вітчизняними банківськими
установами бенчмаркінгу. Впровадження бенчмаркінгу
дасть їм змогу систематично знаходити та оцінювати
позитивний досвід інших банків, що є лідерами у галузі,
і використовувати його у своїй роботі.
Впровадження в практику діяльності банків Украї"
ни запропонованих заходів дозволить підвищити їх кон"
курентоспроможність, зосереджувати зусилля і можли"
вості банку на виявлення реальних і потенційних запитів
клієнтів і пошук способів їх найкращого задоволення,
виходячи з наявних фінансових, кадрових, організацій"
них, технологічних та інших обмежень і тим самим за"
безпечити потреби економіки в інвестиціях.
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE=INVESTMENT ACTIVITY
OF PRODUCERS OF ORGANIC PRODUCTS
У статті виявлено особливості змісту та структури інноваційноінвестиційної діяльності ви
робників органічної продукції. Йдеться, насамперед, про можливі спеціальні або додаткові
джерела інвестування, а також про інновації органічного та екологобезпечного характеру. Об
грунтовано їх складники, організаційноекономічні механізми залучення та використання,
інструменти управління. Визначено напрями та засоби її удосконалення на перспективу.
In the article the peculiarities of the content and structure of innovationinvestment activities of
organic producers. We are talking primarily about possible special or additional sources of
investment, but also about innovation, organic and ecofriendly nature. Reasonably their
components, organizational and economic mechanisms of attracting and using the management
tools. Directions and ways of improving them for the future.
Ключові слова: виробники, органічна продукція, організація, інноваційноінвестиційна діяльність, особ
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційно"інвестиційна діяльність має комплекс"
ний характер за рахунок формування інвестиційних ре"
сурсів, які дають можливість реалізації інноваційних
програм і, в свою чергу, виконує роль інструменту роз"
ширеного відтворення господарської діяльності орга"
нічних аграрних підприємств. Саме інвестиційне забез"
печення розглядається як основне джерело формуван"
ня інвестиційних ресурсів та фінансування всіх напрямів
органічної діяльності суб'єктів господарювання. Інвес"
тиційне забезпечення інноваційного її розвитку дає мож"
ливість органічному виробництву динамічно розвивати"
ся і формувати фінансові ресурси для забезпечення
потреб простого та розширеного відтворення. Таким
чином, відбувається процес колообігу інвестицій, під час
якого інвестиційна діяльність стає основою інновацій"
ної діяльності, що забезпечує зростаючі потреби
підприємств у фінансуванні. Отже, формування інвес"
тиційних ресурсів є основою інноваційного розвитку
виробництва органічної продукції.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у дослідження проблем інвестуван"
ня органічного виробництва зробили вітчизняні вчені:
Р.М. Безус, О.Т. Дудар, І.В. Ксьонжик, Л.О. Мармуль,
О.Л. Мусієнко, В.В. Писаренко, Л.М. Сокол, С.А. Фрун"
за, О.В. Ходаківська, О.В. Шубравська та інші. Проте
питання інноваційно"інвестиційного забезпечення діяль"
ності аграрних підприємств з органічного виробництва
потребують подальших досліджень. Адже часто орга"
нічне виробництво розуміється як повернення до тра"
диційного досвіду з меншими затратами. Проте практи"
ка господарювання не відповідає такому уявленню.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є виявлення особливостей інновацій"
но"інвестиційної діяльності виробників органічної про"
дукції, визначення її змісту, складників та структури,
обгрунтування механізмів та інструментів управління,
регулювання та удосконалення на перспективу.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Суб'єкти господарювання агросфери України мають
величезні ресурси для виробництва звичайних та орган"
ічних продовольчих продуктів, розв'язання не лише на"
ціональної, а й світової продовольчої проблеми. Згідно
з експертними оцінками, країна може забезпечити про"
довольством від 150 до 500 млн чол. Це виявлятиметь"
ся у нарощуванні обсягів аграрного органічного вироб"
ництва, пропонуванні безпечних і корисних продоволь"
чих продуктів, що дасть можливість забезпечити насе"
лення якісними продуктами, необхідними для здоров'я.
У сільському господарстві інноваційна діяльність
здійснюється у процесі створення нових або поліпшен"
ня існуючих сортів рослин, порід тварин, видів машин й
устаткування, впровадження новітніх технологій, підхо"
дів до організації й управління в галузі [1, с. 26]. Вплив
технологічних інновацій у аграрному органічному вироб"
ництві стосується змін у його структурі внаслідок роз"
витку біотехнологій, імплементації світових стандартів
якості продукції, поширення альтернативних видів зем"
леробства тощо. Проте такі тенденції здатні спровоку"
вати реалізацію загрози тимчасового дефіциту продо"
вольства на світовому і внутрішньому ринку, спричини"
ти виникнення структурних проблем розвитку останнь"
ого, оскільки органічне виробництво в сучасних умовах
не може бути масовим.
Узагальнення наукових досліджень щодо іннова"
ційної діяльності в сільському господарстві й пов'яза"
них із ним сферах підтверджує, що найбільш перспек"
тивним є розвиток екологічно орієнтованих систем
землеробства й агрогосподарювання в цілому. Вони
вже нині дозволяють на основі застосування досягнень
біотехнології суттєво підвищувати ефективність вироб"
ництва й якість отримуваної продукції, зберігаючи при
цьому природний агроресурсний потенціал. Поряд із
цим напрямом, фундамент інноваційного забезпечен"
ня органічного виробництва формують енергозберіга"
ючі технології і пов'язана з ними біоенергетика, які є
запорукою пом'якшення залежності людства від не"
відновлюваних джерел енергії. Під впливом зазначе"
них процесів відбуваються суттєві трансформації світо"
вої агросфери, які, в свою чергу, несуть зміни і у вітчиз"
няний агропродовольчий розвиток та середовище гос"
подарювання.
На думку переважної більшості науковців [3, с. 28],
інновації в сільськогосподарських підприємствах орга"
нічного напряму спеціалізації спрямовані на задоволен"
ня ними певних суспільних потреб, зокрема, потреб на"
селення в безпечному харчуванні в необхідних обсягах
через безпечні агробіотехнології, поліпшення продук"
тивності землі як природного ресурсу, створення нових
сортів рослин, порід тварин тощо. Вони є засобом, ви"
користання якого дає можливість одержати певний еко"
номічний ефект, пов'язаний з реалізацією цілей розвит"
ку органічного аграрного виробництва, підвищенням
ефективності його функціонування. Інноваційно"інвес"
тиційну діяльність необхідно розуміти також як процес
фінансового забезпечення комерціалізації новітніх роз"
робок, програм, селекційних видів продукції тощо з
метою підвищення її конкурентоспроможності як на
внутрішньому, так і на зовнішньому агропродовольчих
ринках, отримання прибутків чи інших вигод.

Інноваційний процес в аграрному органічному ви"
робництві можна охарактеризувати принаймні двома ос"
новними рисами. Його фундаментальною основою є
нова наукова ідея — джерело нововведення, що в ході
інноваційного процесу розробляється більш детально,
проходить технічну апробацію та впроваджується у ви"
робництво. Основним критерієм ефективності іннова"
ційного процесу є суспільна необхідність та значущість
його результатів. Необхідно підкреслити, що в умовах
ринку недостатньо запропонувати інновацію — вона має
бути успішно реалізована на ньому [2, с. 194].
Мусієнко О.Л. зазначає, що інвестиції в поєднанні з
інноваціями мають давати позитивний ефект — сприя"
ти збільшенню обсягу реалізованої продукції, знижен"
ню вартості одиниці продукції і покращенню її якості,
підвищенню рентабельності виробництва, покращенню
умов праці та збільшенню її продуктивності. Для секто"
ру органічного виробництва це особливо актуально,
оскільки повноцінна інтеграція органічної економіки у
систему господарювання уможливлюється лише за умов
випереджаючого розвитку, котрий базується на широ"
кому використанні інновацій. Необхідною умовою роз"
витку органічного сектору агросфери є впровадження
відповідних обгрунтованих державних програм, спря"
мованих на покращення інвестиційного клімату в регіо"
нах розміщення органічних підприємств і підвищення
ефективності впроваджуваних інновацій [4, с. 92].
За умов сьогодення виробництво органічної про"
дукції вважається одним із найперспективніших на"
прямів економіки агросфери. У країнах з розвинутою
ринковою економікою кожного року збільшуються ви"
робництво і споживання саме органічної продукції. За
свідченнями експертів, сьогодні під органічне сільське
господарство у світі відведено велику кількість сільгос"
пугідь. Це пов'язано, насамперед, з усвідомленням шко"
ди, якої завдає природі та людині застосування нітратів,
пестицидів, гербіцидів тощо. Сутність виробництва
органічної продукції полягає у повній відмові від вико"
ристання ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів і мінераль"
них добрив, засобів росту. Це призводить, передусім,
до підвищення природної біологічної активності грунтів,
відновлює баланс корисних речовин, збільшує приріст
гумусу і, як результат, збільшує врожайність сільсько"
господарських культур.
Як зазначають науковці та маркетологи"практики,
аналітики аграрного ринку, попит на органічні харчові
продукти в Україні значно перевищує їх пропозицію.
Результати моніторингу ринку, соціологічні досліджен"
ня показують, що 60 % жителів українських мегаполісів
готові купувати органічні продукти. При цьому найбільш
затребуваними можуть стати м'ясо (39%), молоко й
молочна продукція (36 %), плоди та овочі (29 %), а та"
кож макаронні й хлібобулочні вироби (16 %) [5]. Од"
нак для українського рітейлу органічні продукти поки
залишаються іміджевою позицією, а нечисленні малі
підприємці віддають перевагу просувати таку продук"
цію переважно через Інтернет.
За слушною думкою С.А. Фрунзи, більшість проблем
сталого економічного розвитку в країні в цілому та в ок"
ремих сферах господарювання (зокрема в аграрній
сфері) взаємозалежні. Так, результативність органічно"
го виробництва залежить від фінансово"кредитного за"
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безпечення, яким визначається можливість модернізації
матеріально"технічної бази, впровадження інновацій.
Інвестиційне забезпечення, у свою чергу, — від резуль"
тативності органічного аграрного виробництва. Визна"
чальною серед них є проблема, обумовлена відсутністю
чітких стратегічних й тактичних пріоритетів соціально"
економічного розвитку органічного сегменту аграрної
сфери та його окремих складових [9, с. 103].
Їх визначення стосується механізму регулювання
інвестиційного розвитку, управління його функціонуван"
ням. В свою чергу, це охоплює всебічне врахування
можливих ризиків та обмежень, джерел та ресурсів
фінансування: як зовнішніх, так і внутрішніх. В умовах
обмеженості внутрішніх ресурсів суб'єктів господарю"
вання одним з привабливих джерел інвестицій є іноземні
надходження. Проте обсяги та рівень ефективності ос"
танніх є обмеженими внаслідок низки чинників, а саме:
військового конфлікту на сході країни, нестабільності
законодавчої бази, корупції, відсутності належного за"
хисту інвесторів та низької прибутковості інвестицій.
Ми погоджуємося з думкою Л. Мармуль, І. Ксьон"
жик про те, що існуючий механізм регулювання інвес"
тиційно"інноваційного забезпечення агросфери сто"
сується також переробної промисловості, орієнтуючись
на: впровадження передових технологій та інших інно"
вацій з метою досягнення високої конкурентоспромож"
ності кінцевої продукції; створення нових робочих місць
з використанням сучасного оснащення; задоволення
платоспроможного попиту населення; вирішення
соціальних та екологічних проблем підприємств та те"
риторій їх розміщення [3, с. 69].
Виважена та детально розроблена інвестиційна
підтримка органічного виробництва повинна здійсню"
ватися шляхом впровадження регламентаційно"серти"
фікаційної, податкової, амортизаційної, митної, цінової
та кредитної політики. Важливими фінансовими важе"
лями мають стати: кредитне забезпечення; оподаткуван"
ня; страховий захист; державна підтримка сільських
товаровиробників та сільських територій, що забезпе"
чуватимуть ефективне функціонування органічних гос"
подарських структур у ринкових умовах.
Розвиток виробництва органічної продукції в Укра"
їні стримує недостатнє та недосконале державне регу"
лювання й стимулювання, значний дефіцит агрономіч"
них, зооінженерних, ветеринарних фахівців, що спеціа"
лізуються на виробництві органічної продукції, віднос"
но складна та тривала за часом процедура отримання
відповідного сертифікату. Однак, як найбільш важлива
для розвитку виробництва органічної продукції пробле"
ма, оцінюється відсутність компенсації та дотацій при
переході виробників від звичайного методу ведення
господарства до органічного, в сфері агроекології за"
галом.
Важливим чинником підвищення інвестиційної при"
вабливості органічних підприємств є покращення якості
виробленої ними продукції, приведення її у відповідність
до міжнародних стандартів. Сучасні стандарти мають
надавати новий імпульс розвиткові інноваційних техно"
логій, відігравати значну роль у вирішенні питань захи"
сту навколишнього середовища, удосконаленні програм
безпеки й охорони здоров'я, покращенні якості життя і
розвитку аграрної економіки в цілому. Вони сприяти"
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муть виробництву високоякісної конкурентної про"
дукції, а також розширенню експортних можливостей
органічних агроформувань [7].
Основними джерелами інвестування органічних
підприємств є: власні фінанси; кошти державного і
місцевих бюджетів; кошти іноземних інвесторів; корот"
кострокове і довгострокове банківське кредитування;
короткострокові та довгострокові вкладення кредитних
спілок та кооперативних небанківських установ; фінан"
совий лізинг; факторингові операції (поєднані з креди"
туванням оборотного капіталу клієнта); форфейтинг
(кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі
купівлі"продажу без права регресу комерційним банком
(форейтором) в експортера (продавця) векселів чи
інших боргових вимог, акцептованих імпортером); іпо"
течне кредитування під заставу земель сільськогоспо"
дарського призначення (після зняття мораторію на про"
даж землі); інвестування в акціонерний капітал (для
сільськогосподарських акціонерних товариств); інше
довгострокове, венчурне фінансування.
У сучасних умовах основним джерелом інвестуван"
ня розвитку виробництва органічної продукції досі за"
лишаються власні кошти підприємств та організацій. Що
стосується державної підтримки, то за період 2012—
2013 рр. фінансування наукових досліджень знизилось
на 35,5 %, фінансова підтримка заходів в агропромис"
ловому комплексі скоротилась на 75 %, реформуван"
ня та розвиток комунального господарства у сільській
місцевості — на 14,5 %, державна підтримка галузі тва"
ринництва збільшилась на 23 %, видатки на проведен"
ня земельної реформи збільшилось на 29,6 %. Отже,
більшість сільськогосподарських підприємств не розра"
ховували на державну підтримку.
Якщо порівняти державну підтримку в Україні з краї"
нами ЄС, то там початковий максимальний рівень до"
тацій по органічних продуктах складав — 461 євро на 1
га в рік (його одержують під час перехідного періоду
садівники), а мінімальний — біля 66 євро за 1 га в рік
(для сертифікованих як органічні багаторічних пасовищ
великої площі). Таким чином, у залежності від типу гос"
подарства і його спеціалізації, прямі суми дотації
підприємствам в країнах ЄС становили, у середньому,
240 євро за 1 га. Що стосується інформаційної й рек"
ламної діяльності, то виробникам органічної продукції
відшкодовується до 70 % витрат у цій сфері. Дохід у
255 євро у рік приносить фермерові участь у програмі
контролю якості продукції [6].
Іншим джерелом інвестиційних ресурсів у аграрній
сфері є банківські кредити. За державної підтримки
була реалізована програма пільгового кредитування
аграрної сфери комерційними банками. Однак визна"
чений підхід не активізував співпрацю банків та аграріїв
у достатній мірі. Основними причинами такої ситуації
були і залишаються вартість кредитів, запізнення з от"
риманням компенсаційних виплат, високі вимоги до по"
зичальників, недосконала система розподілу та усклад"
нена процедура отримання бюджетної компенсації.
В останні два роки платоспроможність населення
стрімко падає, і це змушує товаровиробників реалізо"
вувати продукції за цінами, нижчими від її собівартості.
Крім того, банки не можуть у повному обсязі задоволь"
нити потреби інноваційного розвитку, забезпечити по"
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вний цикл реалізації органічних продуктів, оскільки в
загальній сумі кредитів стабільно переважають корот"
кострокові кредити, а термін окупності інновацій дов"
ший за один рік. Однак геополітичне положення країни
надає значні преференції в розвитку в тому числі й
органічного сегменту агросфери.
Західноєвропейські інвестори шукають місце для
розміщення нового виробництва та базу для експансії
на динамічні ринки Східної Європи, підприємці з країн
СНД прагнуть виходу на Європейський та світовий ри"
нок. За цих умов Україна, що межує з економічними
культурами як Заходу, так і Сходу, виокремлюється
привабливим самостійним середовищем для ведення
бізнесу, ідеальним плацдармом для виробництва товарів
та послуг, орієнтованих на обидва ринки [8, с. 20]. На
наш погляд, організація спільних аграрних підприємств,
що спеціалізуватимуться на виробництві органічної про"
дукції, є одним з перспективних напрямів розвитку аг"
росфери. Але слід враховувати певні ризики. Так,
більшість іноземних інвесторів мають за стратегічну
мету отримувати якісну продукцію за мінімальних вкла"
день та з мінімальною оплатою трудових ресурсів. Ви"
роблену органічну продукцію не завжди вдається реа"
лізовувати на українському ринку. Тому цей ресурс по"
трібно використовувати з урахуванням інтересів віт"
чизняних товаровиробників та споживачів.
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ВИСНОВКИ
Забезпечення інноваційно"інвестиційного розвитку
вітчизняних органічних підприємств залежить, насампе"
ред, від свідомості та фінансових ресурсів товаровироб"
ників. Тому одним із раціональних підходів до їх збіль"
шення є створення та функціонування кооперативів. У
світовій практиці перевага надається багатофункціо"
нальності сільського господарства, відповідно до якої
у процесі діяльності виробляються продовольство, про"
мислова сировина і суспільно значущі блага. Основни"
ми з останніх є продовольче самозабезпечення, відтво"
рення та розвиток селянства, підтримка екологічної
рівноваги довкілля.
Переваги, за рахунок скорочення трансакційних
витрат, має становлення вертикально інтегрованих
структур з виробництва, переробки та реалізації орг"
нічної продукції: кластерів та обслуговуючих коопера"
тивів, принциповою ознакою яких є інвестиційно"інно"
ваційне та інформаційне забезпечення, застосування
інструментів фінансово"економічного й організаційно"
правового характеру, врахування територіально"про"
сторової організації, імплементація програм розвитку з
одночасним врахуванням зовнішніх можливостей і за"
гроз, внутрішніх сильних й слабких характеристик ор"
ганічного агровиробництва, що передбачає сценарну ва"
ріативність його структуризації на перспективу.
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PURCHASE LOGISTIC OF ENTERPRISES OF E=COMMERCE: PROBLEMS AND WAYS
TO IMPROVE
У статті виділено ключові проблеми процесу закупівель. Запропоновано шляхи удосконалення
етапів закупівельної логістики підприємств електронної торгівлі за рахунок модифікації їх складо
вих бізнеспроцесів, які детально проаналізовано. Обгрунтовано переваги централізації логістич
них бізнеспроцесів. Представлено процес контролю за термінами ініціювання закупки. Запропо
новано напрями удосконалення логістичної підсистеми електронної торгівлі підприємств.
The key problems of process of purchases are distinguished in the article. The ways to improve the
stages of logistics of purchase in enterprises of ecommerce were offered due to modification of their
components in the business processes that were analyzed in detail. Advantages of centralization of logistic
business processes were justified. The process of control after initiation terms of the purchase was
presented. The ways of improvement of logistic subsystem of ecommerce of enterprises were offered.

Ключові слова: електронна торгівля, логістика, логістична підсистема, управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Зростання електронної торгівлі (ЕТ) у світі і в Укра"
їні зокрема породжує все більшу потребу в розробці
специфічних підходів до її управління. Управління про"
цесом електронної торгівлі можна розділити на управ"
ління різними підпроцесами. Одним з найскладніших
субпроцесів, що забезпечують електронну торгівлю є
логістичне забезпечення. Саме логістика відіграє одну
з ключових ролей в підвищенні ефективності електрон"
ної торгівлі. Порівнюючи традиційну і електронну фор"
му торгівлі, очевидно, що деякі процеси вимагають не"
значної зміни, тоді як логістика відноситься до таких
процесів, які істотно відрізняються при різних формах
торгівлі і виникає потреба в застосуванні відносно но"
вих підходів при організації логістичного процесу на
підприємствах, що займаються електронною торгівлею.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню логістичної діяльності підприємств
електронної торгівлі присвячені роботи таких науковців,
як: О.М. Антоненко, І.П. Міщук, О.О. Хамула [1], Н.В. Чор"
нописька, О.В. Солодка [2], Н.Т. Гринів, М.В. Кіндій,
М.М. Мага [3], Н.В. Валькова [4], В.І. Скіцько, Ю.В. Ігна"
това [5], В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник [6] та інших.
Однак подальших теоретичних опрацьовувань потребу"
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ють питання підвищення її ефективності, вдосконален"
ня інструментів та механізмів її організації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є розробка таких шляхів удосконален"
ня логістичної підсистеми електронної торгівлі підприє"
мства, які б дозволили підвищити ефективність елект"
ронної торгівлі підприємства зокрема, та ефективність
підприємства електронної торгівлі в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У ході дослідження та діагностики підсистеми логі"
стики електронної торгівлі підприємств України було
виявлено перелік певних процесів здійснення закупі"
вельної, транспортної, фінансової, інформаційної логі"
стики та логістики розподілу, складування та запасів,
що потребують модифікації.
На рисунку 2 наочно відображено запропоновані на"
прями удосконалення логістичної підсистеми електрон"
ної торгівлі підприємств.
Згідно з рисунком 1, з метою підвищення результа"
тивності закупівельної логістики підприємств ЕТ врахо"
вуючи ключові проблеми процесу закупівель, зокрема
недостатність контролю, що призводить до не відпові"
дності стратегічних цілей підприємства ЕТ та його вит"
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Рис. 1. Етапи закупівельної логістики підприємства ЕТ

рат; відсутність чітких механізмів контролю за визна"
ченням потреб споживачів у товарах, їх ініціюванням та
здійсненням закупівель, що унеможливлює прийняття
своєчасного коректного управлінського рішення;
відсутність певного порядку щодо формування плану
закупівель, що спричиняє додаткову закупівлю товарів,
які не були заплановані; розгалужена система погод"
ження закупівель, що збільшує витрати підприємства ЕТ
та не дозволяє отримати, зекономити власні грошові
кошти за рахунок масштабів закупівлі; запропоновано
скорегувати певні бізнес"процеси закупівель товарів
підприємством ЕТ, що дозволять знизити операційні
витрати, сформувати дієву систему моніторингу та кон"
тролю, стандартизувати процес закупівель, побудувати
взаємовигідні відносини з виробниками і/або посеред"
никами, та збільшити швидкість наповнення асортимен"
ту товарами, що затребувані на ринку. Удосконалення
етапів закупівельної логістики підприємств ЕТ за раху"
нок модифікації їх складових бізнес"процесів наведе"
но на рисунку 1.
Планування закупівельної логістики передбачає
детальне обгрунтування кількості необхідного товару,
що потребує підприємство ЕТ, а також посилення відпо"
відальності працівників відділу логістики підприємства
ЕТ за виконання функціональних обов'язків.
Складовими бізнес"процесу ініціювання закупівель
запропоновано вважати перевірку доцільності закупі"
вель, розробку системи попередження строків закупі"
вель та централізацію процесу закупівель. Перевірка
доцільності закупівель товарів підприємством ЕТ мож"
лива шляхом впровадження механізму актуалізації по"
треб онлайн"покупців та проведення регулярного моні"
торингу ступеню задоволеності покупців товарним асор"
тиментом. Механізм актуалізації потреб онлайн"по"
купців товарів підприємства ЕТ повинен забезпечувати
ефективне управління закупівлею товарів з урахуван"
ням тенденцій суттєвих змін в уподобаннях споживачів
відносно різних товарних груп та, відповідно до чого,
вносити певні корективи до поточного плану закупівель.
Головна мета розробки системи попередження
строків закупівель на підприємстві ЕТ полягає у стан"
дартизації строків закупівель та впровадженні дієвого
контролю бізнес"процесу, зокрема здійснення контро"

лю за термінами ініціювання закупівель (рис. 3), оцінка
якості закупівель. Централізація процесу закупівель
товарів на підприємстві ЕТ передбачає здійснення про"
цедури дроблення закупівель, а саме закупівлю товарів
масового вжитку, що мають стандартні універсальні
ринкові характеристики, виробниками або дистриб'ю"
торами яких виступає необмежена кількість підпри"
ємств; товарів — виробниками або дистриб'юторами
яких виступає обмежено коло підприємств, а також за"
купівлю товарів, що здійснюється одноразово за нагаль"
ної потреби для забезпечення безперервної операцій"
ної діяльності підприємства ЕТ.
Перевагами централізації логістичних бізнес"про"
цесів закупівель товарів за рахунок дроблення висту"
пають: економія на ціні закупівлі за рахунок масштабу;
скорочення адміністративних витрат за рахунок знижен"
ня кількості процедур закупівель; зниження ризику низь"
кої якості товарів; забезпечення керованості бізнес"про"
цесу. Оптимальний вибір постачальника товарів для
підприємства ЕТ можливий за умови формування бази
постачальників товарів, єдиного центру прийняття
рішень та здійсненні категоризації закупівель. Єдиний
центр прийняття рішень закупівельної логістики перед"
бачає впровадження оптимальної системи прийняття
рішень за даними бази постачальників. Категоризація
закупівель здійснюється з метою аналізу ринкових упо"
добань покупців, вибору стратегії закупівлі, визначен"
ня критичних, для діяльності підприємства ЕТ, товарів
та здійснення безпосереднього контролю за дроблен"
ням закупівель.
Договірна робота у рамках закупівельної логістич"
ної діяльності передбачає розробку бази даних типо"
вих договорів підприємства ЕТ з постачальниками то"
варів, що включає бази типових договорів для спрощен"
ня та стандартизації процедури закупівлі, а також бази
специфікацій; та посилення впливу підприємства ЕТ у
процесі закупівель завдяки перегляду та перерозподі"
лу ролей у процесі проведення закупок, тобто переда"
ча підприємству ЕТ усіх функцій щодо супроводження
закупівель після вибору постачальника.
Заключний етап закупівельної логістики діагности"
ка та контроль складається з діагностики політики за"
купівель, оцінки якості закупівель та автоматизації про"
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Рис. 3. Процес контролю за термінами ініціювання закупівлі

цесів закупівельної логістики. Політика закупівель син"
хронізується з загальною стратегією ЕТ підприємства
тобто відбувається консолідація існуючих процедур та
інструкцій щодо здійснення закупівель.
Оцінка якості закупівельної логістики передбачає
впровадження механізму отримання інформації щодо
якості товарів від кінцевих покупців, врахування її при
проведенні наступних закупівельних операцій, застосу"
вання санкцій до постачальників. Вона здійснюється за
допомогою використання інструментів онлайн"опитуван"
ня, анкетування за такими критеріями: якість товару,
відповідність товару специфікації, виконання строків та
інших умов контракту чи договору. Результати оцінки
якості закупівельної логістики документуються та вико"
ристовуються при управлінні портфелем постачальників.
Впровадження автоматичної системи попереджен"
ня строків ініціації процесу закупівель підвищить конт"
роль за дотриманням строків, необхідних на проведен"
ня закупівель та суттєво зменшить можливість несвоє"
часного надходження товару на підприємство ЕТ.
Миттєві та регулярні опитування кінцевих покупців то"
варів сприятимуть підвищенню якості та можливості
вибору кращого постачальника. Розробка спеціально"
го програмного забезпечення для автоматизації про"
цесів закупівельної логістики у відповідності до специф"
іки діяльності підприємства ЕТ дозволить обгрунтова"
но приймати управлінські рішення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, напрями удосконалення логістичної
підсистеми електронної торгівлі підприємства поляга"
ють насамперед в оптимізації змісту кожного з етапів
закупівельної логістики. Одним з ключових елементів
такої оптимізації є централізація логістичних бізнес"
процесів, якої можна досягти зокрема за рахунок про"
цесу контролю за термінами ініціювання закупівлі.
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THE APPROACHES TO REENGINEERING MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESS
IN THE MACHINE=BUILDING ENTERPRISES
Статтю присвячено дослідженню реінжинірингу та встановленню підходів до управління, які прита
манні цьому процесу. Визначено, що реінжиніринг — це нова філософія управління, орієнтована на
бізнеспроцеси, це не просто один із способів успішного розвитку підприємницької діяльності, це но
вий спосіб мислення, погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність і це складний процес, що
потребує комплексного підходу. Авторами статті був представлений технологічний механізм підходів
до управління реінжинірингом бізнеспроцесів, що зумовлено певним набором операцій і процедур.
Реалізація запропонованих принципів змінює основні підходи до управління великим машинобудівним
підприємством, основу якого складає ієрархічна організаційна структура. Труднощі і проблеми, зумов
лені тим, що єдині процеси обслуговуються організаційно відокремленими підрозділами, можна і по
трібно усувати шляхом використання групового підходу. Досліджено природу внутрішніх чинників, що
стають на заваді ефективному впровадженню реінжинірингу на підприємстві.
The article studies the reengineering and installation management approaches that are inherent in this
process. Determined that the reengineering — a new management philosophy focused on business processes
is not just one way to successful business development, a new way of thinking, look at the construction of
both engineering activities and this is a complex process that requires an integrated approach. The authors
were represented technological mechanism approaches to managing business process reengineering, based
on a specific set of operations and procedures. The implementation of the principles proposed changing the
basic approaches to the management of large machinebuilding enterprises, which is based hierarchical
organizational structure. Difficulties and problems arising from the fact that the whole process of organizing
separate units served, can and should remove using a group approach. The internal factors that hinder the
effective implementation of reengineering the company was investigated.

Ключові слова: реінжиніринг, управління, економічна діагностика, бізнеспроцес.
Key words: reengineering, management, economic diagnostics, business process.
ВСТУП. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реінжиніринг характеризується фундаментальним
поліпшенням та радикальним перепроектуванням бізнес"
процесів для досягнення значних, різких та глибоких пе"
ретворень економічних показників діяльності компаній та
підприємств таких, як якість, темпи зростання, рента"
бельність, вартість та інші. Саме визначення реінжинірин"
гу бізнес"процесів містить в собі три ключові характерис"
тики: "фундаментальне поліпшення", "радикальне пере"
проектування" та "бізнес"процес". Розкриття змісту цих
ключових понять приводить до розуміння суті реінжинірин"
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гу. Реалізація реінжинірингу бізнес"процесів є складним
процесом, який потребує багато часу та концентрації зу"
силь всієї організації. Як і будь"який глобальний процес,
який впливає на життєдіяльність підприємства та радикаль"
но змінює способи його функціонування має базуватися
на основних принципах його перебігу.
Розробка оптимального проведення реінжинірингу
бізнес"процесів машинобудівних підприємств — складне
завдання, яке потребує комплексного підходу з урахуван"
ням фінансових, майнових, кадрових можливостей ком"
панії тощо для вирішення. Тих завдань, які вважаються
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найбільш важливими з точки зору проведення реінжині"
рингу. В умовах трансформації економіки в Україні керів"
ництво промислового підприємства для поліпшення фінан"
сового становища намагається розглянути всі можливі ва"
ріанти підвищення конкуренто спроможності та протидії
негативним чинникам зовнішньої дії. Тому на допомогу
може прийти один із інструментів трансформаційних про"
цесів, яким є реінжиніринг як умова ефективного функці"
онування та подальшого динамічного розвитку машинобу"
дівного підприємства. Необхідно зазначити, що значну
роль у ефективності про ведення реінжинірингу відіграє
саме правильно обрана методика його проведення та
точність оцінки та вибору підходів до управління ним. Ав"
тори статті наполягають на тому, що при формуванні
підходів реінжинірингу бізнес"процесів велику роль
відіграє саме внутрішнє середовище промислового
підприємства (специфіка діяльності, галузь виробництва,
забезпеченість кадрами та їх рівень кваліфікації і багато
інших), яке впливає на діяльність підприємства і його
бізнес"процеси, тому при перепроектуванні бізнес"про"
цесів треба забезпечити комплексну оцінку підходів до уп"
равління реінжинірингом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Історія реінжинірингу почалася з роботи Майкла
Хаммер і Джеймса Чампі "Реінжиніринг корпорації: ма"
ніфест революції в бізнесі", яка містила в собі основні
принципи та особливості проведення реінжинірингу
бізнес"процесів, і акцентована увага на описі бізнес"
процесів, що орієнтовані на створення цінності для
клієнта. В цій праці зазначається, що саме процес реін"
жинірингу здатний забезпечити докорінну зміну підприє"
мства і перетворення його на більш ефективну госпо"
дарську одиницю [1]. Методологія Давенпорта, яка роз"
глянута в праці "Інноваційний процес: реінжиніринг че"
рез інформаційну технологію" акцентує увагу на бізнес"
процесах, які не прив'язані до клієнта [2]. Методологія
Манганеллі/Клайна, яка розглянута в праці "Керівниц"
тво РБП: покрокове управління до ділової трансфор"
мації", обумовлює взаємозв'язок бізнес"процесів із
стратегічними цілями компанії [3]. Аналізом сутності реі"
нжинірингу бізнес"процесів також займався російський
вчений"економіст Блінов А.О. У своїй праці "Реінжині"
ринг бізнес" процесів" звертав увагу на порівняльну ха"
рактеристику удосконалення та реінжиніринг [5]. Також
варто звернути свою увагу на праці вітчизняних вчених
Черепа А.В., Потопи К.Л., Ткаченко О.В. "Реінжиніринг
— філософія управління підприємством харчової про"
мисловості", в якій більше уваги приділено досліджен"
ню реінжинірингу внутрішніх бізнес"процесів з урахуван"
ням кадрової, ресурсної, організаційної політики
підприємства [2—7]. Окремо виділимо працю Тараню"
ка Л.М. і Запорожченко О.М. "Організаційні засади про"
ведення реінжинірингу бізнес"процесів підприємств", в
якій вони визначають, що реінжиніринг — це нова філо"
софія управління, орієнтована на бізнес"процеси, це не
просто один із способів успішного розвитку підприєм"
ницької діяльності, це новий спосіб мислення, погляд на
побудову компанії як на інженерну діяльність [8].
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ЯКИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Необхідно зазначити, що в дослідженні реінжинірин"
гу бізнес"процесів дуже мало уваги приділяється процесу
обрання методики його реалізації та встановленню оцінки
підходів до управління реінжинірингом.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головна мета статті — розгляд процесу реінжинірин"
гу та підходів до управління ним на підприємствах маши"
нобудування.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є визначити сутність реінжинірин"
гу; відзначити особливості реінжинірингу порівняно з інши"
ми тотожними йому поняттями; розглянути бізнес"процес
як об'єкт реінжинірингу; провести аналіз етапів реінжині"
рингу; розглянути і встановити особливості основних
підходів до управління реінжинірингом бізнес"процесів ма"
шинобудівного підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних економічних умовах особливого значення
набуває проблема забезпечення фінансової стійкості
підприємств. Максимально достовірні та переконливі ре"
зультати аналізу всіх сфер діяльності організації надає
діагностика її фінансового стану. Пошук потенційних парт"
нерів для спільної плідної діяльності у будь"якому секторі
бізнесу не уявляється можливим без вивчення фінансово"
го стану потенційного партнера. Однак результати фінан"
сової діагностики і економічного аналізу не можуть вип"
равити фундаментальні недоліки в продуктивності сучас"
них машинобудівних підприємств та здійснити його корін"
ну перебудову, технологічне та технічне переоснащення і
зміну неефективних процесів.
Звичайні методи підвищення продуктивності — опти"
мізація і автоматизація процесів — не призвели до сер"
йозних поліпшень, які потрібні компаніям. Навіть серйозні
інвестиції в інформаційні технології у більшості випадків
не збільшили ефективність великих машинобудівних
підприємств через те, що вони використовують техноло"
гію лише для того, аби автоматизувати старі способи ве"
дення справи (бізнесу) або виробництва. Вони залишають
у недоторканності існуючі процеси і використовують ком"
п'ютери, аби просто їх прискорити. Влаштування робочих
місць, потоки роботи, механізми управління та органі"
заційні структури були розроблені в епоху, коли не існува"
ло ні сьогоднішніх конкурентів, ні сьогоднішніх комп'ю"
терів. Вони створені з розрахунку на ефективність і конт"
роль. Проте ключові концепції нового десятиліття — це
інновації та якість. Для українських машинобудівних
підприємств виживання в умовах жорсткої конкуренції ста"
ло неможливим без "перебудови" та пристосування до но"
вих умов ринкової економіки. У зв'язку з цим відбувається
корінна перебудова традиційних поглядів, поступовий
відхід від перетворення організаційних і виробничих струк"
тур на користь перетворення бізнес"процесів. Саме пере"
творення цих процесів і стало надалі називатися реінжи"
нірингом, що вперше запропонували у 1990 р. За своєю
сутністю реінжиніринг є нічим іншим, як способом карди"
нального підвищення ефективності компанії, значного
збільшення рівня економічного потенціалу, а також інстру"
ментом антикризового управління в рамках орга"
нізаційного процесу побудови управління підприємством,
а організація ефективного управління — найважливіше
завдання сучасного керівника. Отже, можна сказати, що
реінжиніринг — це сукупність бізнес"процесів, що спря"
мовані на підвищення ефективності компанії, що, у свою
чергу, призведе до збільшення конкурентоспроможності
на певному ринку [8].
На нашу думку, низька ефективність функціонуючих
систем управління бізнес"процесами підприємств машино"
будування зумовлена відсутністю загальних підходів до її
розробки, що, в свою чергу, пов'язано з недостатньою тео"
ретичною розробкою підходів до управління реінжинірин"
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гом. Тому метою запропонованої системи є розгляд техно"
логії управлінських робіт, пов'язаних із впровадженням та
реалізацією цих процесів. Реінжиніринг — це не просто один
із способів успішного розвитку сучасного промислового
підприємства, це новий спосіб мислення, погляд на побудо"
ву компанії як на інженерну діяльність. Реінжиніринг — це
повний редизайн, кардинальна зміна підприємства [5]. Реі"
нжиніринг — це не "вирівнювання організаційної структу"
ри", не реорганізація, оскільки його об'єктом виступають
перш за все процеси, а не організаційні відділи, які є лише
засобом ефективного ведення цих бізнес — процесів до
кінцевої мети. Реінжиніринг — це не поліпшення якості, не
тотальне управління якістю (TQM), оскільки TQM орієнто"
ваний на досягнення поступового поліпшення, у той час як
реінжиніринг — це одноразовий, радикальний підхід до
поліпшення діяльності. Це уповільнює процеси впроваджен"
ня (застосування) реінжинірингу на промислових підприєм"
ствах України, посилює нерозуміння його значення і змен"
шує ефективність системи управління бізнес"процесами.
Глобальна автоматизація діяльності підприємства та"
кож не є реінжинірингом, оскільки це є однією з необхід"
них умов для його успішного проведення [6]. Отже, реін"
жиніринг — це напрям, який не існував раніше, який не"
можливо порівняти з усіма відомими нам підходами до
поліпшення діяльності організації, це процес фундамен"
тального переосмислення, перебудови і реконструкції
бізнесу, що втілює у собі нові способи виконання робіт та
здійснення виробничого процесу [2].
Два стовпи будь"якої організації — це люди і процеси.
Якщо люди мотивовані, компетентні і докладають усіх зу"
силь, а бізнес"процес є громіздким і неправильно складе"
ним, то показники ефективності організації будуть не дуже
високі. Цілком імовірно незначні зміни у процесі управлін"
ня можуть мати драматичні наслідки для процесу виробниц"
тва, функціонування грошових потоків, надання послуг та
задоволення клієнтів. Поняття технології управління вироб"
ництвом в цілому можна розглянути в двох аспектах. З од"
ного боку, технологія управління вивчає організаційно"тех"
нологічні зв'язки і закономірності процесу управління. З
іншого боку, технологія управління виступає як сукупність
операцій і процедур, що виконуються в певній послідовності.
Тому при розгляді підходів до управління реінжинірингом
бізнес"процесів необхідно спочатку показати, що ж являє
собою об'єкт дослідження і який його механізм.
Технологічний механізм підходів до управління ре"
інжинірингом бізнес"процесів відбивається в операціях і
процедурах. Операція розглядається як комплекс доціль"
них дій: виробничих, економічних, управлінських та ін. Зміна
операцій, їх поєднання, взаємозв'язок, перехід один в од"
ного визначається процедурами, які представляють собою
сукупність різноманітних управлінських операцій, викона"
них за певним алгоритмом. Збір та обробка інформації в
системі, що управляє, підготовка до прийняття управлінсь"
ких рішень, організаторська робота по їх реалізації — всі ці
процеси керуючого впливу можуть розглядатися як упоряд"
кована послідовність операцій. Процес управління має цик"
лічний, безперервний характер. Технологія процесу управ"
ління ділиться на три основних цикли, в рамках яких вико"
нуються різні операції і процедури (рис. 1).
Загальновідомо, що функції управління відображають
зміст процесу управління, вид управлінської діяльності, су"
купність обов'язків, закріплених за певною особою, підроз"
ділом керуючої системи. Отже, функції управління об'єктив"
но визначаються змістом самого процесу управління реін"
жинірингом бізнес"процесів. Управлінські відносини на
підприємстві отримують конкретне вираження саме у фун"
кціях (проектування і розробка виробничих процесів; роз"
робка технічних і економічних нормативів і т.д.).

34

Інформаційний
цикл
І

Об’єкт
управління
У

Організаційний
цикл
О

Цикл прийняття
логіко-розумових управлінських рішень

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 1. Технологія процесу управління
Інформаційний цикл (І) — пошук, збір, аналіз науко"
во"технічної, економічної та іншої інформації; цикл прий"
няття управлінських рішень (У) — дослідження, проект"
но"конструкторські та досвідчені розробки; техніко" еко"
номічні розрахунки, планування якості та інші питання;
організаційний цикл (О) — організаційний вплив на об'єкт
управління для реалізації рішень (управління персоналом,
інструктаж, доведення завдань до виконання, координа"
ція діяльності всіх підрозділів підприємства, технічний кон"
троль якості та інші питання). На виході циклу І (відповідно
на вході циклу У) знаходиться належним чином обробле"
на інформація, необхідна для прийняття управлінських
рішень. На виході циклу У (відповідно на вході циклу О)
знаходяться розпорядження, накази, вказівки та інша ди"
рективна інформація. На виході циклу О сконцентровані
функції організації робіт з управління реінжинірингом
бізнес"процесів, які виконують керівники за допомогою
відповідних методів управління.
При проведенні революційних змін на промислових
підприємствах і з впровадженням концепції реінжинірин"
гу бізнес"процесів необхідно звернути увагу на перепро"
ектування як внутрішніх, так і зовнішніх бізнес"процесів.
Реінжиніринг — це відмова від сталих процедур, свіжий
погляд на роботи зі створенням продукту чи послуги і
надання цінності клієнту [7]. Слід зазначити, що голов"
на мета реінжинірингу — позбутися зайвих компетенцій
та функцій, правильно розподілити повноваження і
відповідальність між спеціалістами, які мають для ство"
рення вартості відповідні компетенції. Переваги реінжи"
нірингу:
— чіткий опис діяльності підприємства та всіх його
підрозділів;
— регламентація і одночасне визначення результатів
роботи кожного співробітника;
— легкість автоматизації та інформатизації процесної
системи управління;
— відповідність вимогам міжнародних або національ"
них стандартів якості;
— скорочення штатів і чіткий опис кваліфікаційних ви"
мог;
— прозорість бізнес"системи, легкість упровадження
планово"бюджетних механізмів;
— гнучкість і свобода вибору при побудові організа"
ційних структур [8].
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Перед визначенням власних підходів до проведення
реінжинірингу треба зупинити свою увагу на вже існуючих
методологіях реінжинірингу бізнес" процесів. Методоло"
гія Хаммера/ Чампі грунтується на тому, що метою проек"
ту реінжинірингу вважається кардинальне підвищення
ефективності бізнес" процесів, а засобом — створення й
впровадження оригінальної, "божевільної" ідеї, здатної не
просто поліпшити процес, але змінити його кардинальним
чином [1]. Автор цієї теорії застерігав від зайвого захоп"
лення інформаційними технологіями, що може призвести
до того, що проект реінжинірингу зведеться просто до ав"
томатизації на всіх етапах бізнес"процесу, у той час як
(можливо) від деяких етапів просто відмовитися, а інші
виконувати зовсім інакше. Таким чином, ключовим етапом
методології Хаммера/Чампі стає фаза розроблення; по"
чатковій фазі та фазі реалізації приділяється менше ува"
ги. У зазначеній методології в явному вигляді відсутня фаза
за вершення проекту, що припускає оцінку результатів
проекту та підведення підсумків. Це пов'язано з тим, що
на етапі реалізації роботи здійснюються найчастіше.
Технологія процесів управління має однаковий циклі"
чний характер незалежно від рівня керівника організації.
На будь"якому рівні управління виконуються всі три цикли
процедур. Вони поєднуються один з одним (за рівнями),
тобто на рівні керівництва підприємства в числі організац"
ійних операцій здійснюється постановка завдань, переда"
ча інформації, вказівок керівникам нижчого рівня, які, в
свою чергу, прийнявши її і обробивши, приймають рішен"
ня, організовують їх виконання та здійснюють той же про"
цес по відношенню до наступного рівня т.д. Всі операції в
рамках зазначених циклів виконуються за певними проце"
дурами, які можуть бути предметом дослідження, аналізу
та проектування. Створення підходів до управління реін"
жинірингом бізнес"процесів засноване на ретельному вив"
ченні операцій і процедур, їх вимірі, моделювання, експе"
риментування і проектуванні. Раціональна організація цих
операцій обумовлює ефективність комплексної системи
реінжинірингу в машинобудуванні.
Можна сказати, що процес реінжинірингу спрямова"
ний на удосконалення бізнес"процесу, тобто на визначення
та вирішення проблем ще "на вході" та в самому процесі,
щоб на виході вийшла більш якісна і без браку продукція
або послуга. Реінжиніринг — дуже громіздкий і складний
процес. Щоб цей процес був "відмінний" і приніс гарні ре"
зультати, потрібно правильно поетапно його змоделюва"
ти.
ВИСНОВОК
У цілому у статті був розглянутий процес реінжині"
рингу та підходи до управління, які притаманні цьому
процесу. Було відмічено, що реінжиніринг — це нова
філософія управління, орієнтована на бізнес"процеси,
це не просто один із способів успішного розвитку
підприємницької діяльності, це новий спосіб мислення,
погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність
і це складний процес, що потребує комплексного підхо"
ду. Авторами статті був представлений технологічний
механізм підходів до управління реінжинірингом бізнес"
процесів, що зумовлено певним набором операцій і про"
цедур. Реалізація запропонованих принципів змінює
сформовані підходи до управління, основу якого скла"
дає ієрархічна організаційна структура. Труднощі і
проблеми, зумовлені тим, що єдині процеси обслугову"
ються організаційно відокремленими підрозділами,
можна і потрібно усувати шляхом використання групо"
вого підходу. Також проаналізовано труднощі, що мо"
жуть виникнути на етапі впровадження реінжинірингу ма"
шинобудівного підприємства.
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У статті наведено оцінку економічної стійкості малого та середнього бізнесу країни, за ре
зультатами якої сформовано рекомендації щодо державної економічної політики у сфері
підприємництва. Особливий акцент зроблено на заходах поліпшення доступу малих і середніх
підприємств до фінансових ресурсів. Також значну увагу приділено запровадженню досвіду
ЄС щодо політики інклюзивного підприємництва та надання рівних можливостей у заснуванні і
веденні бізнесу різним соціальним верствам населення.
The article presents the evaluation of economic sustainability for small and mediumsized
businesses of Ukraine, the results of which formed recommendations for state economic
entrepreneurship policy. Significant emphasis is on measures to improve access of SMEs to finance.
Also focused on the implementation of the EU experience on policy inclusive entrepreneurship and
providing equal opportunities in establishing and doing business different social groups.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

є важливим напрямом державної регуляторної політи"
Забезпечення економічної стійкості підприємств ки, спрямованим на збільшення зайнятості та добробу"
малого та середнього бізнесу, здатність сектору успіш" ту населення країни. Отже, наразі є актуальним визна"
но функціонувати та генерувати приріст доданої вартості чення методики оцінки економічної стійкості сектору
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відповідно до існуючої статистичної бази та розробка
рекомендацій щодо державної регуляторної політики в
сфері підприємництва для сприяння підприємницькій
активності, відновленні зростання сектору малого та
середнього бізнесу, зокрема.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ
Питання розвитку та стимулювання малого і серед"
нього бізнесу вивчали відомі закордонні та вітчизняні
вчені: О.Е. Вільямсон, Л. Вальрас, Д. Кейнс, Ф. Кене,
Д. Норт, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, М. Хам"
мер, Й. Шумпетер, Ю. Авксентьєв, З. Варналій, В. Мар"
тиненко, Г. Одінцова, І. Райнін та ін., але актуальним за"
лишається дослідження динаміки розвитку та структур"
них змін у секторі МСБ країни, оцінки економічної
стійкості та перспектив розвитку сектору в світлі євроі"
нтеграційних процесів, визначення інструментів держав"
ної політики в сфері підприємництва для збільшення
бізнесу, що зростає, ліквідності підприємств, успішно"
му функціонуванні на зовнішніх ринках, зокрема.

ЦІЛІ СТАТТІ
Ціллю статті є оцінка економічної стійкості малого
та середнього бізнесу країни, в тому числі динаміки змін
кількості суб'єктів господарювання та зайнятості, ство"
рення доданої вартості, фінансової спроможності та
рентабельності операційної діяльності сектору, а також
надання відповідних рекомендацій та пропозицій щодо
покращення регуляторного та бізнес"середовища, до"
ступу до фінансових ресурсів, надання рівних можли"
востей у заснуванні та веденні бізнесу різним соціаль"
ним верствам населення. Цей аналіз виконувався авто"
ром у рамках наукової тематики "Національні та гло"
бальні детермінанти економічного зростання" НАН Ук"
раїни.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Успішне функціонування суб'єктів господарювання
є поєднанням ринкових факторів, якості державного
управління та регуляторної політики, а також організа"
ційної структури і бізнес"процесів підприємства. На ос"
нові аналізу категорії економічної стійкості, що є здат"
ністю суб'єкта господарювання успішно (рентабельно)
функціонувати та протистояти зовнішнім та внутрішнім
викликам, запропоновано методику оцінки економічної
стійкості сектору малого та середнього бізнесу (МСБ),
що є синергією підходів до мікроекономічного аналізу
підприємств у комплексі з макроекономічними показ"
никами. Економічно стійкий сектор буде визначатись
позитивним приростом до попереднього періоду
кількості підприємств МСБ, з урахуванням рентабель"
ності суб'єктів господарювання сектору, що є показни"
ком грамотних бізнес"процесів підприємств. Доповнен"
ня цього індексу приростами у ВВП, який створюється
сектором МСБ, дає уявлення про внесок сектору у струк"
туру ВВП та наявність у ньому фірм, що зростають. Ос"
кільки підприємство є відкритою системою і функціо"
нує також під впливом зовнішніх факторів, пропонуєть"
ся доповнити цей індекс показником якості бізнес"се"
редовища країни, відповідний індекс взято із рейтингу
Doing business, що складається щорічно Світовим бан"

ком. Об'єктивно такі прирости для економічно стійкого
сектору повинні бути більшими одиниці. Сектор з низь"
кою економічною стійкістю має вищезазначений індекс,
що потрапляє до діапазону від 0 до 1, а економічно не"
стійкий сектор має від'ємний індекс економічної
стійкості.
Обчислення економічної стійкості підприємств МСБ
країни (табл. 1) показало, що сектор змінив межі по"
казника економічної стійкості з низького до економіч"
но нестійкого: показник економічної стійкості суб'єктів
середнього підприємництва становив "0,015, а суб'єктів
малого підприємництва, в т.ч. мікропідприємництва,
"0,118 (2014 р.). У 2013 р. ці індекси становили 0,016 та
0,019, відповідно. Виключення становлять малі та се"
редні підприємства сільського, лісового та рибного гос"
подарства, що зберегли свою частку у структурі дода"
ної вартості та підвищили рентабельність операційної
діяльності, отже, цей вид економічної діяльності МСБ
країни є економічно стійким.
Значну роль у погіршенні показника економічної
стійкості відіграла інфляційна компонента та зниження
платоспроможного попиту населення, розрив техноло"
гічних ланцюгів і неспроможність їх ефективного та
швидкого заміщення внаслідок анексії та окупації час"
тини території країни, що відобразилося на фінансових
результатах малих і середніх підприємств. Відсоток
збиткових підприємств (2014 р.) становив: 33,1 — у
мікробізнесі, 33,5 — у малому бізнесі та 37,4 — у се"
редньому бізнесі країни. Від'ємний фінансовий резуль"
тат показали підприємства мікро", малого та середньо"
го бізнесу за всіма видами економічної діяльності, окрім
сільського, лісового та рибного господарства, а також
середніх підприємств професійної, наукової та техніч"
ної діяльності і малих та середніх підприємств сфери
освіти. Наявною є нестача власних обігових коштів як
на ведення операційної діяльності, так і на модерніза"
цію виробництва. Незважаючи на те, що банки очіку"
ють пом'якшення стандартів кредитування за коротко"
строковими корпоративними кредитами, в т.ч. для МСБ
[1], актуальним залишається поступове зниження кре"
дитних ставок до рівня європейських. Також важливим
є вирішення проблеми отримання кредитів для малого
бізнесу, що не має належної кредитної та бізнес"історії,
а також заставного майна, так званих start"upів.
Відсутність дієвої торговельної політики, яка могла
б допомогти підприємцям позиціонуватися на міжнарод"
них ринках, зокрема ринку ЄС, призвело до неспромож"
ності швидкої переорієнтації з російського напрямку та
падінні товарного експорту, що склало: 29,3% (2015 р.
до 2014 р.) та 19,5% (І кв. 2016 р. до І кв. 2015 р.), па"
діння експорту послуг склало 28,4% (2015 р. до 2014 р.)
та 1,5% (І кв. 2016 р. до І кв. 2015 р.). В структурі товар"
ного експорту переважає продукція сировинного, низь"
котехнологічного та середньо низькотехнологічного
секторів промисловості.
У рамках вищезазначеного, для підвищення еконо"
мічної стійкості підприємств МСБ країни в умовах еко"
номічної стагнації, доцільно вжити ряд заходів:
У частині поліпшення доступу МСП до фінансових
ресурсів
— Створення національних: інвестиційного фонду,
фонду кредитних гарантій та фонду ризикових, венчур"
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Рис. 1. Актуальність видів фінансування для малих і середніх підприємств,
ЄС)28 (обстеження ЄЦБ, 2014 р.)

них капіталовкладень для МСП на кшталт європейських
фондів, що становлять бюджет програми "COSME".
— Диверсифікація фінансових інструментів для ма"
лих та середніх підприємств: лізинг, пайове фінансуван"
ня, солідарне фінансування, групове кредитування
щодо європейського досвіду у застосуванні фінансових
інструментів для МСБ (рис.1, 2).
— Створення державно"приватних фондів зростан"
ня для малого бізнесу, що зростає, за досвідом інвес"
тиційних компаній малого підприємництва США (Small
Business Investment Companies — SBIC). Інвестиційні
компанії малого підприємництва є вдалим поєднанням
з точки зору корисної віддачі та дешевизни для казни
спосіб прискорення економічного зростання. SBIC —
це державно"приватний різновид фондів private equity,
в тому числі венчурних, де значна частка капіталу (до
75%) утворюється за рахунок державних коштів, а
управління має виключно приватний характер, унемож"
ливлюючи будь"яку бюрократичність. SBIC мають дві ха"
рактерні властивості: по"перше — це спосіб фінансуван"
ня зі сторони держави через надання держгарантій, що

забезпечує дешевизну капіталу для приватного інвес"
тора в SBIC, друге — націленість на мале підприємниц"
тво, 25% капіталу кожного SBIC має бути проінвесто"
вано у малі підприємства з матеріальними активами, що
не перевищують 6 млн доларів і з середнім чистим до"
ходом за два роки до вкладень SBIC не вище за 2 млн
доларів; нематеріальні активи малих підприємств, тоб"
то інтелектуальна власність, торгові марки та ін. не вра"
ховуються. Кожний SBIC має керуючих партнерів
(general partners) і простих партнерів — приватних інве"
сторів. Перші керують всією діяльністю фонду, другі
надають капітал по мірі підготовки першими інвестицій"
них можливостей. У середньому SBIC отримує від дер"
жави гарантії у розмірі двох вкладених простими парт"
нерами капіталів, отже пропорція між приватним та дер"
жавним капіталами складає 1:2, у деяких SBIC ця про"
порція складає 1:3 (максимально допустимо). Задача
управляючих — знайти малі підприємства, що шукають
додатковий капітал і здатні багатократно збільшити свої
продажі і, відповідно, ринкову капіталізацію та вкласти
у них кошти SBIC в обмін на частину акцій. Відповідно

Рис. 2. Джерела фінансування інвестицій в основний капітал європейськими МСП, % (2010 р.)
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до законодавства, SBIC мають право інвестувати про"
тягом перших п'яти років з десяти, а останні п'ять років
мають присвятити виходу з інвестицій, тобто підготовці
портфельних компаній до продажу їх акцій і самої про"
дажі. При цьому встановлено термін, протягом якого
SBIC може володіти акціями однієї і тієї ж компанії —
сім років. Цей термін може бути пролонговано рішен"
ням SBA кожен раз на один рік. Характерним є те, що
Управління малого підприємництва (Small Business
Administration) взагалі не отримує коштів по програмі
SBIC з державної казни США. Коли черговому SBIC
потрібні кошти, SBA випускає гарантовані зобов'язан"
ня. Ці гарантії спочатку придбає уповноважений банк
SBA, а два рази на рік вони сек'юритизуються і вихо"
дять на відкритий ринок цінних паперів. Зобов'язання
усіх існуючих SBIC об'єднуються і купуються у банку
"скопом" інвестиційним трастом. Траст випускає цінні
папери, відомі як Trust Certificates, забезпечені зобов"
'язаннями SBIC. Далі інвестиційні компанії — "андерай"
тери" — продають ці трастові сертифікати на фондовій
біржі. Ціна сертифікатів встановлюється на основі при"
бутковості десятирічних державних облігацій США.
Ризики держави щодо можливої втрати казенних гро"
шей погашаються "круговою порукою" всіх SBIC, що
відраховують у страховий протизбитковий фонд SBA
кошти на відшкодування збитків фондів""невдах" [2].
Щодо надання допомоги підприємцям у позиціону"
ванні на міжнародних ринках
— Відкриття експортно"кредитного агентства та
підтримка вітчизняного експортера через дієву систе"
му фінансування, гарантій, страхування, а також шля"
хом підписання угод про транскордонне співробітницт"
во тощо.
— Переговори щодо усунення квот на поставки про"
дукції вітчизняного виробництва на ринок ЄС, передусім
в агробізнесі та харчовій промисловості.
У частині покращення регуляторного середовища
та захисту прав власності
— Створення українського комерційного арбітра"
жу по типу міжнародного комерційного арбітражу в Лон"
доні для вирішення бізнес"спорів та подолання неефек"
тивної системи захисту прав власності.
— Наближення законодавства України про конку"
ренцію та практику застосування до acquis ЄС (відпові"
дно до статті 256 Угоди про асоціацію з ЄС).
Щодо розвитку підприємницьких мереж
— Залучення допомоги ЄС з метою створення
єдиної інформаційної системи та веб"сайту "Європейсь"
ка мережа підприємств — Україна" для налагодження
зв'язків між вітчизняними та європейськими товарови"
робниками.
Щодо розвитку бізнес"освіти та навичок підприєм"
ництва
— Проведення тренінгів та надання консультатив"
них послуг для вітчизняних бізнес"структур, у тому числі
в рамках регіональних консультаційних центрів підтрим"
ки ЄС малого та середнього бізнесу (програма EU
SURE).
— Запровадження бізнес"модулів як обов'язкової
компоненти освітньої схеми на рівні середніх шкіл, а
також коледжів і університетів для гармонізації з освіт"
німи програмами ЄС.

— Освітні програми для підприємців з питань лідер"
ства, управлінських навичок, фінансової грамотності
для стимулювання підприємництва, що націлено на зро"
стання.
Щодо надання рівних можливостей у заснуванні та
веденні бізнесу
— Запровадження політики інклюзивного підприє"
мництва, що націлена на надання рівних можливостей
для заснування бізнесу та його зростання всім вер"
ствам населення, в т.ч. підтримку бізнес"росту завдя"
ки широкому залученню до підприємницької діяльності
тих верств населення, які традиційно стикаються з
більшими викликами та бар'єрами у заснуванні та ве"
денні підприємницької діяльності — жінки"підприємці,
молодь, сеньйори, етнічні меншини, безробітні, а та"
кож іммігранти. Вищезазначена політика має гаранту"
вати соціальну стабільність завдяки збільшенню в
суспільстві прошарку середнього класу та його доб"
робуту, а також збільшити частку зайнятості в струк"
турі економіки країни. Корисним для України є вико"
ристання досвіду ЄС щодо політики інклюзивного
підприємництва, що відображено у відповідних аналі"
тичних матеріалах ОЕСD [3; 4]. Біля 22,7 млн (75%) са"
мозайнятих людей в ЄС (2013 р.) були представлені ви"
щезазначеними соціальними групами. Як показує
досв ід ЄС, не варто вважати, що ці категорії
підприємців мають генерувати лише низьку додану
вартість, або мати фірму, де працює лише одна люди"
на. Стандартне визначення ОЕСD фірми з високим зро"
станням як такої, що в річному вимірі має зростання
доходу вище 20% протягом трьох останніх років, вплив
таких фірм на економічний розвиток та створення ро"
бочих місць є незаперечним. Однак лише 4% фірм у
змозі досягти рівня зростання 20% у більшості країн
ОЕСD. Політика інклюзивного підприємництва націле"
на на допомогу підприємцям (із вищезазначених верств
населення) щодо створення економічно стійких підпри"
ємств, які мають потенціал до створення додаткових
робочих місць.
Серед ключових пунктів політики підтримки інклю"
зивного підприємництва:
— Мотивація підприємництва, що орієнтовано на
зростання, за допомогою ролевих моделей та успі"
шного досвіду інших людей (рекламні компанії та на"
вчальні програми), бізнес"нагород та підприємниць"
кої освіти. Формування подібного виду мотивації та
впевненості в собі щодо можливості зростання сво"
го бізнесу, має на меті збільшення кількості start"
upів, зростання доданої вартості, зайнятості та інно"
вацій.
— Підтримка підприємців шляхом полегшеного до"
ступу до мікрокредитування, а також підтримка інших
форм фінансування — лізинг, пайове фінансування че"
рез бізнес"ангелів, солідарне фінансування, групове
кредитування, Crowdfunding.
— Доцільним є створення фондів зростання для
бізнесу, що зростає, і подолання розриву між інвесто"
рами — бізнес"ангелами та підприємцями.
— Освітні програми для підприємців з питань лідер"
ства, управлінських навичок, фінансової грамотності
для стимулювання підприємництва, що націлено на зро"
стання.
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— Створення підприємницьких мереж з структуро"
ваними програмами для допомоги підприємцям у
збільшенні пулу ресурсів і знань.
У рамках політики інклюзивного підприємництва
актуальним є впровадження схем, що підтримують зро"
стання, зокрема:
— підтримка потенційних учасників програм росту
бізнесу в рамках існуючих mainstream програм зростан"
ня бізнесу;
— підтримка цільових програм, що направлені кон"
кретно на стимулювання бізнес"росту серед жінок"
підприємців, молоді, сеньйорів, етнічних меншин, без"
робітних, а також іммігрантів;
— процес відбору має відбуватися для учасників у
будь"яких програмах бізнес"росту.
Державна політика підтримки зростання бізнесу
(сприяння набуттю важливих ресурсів зростання, в т. ч.
фінансових, професійних навичок і мереж) більш ефек"
тивна, якщо вона орієнтована на людей, які проявля"
ють готовність до зростання. Підприємці з готовністю
до зростання можуть бути ідентифіковані за допомо"
гою інтерв'ю та опитувань.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Найбільш актуальними проблемами для малого та
середнього бізнесу є: нестача обігових коштів та
складність доступу до фінансів, відсутність чіткої про"
грами підтримки, недостатня поінформованість щодо
існуючих програм розвитку та грантів, брак знань для
розвитку бізнесу, необхідність поліпшення бізнес"кліма"
ту країни. Існуючі проблеми вказують на те, що напря"
ми розвитку МСБ країни доречно побудувати за такими
блоками, як вони існують у програмі конкурентоспро"
можності МСБ ЄС "СOSME" [5] та Європейської хартії
малого підприємництва [6]: створення сприятливого
бізнес"середовища та сприяння розвитку підприємниц"
тва, покращення доступу до нових ринків та інтернаціо"
налізація бізнесу, полегшення доступу до фінансуван"
ня; підтримка інноваційності та конкурентоспромож"
ності, розвиток та підтримка інформаційних мереж для
малих та середніх підприємств.
Подальші дослідження можна розвивати в напряму
оцінки економічної стійкості в розрізі видів економічної
діяльності малого та середнього бізнесу країни, розробці
механізмів та інструментів підвищення економічної
стійкості функціонування суб'єктів господарювання.
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РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ НА УТРИМАННЯ
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THE CALCULATION OF COSTS AND PROFITS FOR THE MAINTENANCE AND SERVICING
OF NARROW=GAUGE TOURIST LINES
Залізничні туристичні перевезення є дуже популярними у багатьох країнах світу. Своїм влас
никам туристичні залізниці приносять неабиякі доходи. Вважаємо, що в Україні є необхідні пе
редумови розвитку туристичної діяльності, а саме: велика кількість об'єктів історикокультур
ного та рекреаційного значення, багата історія та традиції. Також є розвинена транспортна
мережа, яка потребує модернізації та достатня кількість готелів і ресторанів, які теж потребу
ють вкладання коштів задля підвищення рівня сервісу, що надаються туристам.
Метою статті є розробка методичного підходу для розрахунку собівартості туристичних пе
ревезень, який базується на врахуванні усіх витрат на утримання, експлуатацію і ремонт заліз
ничної інфраструктури, рухомого складу та витрат туристичної компанії на закупівлю харчів і
напоїв для обслуговування туристів у поїздах, проживання у готелях і апартаментах з ураху
ванням сніданку, а також на проведення екскурсій і трансфер туристів, що дозволить суттєво
підвищити точність перспективних розрахунків туристичної залізничної компанії.
У результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на заліз
ниці, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення за
старілої інфраструктури та рухомого складу, створення нових робочих місць.
Railway transportation travel is very popular in many countries. Tourist railway brings considerable
income. We believe that in Ukraine there are prerequisites of tourism activities, among them a large
number of historical and cultural and recreational values, rich in history and tradition. There is also a
welldeveloped transport network, a sufficient number of hotels and restaurants that require investing
to improve the level of service provided to tourists.
The article is to develop a methodical approach to calculating the cost of tourist traffic, based on
consideration of all expenses for the maintenance, operation and repair of railway infrastructure,
rolling stock and the cost of travel company for the purchase of food and beverages for tourist services
in trains, stay in hotels and apartments with considering the breakfast, as well as excursions and
shuttle tourists will significantly increase the accuracy of calculations promising tourist railway
company.
As a result of the proposed measures one can expect increase of passenger traffic on the railroad,
image improvement of the Ukrainian railways within the country and abroad, attraction of additional
funds to renew the outdated infrastructure and rolling stock, restoration of the objects of cultural
and historical significance, creation of new jobs, and restraining of migration processes in western
Ukraine.
Ключові слова: залізниця, турист, залізничний туризм, пасажирські перевезення, туристичний поїзд,
витрати.
Key words: railway, tourist, railway tourism, passenger transportation, tourist train, costs.

ВСТУП

сить багато вітчизняних [1—10] та іноземних [11—15]
Проблемами та перспективами розвитку та удоско" науковців, а ось темі розвитку залізничних вузькоко"
налення організації туристичної індустрії займалося до" лійних ліній в Україні в контексті розвитку залізнично"
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го туризму поки що обмежена кількість дослід"
ників. Тому дослідження в цьому напрямі є дуже
актуальними, адже перевезення є невід'ємною
частиною туристичної подорожі, і саме залізнич"
ний транспорт, на думку автора, є найбільш
зручним засобом пересування.

Витрати за доступ до інфраструктури вузькоколійної
залізниці (плата по тарифу)

Витрати за користування рухомим складом (послуги
локомотивної тяги, вагонів та рейкомобілів)

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Витрати за надання додаткових послуг Регіональної філії
«Львівська залізниця» ПАТ «УЗ»

Власні витрати туристичної компанії (заробітна плата,
нарахування на заробітну плату, амортизаційні
відрахування, інші витрати)
Витрати по розрахунках з постачальниками матеріалів,
технологій, запасних частин, різних видів енергії

Витрати по розрахунках з постачальниками харчів, напоїв,
посуди, води в бутлях та іншої продукції

Витрати по розрахунках з підрядними організаціями, що
виконують різні роботи з ремонту офісу

Витрати по розрахунках за надання послуг туристам за
проживання

Витрати по розрахунках за надання послуг туристам за
харчування в місцевих ресторанах, колибах та кафе

Витрати по розрахунках з місцевими туристичними
агенціями за надання інформаційних послуг та продажу
путівок
Витрати по розрахунках за послуги екскурсійних бюро
(якщо послуга входить до складу путівки)

Витрати по розрахунках за послуги спортивних баз
відпочинку, канатних доріг та інших споруд (якщо
послуга входить до складу путівки)
Рис. 1. Алгоритм розрахунку витрат на організацію
туристичних залізничних перевезень
вузькоколійною залізницею
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Як було вказано раніше, питанням розвитку
залізничного туризму в Україні присвячено до"
волі обмежену кількість наукових публікацій.
Особливо вважаємо за потрібне виділити вне"
сок Дергоусової А.О., яка багато уваги приділи"
ла класифікації видів туризму, серед яких ок"
ремо виділено залізничний туризм. [3].
Автор у результаті аналізу обсягів паса"
жирських перевезень в Україні приходить до
висновку, що в зв'язку із падінням обсягів пе"
ревезень в розпорядженні "Укрзалізниці" зали"
шається вільний рухомий склад, за допомогою
якого можливо було б організовувати залізничні
подорожі. Але ми так не вважаємо, тому що для
організації залізничного туризму потрібен су"
часний, який відповідає європейським вимогам,
рухомий склад.
Автори В.Г. Кузнєцов, П.О. Пшінько, І. В. Клі"
менко, А. В. Гуменюк, С. М. Загорулько у своїй
науковій роботі визначили перспективи розвит"
ку залізничного туризму України на вузькокол"
ійних лініях Закарпаття. Зокрема робочою гру"
пою було зроблено аналіз технічного стану Бор"
жавської вузькоколійної залізниці для реалі"
зації проекту відновлення ефективного функці"
онування гірських залізниць шириною колії 750
мм в Карпатському регіоні з подальшою мож"
ливістю їх приєднання до розгалуженої міжна"
родної туристичної мережі. У рамках виїзних
оглядів експертною групою встановлено, що об"
'єкти колійного господарства, пасажирської
інфраструктури, рухомого складу та допоміж"
них виробництв, задіяних у функціонуванні вузь"
коколійної залізниці, знаходяться в занедбано"
му стані та потребують значних оновлень і капі"
тального ремонту. Але маршрути проходження
пасажирських поїздів залишаються придатними
для участі в проекті розвитку залізничного ту"
ризму України [6].
Ми вважаємо, що перспективними в плані
розвитку залізничного туризму є також інші
маршрути, адже при плануванні туристичних за"
лізничних маршрутів потрібно враховувати не
тільки залізничну, а й туристичну інфраструкту"
ру (наявність готелів, ресторанів, об'єктів куль"
турно"масового відвідування).
Хаустова В.Є., Горбатова Є.Ф. відзначають,
що туристичні об'єкти все ще залишаються не"
затребуваними із"за низького рівня розвитку
інфраструктури туристичних послуг, а інфрас"
труктура не відновлюється через незацікав"
леність інвесторів, адже держава жодним чи"
ном не стимулює їх. Серед напрямів покращен"
ня ситуації на українському ринку туристичних
послуг автори пропонують: відновлення інфра"
структури, розвиток соціальних туристичних
програм, удосконалення інформаційної політи"
ки, реконструкцію туристичних об'єктів та інші
[10].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Розрахунок фонду заробітної плати туристичної компанії, з урахуванням працівників
залізничного транспорту

Найменування професій

Кількість
Зарабітня
робітників,
плата, грн
од.

Фонд
заробітної
плати, грн

Фонд
заробітної
плати, дол.

Працівники залізничного транспорту
Машиністи тепловозів

6 000

12

864 000

34 560

Водії рейкомобілів

5 000

8

480 000

19 200

Бригадир поїзда

4 500

5

270 000

10 800

Стюарди

3 500

11

462 000

18 480

Слюсар-електрик

3 500

5

210 000

8 400

Дизель-моторист

3 500

5

210 000

8 400

Бармен

4 000

5

240 000

9 600

Офіціант

3 000

6

216 000

8 640

Екіпірувальник

3 000

10

360 000

14 400

Заправник палива

3 000

4

144 000

5 760

Ремонтник рухомого складу

4 000

10

480 000

19 200

Ремонтник колії

4 000

10

480 000

19 200

Ремонтник зв'язку та автоблокування

3 500

6

252 000

10 080

Робітник матеріально-технічного забезпечення

3 500

4

168 000

6 720

Робітник пасажирського господарства

3 500

4

168 000

6 720

Квиткові касири

3 000

2

72 000

2 880

Охоронник

2 500

6

180 000

7 200

113

5 256 000

210 240
3 360

Разом

Робітники офісу залізничної туристичної компанії
Директор

7 000

1

84 000

Заступник директора

5 500

2

132 000

5 280

Головний бухгалтер

4 000

1

48 000

1 920

Бухгалтер

3 200

2

76 800

3 072

Касир

2 800

1

33 600

1 344

Маркетолог

4 000

3

144 000

5 760

Постачальник

4 000

3

144 000

5 760

Комірник

3 000

1

36 000

1 440

Начальник відділу кадрів

4 000

1

48 000

1 920

Робітник договірного відділу

3 800

3

136 800

5 472

Секретар

2 500

1

30 000

1 200

Водії

3 500

2

84 000

3 360

Прибиральник

2 000

1

24 000

960

Завідувач господарства

3 500

1

42 000

1 680

Ремонтник

3 000

Разом
Всього

Вважаємо, що перелік необхідних кроків з боку
держави повинні очолити закони щодо стимулювання
розвитку туристичної діяльності.
В.О. Стойка запропонував розширити поняття "ту"
ристичні інвестиції". На відміну від існуючого сприйнят"
тя інвестицій тільки в якості довгострокових вкладень
капіталу з метою отримання прибутку, автор наголошує
на комплексному значенні туризму і відповідно — інве"
стицій в цю галузь для забезпечення сталого розвитку

2

72 000

2 880

25

1 135 200

45 408

138

6 391 200

255 648

національної економіки та формування її конкурентних
переваг, розширення спектру інвестицій. Автор зробив
висновок, що успішний розвиток туристичної галузі вза"
галі неможливий без активного впливу держави на умо"
ви її функціонування, в Україні ж на цей час управління
інвестиціями грунтується на розподілі повноважень між
загальнодержавними та регіональними рівнями дер"
жавного управління, тому воно має доповнюватися ко"
ординацією діяльності громадських організацій та ак"
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Розрахунок інвестицій
на будівництво вузькоколійної залізниці та закупівлю
рухомого складу
Вартість
одиниці,
тис. грн

Кількість
одиниць

Вузькоколійна залізниця (нове будівництво)

6 250

139

868 750

34 750

Вузькоколійна залізниця (реконструкція)

5 500

62

341 000

13 640

1 209 750

48 390

Найменування об’єктів

Разом вартість вузькоколійної залізниці

Загальна
вартість ,
тис. грн

Загальна
вартість, тис.
дол. США

в тому чмслі:
кабельна лінія автоматики та зв'язку

307

201

61 607

2 464

зупиночні пункти

1 498

11

16 476

659

верхнє будівництво колії

2 250

145

326 250

13 050

земляне полотно

5 555

145

805 425

32 217

вагон 2-го класу

3 500

10

35 000

1 400

вагон 1-го класу

4 000

5

20 000

800

вагон-буфет

6 000

5

30 000

1 200

спеціальний вагон

6 250

5

31 250

1 250

25 000

5

125 000

5 000

3 500

6

21 000

840

1 472 000

58 880

Локомотив
Рейкомобіль
Разом

тивною співпрацею з потенційними інвесторами, у тому
числі іноземними. Для забезпечення належного фінан"
сування державою, стимулювання розвитку в'їзного та
внутрішнього туризму автор пропонує створення сис"
теми регіональних туристичних комплексів.
Автор пропонує по"новому трактувати поняття "ту"
ристичні інвестиції" як всі види майнових та інтелекту"
альних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприєм"
ницької та інших видів діяльності, у результаті якої от"
римуються прибуток та економічне зростання в масш"
табах суспільства або досягається соціальний позитив"
ний ефект та пропонує розрізняти за об'єктами вкла"
дення реальні, фінансові, інноваційні, інтелектуальні та
освітні інвестиції [9].
Підтримуємо, що ключовим питанням ефективно"
го управління інвестиціями в туристичній галузі є ство"
рення позитивного іміджу України, відновлення дові"
ри зі сторони вітчизняних та іноземних інвесторів. Ідея
створення туристичних регіональних комплексів є не"
поганою, але можуть виникати труднощі при коопе"
рації підприємств, суміжних з туризмом галузей, при"
ватної та державної форми власності в контексті роз"
по ді лу м ай бу т нь ої в иг од и. К ері вн ик и рі зн их
підприємств можуть просто не знайти спільну мову, не
бажаючи поступитися своїми інтересами заради за"
гальної ідеї та інше.
Як бачимо, є достатньо проблем, що стримують
розвиток залізничного туризму в Україні — від хроніч"
ної нестачі коштів до низького рівня сервісу у по"
рівнянні з європейськими країнами. Вважаємо, що для
залучення інвестицій на розвиток об'єктів туристичної
та залізничної інфраструктури потрібно розробити еко"
номічно обгрунтований проект, який би привабив по"
тенційних інвесторів.
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МЕТА
Метою статті є розробка методичного підходу для
розрахунку собівартості туристичних перевезень, який
базується на врахуванні усіх витрат на утримання, екс"
плуатацію і ремонт залізничної інфраструктури, рухо"
мого складу та витрат туристичної компанії на закупів"
лю харчів і напоїв для обслуговування туристів у по"
їздах, проживання у готелях і апартаментах з урахуван"
ням сніданку, а також на проведення екскурсій і транс"
фер туристів, що дозволить суттєво підвищить точність
перспективних розрахунків туристичної залізничної
компанії.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для розрахунку економічної ефективності діяль"
ності залізничної туристичної компанії необхідно виз"
начити алгоритм, за яким будуть розраховані усі її вит"
рати (утримання й експлуатація залізниці, рухомого
складу, власні витрати компанії, договірні зобов'язан"
ня з контрагентами за схемою (рис. 1) та такими скла"
довими витрат: витрати на оплату праці; відрахування
на соціальні заходи; матеріали, запасні частини, пали"
во, електроенергія; електроенергія для технологічних
цілей; паливо для технологічних цілей; витрати з опла"
ти розрахунків за ремонт тепловозів та вагонів; оплата
тарифу та інші витрати, що пов'язані з транспортуван"
ням тепловозів та вагонів у ремонт та з ремонту; роз"
рахунки за договорами з контрагентами та інші витра"
ти.
За тами ж складовими розраховані власні витрати
офісу туристичної компанії з урахуванням розрахунків
з контрагентами за закупівлю харчів напоїв, проведен"
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Розрахунок амортизаційних відрахувань.
(Перший пусковий комплекс)

Найменування об’єктів

кабельна лінія автоматики та зв'язку

Вартість
об'єктів,
тис. дол.
США

Амортизаційний
термін служби

Загальна
вартість, тис.
дол. США

2 464

25

99

659

50

13

верхнє будівництво колії

13 050

30

435

земляне полотно

32 217

80

403

вагон 2-го класу

1 400

28

50

вагон 1-го класу

800

28

29

вагон-буфет

1 200

28

43

спеціальний вагон

1 250

28

45

локомотив

5 000

30

167

840

10

84

зупиночні пункти (павільйони та офіс)

рейкомобіль
Разом

58 880

1 366

Джерело: розробка автора.

ня екскурсій, трансферних перевезень та оплату про"
живання туристів у готелях або апартаментах.
Розрахунок фонду заробітної плати наведений в
таблиці 1 за двома групами: працівники, що обслугову"
ють діяльність вузькоколійної залізниці та рухомого
складу; працівники туристичної компанії, які займають"
ся безпосередньо забезпеченням туристів харчуванням
у поїздах, ночівлею в місцевих готелях, харчуванням у
ресторанах, екскурсіями, відпочинком та ін.
Розрахунок витрат на оплату праці та відрахувань
на соціальні заходи. Фонд оплати праці запропонова"
но розрахувати протягом року по кількості робітників,
що будуть задіяні у технологічному процесі роботи за"
лізниці та в офісі туристичної компанії, з урахуванням
персонального посадового окладу кожного працівни"
ка.
Для обслуговування туристів у поїздах запропоно"
вана бригада працівників, в яку входять: бригадир по"
їзда, два стюарди, слюсар"електрик, дизель"моторист,
бармен та офіціант. Таких бригад запропоновано 5 по
одній на кожний поїзд з урахуванням явочного коеф"
іцієнту та графіку курсування поїзда. Для перевезен"
ня туристів по об'єктам туристичної інфраструктури
передбачена бригада з машиніста та його заступника,
по одній на кожний поїзд з урахуванням явочного ко"
ефіцієнту та графіку курсування поїзда. Для переве"
зення туристів в 6"ти рейкомобілях передбачено вісім
водіїв, які також працюють за певним графіком про"
тягом року.
Для екіпірування, обслуговування та ремонту тури"
стичних поїздів у депо Берегове додатково до існую"
чої кількості робітників запропоновано прийняти на ро"
боту: екіпірувальників, заправників палива та ремонт"
ників рухомого складу. Утримання залізничної колії,
засобів зв'язку та автоблокування, обслуговування ту"
ристів та пасажирів вузькоколійної залізниці передба"
чено штат ремонтників, робітників матеріально"техніч"
ного забезпечення, працівників пасажирського госпо"

дарства, квиткових касирів та охоронників. З урахуван"
ням 25 працівників офісу туристичної компанії штат
працівників, що буде обслуговувати вузькоколійну за"
лізницю, складе — 138 осіб (табл. 1).
Після того, як розраховано фонд оплати праці,
можна визначити загальну величину відрахувань на соц"
іальні заходи, які складають 22 % від величину фонду
(1).
255,648*22/100=56,242 тис. дол. США
(1).
Розрахунок амортизаційних відрахувань.
Для визначення величини амортизаційних нараху"
вань, що включаються до собівартості туристичних пе"
ревезень, необхідно спочатку розрахувати інвестиції,
які необхідно вкласти в будівництво залізничної інфра"
структури, офісу туристичної компанії, на закупівлю
вузькоколійних поїздів і рейкомобілів.
Розрахунок вартості залізничної колії з урахуван"
ням засобів зв' язку, автоблокування, зупиночних
пунктів та пасажирських павільйонів, визначався за до"
помогою укрупнених показників проектно"вишукуваль"
ного інституту Київдіпротранс, з урахуванням вартості
одного км будівництва нової вузькоколійної лінії.
Вартість рухомого складу визначалася за прогнозними
даними спеціального конструкторського бюро ДНУЗТ,
а рейкомобілів за даними закордонних фірм. Вказані
вартості наведені у табл. 2 і складають 58 880 тис. дол.
США.
Розрахунок амортизаційних відрахувань визна"
чається залежно від вартості окремих об'єктів інфрас"
труктури, рухомого складу та з урахуванням їх амор"
тизаційних термінів служби і зведено у таблиці 3.
Вартість матеріалів, запасних частин, палива та
електроенергія на утримання, експлуатацію і ремонт
інфраструктури залізничного транспорту та рухомого
складу
Вартість матеріалів, запасних частин та електрое"
нергії для технологічних нужд визначена у відсотках до
вартості амортизаційних відрахувань:
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Таблиця 4. Розрахунок витрат на утримання, експлуатацію
та ремонт туристичної залізничної компанії
Відсоток
від
загальної
суми
витрат, %

Величина
витрат, тис.
дол. США

Найменування витрат

Фонд заробітної плати

255,648

6,86

56,242

1,51

1 366,000

36,64

345,080

9,26

43,800

1,17

Розрахунки з регіональною філією "Львівська
залізниця"

209,800

5,63

Закупівля харчів та посуду

298,000

7,99

13,000

0,35

Проживання туристів у готелях або
апартаментах

829,440

22,25

Вартість екскурсій та автобусів

311,040

8,34

3 728,050

100,00

Відрахування на соціальні заходи
Амортизаційні відрахування
Вартість матеріалів, запасних частин,
електроенергії
Вартість палива

Ремонт офісу

Разом

— для обслуговування верхньої будови колі ї —
128*0,25 = 32,0 тис. дол. США;
2%
— для обслуговування зупиночних пунктів та буді"
828*0,2 = 165, 6 тис. дол. США;
вель — 3 %
— для обслуговування земляного полотна — 2 %
13* 0,3 = 3,9 тис. дол. США;
488*0,2 = 97,6 тис. дол. США;
— для обслуговування рухомого складу (вагонів,
— для обслуговування кабельних ліній — 2,5 %
локомотивів та рейкомобілів) — 11 %

Таблиця 5. Розрахунок прогнозної кількості туристів,
при зміні структури туристичного поїзду
на один вагон 2)го класу
Найменування маршруту Кількість
місць у
рухомому
складі, од.

Тип рухомого
складу

Свалява- ЛисичовоМіжгір‘я

24

Рейкомобіль

3

250

0,9

16 200

Трансферні перевезення
пасажирів між станціями
та готелями включаючи
робітників та місцеве
населення
Берегове-ХмельникВиноградів-ХустМіжгір‘я-ЛисичовоСвалява

24

Рейкомобіль

3

600

0,7

30 240

64

Поїзд з 2-х
вагонів 2-го
класу та 1-го
вагону першого
класу

5

120

0,9

34 560

25

Додаткові 5
вагонів 2-го
класу

5

120

0,9

13 500

Берегове-ХмельникВиноградів-ХустМіжгір‘я-ЛисичовоСвалява

Разом
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Кількість
Кількість
рухомого
рейсів за
складу, од. рік, од.

Коефіцієнт
заповнення
рухомого
складу

Загальна
кількість
туристів,
од.

94 500

Інвестиції: практика та досвід № 11/2016
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418 * 0,11 = 45,98 тис. дол. США.
Разом 165,6 + 97,6 + 32 + 3,9 + 45,98 = 345,08 тис.
дол. США.
Вартість палива для експлуатації рухомого складу:
— для обслуговування локомотивів кількість пали"
ва вираховується від денної норми споживання 35
літрів, кількості локомотивів — 5, вартості солярки —
0,80 дол. США та кількості днів курсування на рік —
120.
35*5 * 0,80 * 120 = 16,800 тис. дол. США;
— для обслуговування рейкомобілів кількість па"
лива вираховується від денної норми споживання 20
літрів, кількості рейкомобілів — 5, вартості бензину —
0,90 дол. США та кількості днів курсування на рік —
250.
20 * 6 * 0,90 * 250 = 27,000 тис. дол. США.
Разом витрати на паливо протягом року будуть ста"
новити — 43,800 тис. дол. США
Розрахунки за договорами з контрагентами та інші
витрати.
1. Витрати за надання додаткових послуг Регіональ"
ною філією "Львівська залізниця" ПАТ "УЗ" протягом
року (поточні види ремонту та мийка рухомого складу)
прийняті на рівні 7 % від вартості рухомого складу;
10490 * 0,02 = 209,800 тис. дол. США.
2. Власні витрати туристичної компанії по розрахун"
ках з постачальниками харчів, напоїв, посуди, води в
бутлях та іншої продукції для постачання у вагони"бу"
фети, або вагони"ресторани. Ці витрати розраховані з
огляду на те, що туристи будуть під час подорожі вит"
рачати на харчі та напої в середньому близько — 85
грн. (або 3,4 дол. США) на день подорожі. При торгі"
вельній націнці 30% вартість товару на одного туриста
в день складе — 2,6 дол. СЩА.
На трьохденному туристичному маршруті Берего"
ве — Хмельник — Виноградів — Хуст — Міжгір'я —
Лисичого — Свалява, на якому за рік запропоновано
перевезти 34 560 туристів, вартість товару для харчу"
вання у вагонах"буфетах та вагонах"ресторанах скла"
де:
34 560 * 3 * 2,6 = 269,568 тис. дол. США.
Якщо до цієї суми додати вартість посуду, серве"
ток, рушників, спеціального одягу для офіціантів та
бармена, то загальна сума складе близько 298 тис. дол.
США.
3. На власні витрати туристичної компанії по роз"
рахунках з підрядними організаціями, що виконують
різні роботи з ремонту офісу щорічно необхідно май"
же 13 тис. дол. США.
4. Власні витрати туристичної компанії по розрахун"
ках за надання послуг туристам із проживання в готе"
лях або апартаментах з урахування сніданку можна роз"
рахувати залежно від кількості туристів та середньої
вартості проживання в готелях 2—3 зірочки, або апар"
таментах зі сніданком — 12 дол. США.
На трьохденному туристичному маршруті Берего"
ве — Хмельник — Виноградів — Хуст — Міжгір'я —
Лисичого — Свалява, на якому за рік запропоновано
перевезти 34 560 туристів і лише дві зупинки в готелі
або апартаментах за ціною 12 дол. США, вартість про"
живання складе: 3460*2*12=829,440 тис. дол. США.
5. Власні витрати туристичної компанії по розрахун"
ках за послуги екскурсійних бюро (якщо послуга вхо"
дить до складу путівки) розраховувалися за умови вар"
тості екскурсій на день 1,5 дол. США та оплату турис"
тичних автобусів — 1,5 дол.
На трьохденному туристичному маршруті Берего"
ве — Хмельник "Виноградів — Хуст — Міжгір'я — Ли"

сичого — Свалява, на якому за рік запропоновано пе"
ревезти 34 560 туристів, вартість екскурсій та автобусів
складе:
34 560 * 3 * 3 = 311,040 тис. дол. США.
Аналізуючи дані таблиці 4 можна заключити, що ос"
новну левову долю витрат складають амортизаційні
відрахування — 36,64 %. На цей показник впливати
майже неможливо, оскільки він залежить від вартості
буді вн ицт ва залі зн ичної вузьк околі йної лі ні ї т а
кількості рухомого складу, який буде експлуатуватися
на залізниці. Можна на залізниці експлуатувати заста"
рілий рухомий склад після його оновлення. Але це по"
значиться на терміні його експлуатації. Звідси випли"
ває головний висновок організації туристичних переве"
зень по новим або реконструйованим залізницям —
значні інвестиції можуть відвернути потенційних інвес"
торів від вкладання грошей.
Другим складовим у рейтингу витрат є витрати на
проживання у готелях та апартаментах з урахуванням
сніданку — 22,25 %. Цей показник можна зменшити
лише частково або повністю. По"перше, можна виби"
рати для проживання туристів дешеві готелі або апар"
таменти. По"друге, можна не включати до вартості пут"
івки ранкові сніданки. По"третє, можна взагалі не вклю"
чати до вартості путівки проживання в готелях та апар"
таментах туристів. Але перелічені заходи не впливають
на загальні витрати туристів та одночасно спотворюють
імідж фірми.
Третім за величиною витрат є витрати на матеріа"
ли, запасні частини та електроенергію на технологічні
цілі — 9,26 %. Величина цих витрат напряму залежить
від вартості будівництва інфраструктури вузькоколій"
ної залізниці та рухомого складу. Четвертими, п'ятими
та шостими за рейтингом є витрати на заробітну плату
з урахуванням відрахувань на соціальні заходи (8,37
%), на екскурсії по визначним пам'ятним містам, опла"
та автобусів для перевезень (8,34 %) та витрати на за"
купівлю харчів і напоїв для забезпечення туристів під
час подорожі (7,99 %).
Інші витрати за табл. 4 складають разом всього 7,15
%, що майже не впливають на загальну величину вит"
рат з утримання, експлуатації та ремонту туристичної
інфраструктури, рухомого складу та офісу залізничної
компанії.
Прибуток туристичної компанії від організації за"
лізничних подорожей визначається як різниця між до"
ходом компанії — 3 738,528 тис. дол. США, який роз"
раховано в іншій науковій статті автора, та її витрата"
ми (табл. 4) і складе — 10,479 тис. дол. США (2):
П = 3 738,528 — 3 728,050 = 10,479
(2).
При цьому рентабельність діяльності туристичної
компанії складе — 2,81 % (3):
Р = 10,479/3728,050*100 = 2,81 %
(3).
Для туристичної діяльності це дуже низька рента"
бельність, яка пояснюється значними інвестиції на пер"
шому етапі будівництва та низькими цінами на турис"
тичні послуги. Можна запропонувати такі заходи щодо
підвищення прибутковості туристичних перевезень:
1. Підвищити вартість путівки на маршруті Берего"
ве — Хмельник — Виноградів — Хуст — Міжгір'я —
Лисичого — Свалява до 2 400 грн., що дозволить отри"
мати рентабельність лише на рівні 7,7 %, але це може
призвести до втрати частини потенційних клієнтів.
2. Збільшити кількість вагонів 2"го класу у турис"
тичних поїздах до 3"х і залучити додаткових туристів
на вказаному вище маршруті. Розглянемо детальніше
цей варіант оптимізації діяльності туристичної залізнич"
ної компанії. В таблиці 5 окремою строчкою (виділено
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Таблиця 6. Розрахунок зміни витрат
туристичної залізничної компанії при збільшенні кількості туристів

Найменування витрат

Зміна
показника

Величина
зміни

Додаткові
витрати на
Первинна
Сумар на
збільшення
величина
величина
кількості
витрат, тис. витрат, тис.
дол. США
туристів, тис. дол. США
дол. США

Фонд заробітної плати

Зміна зарплатиі на 3 особи

5,040

255,648

260,688

6,82

Відрахування на соціальні
заходи

Зміна
нарахуваннь на
зарплату

на 3 особи

1,109

56,242

57,351

1,50

Амортизаційні відрахування

Зміна кількості
вагонів в поїзді

на 5 вагонів

25,000 1 366,000

1 391,000

36,40

Вартість матеріалів, запасних
частин, електроенергії

Зміна матеріалів
на 5 вагонів
та зап. частин

0,300

345,080

345,380

9,04

Вартість палива

Зміна кількості
палива

на 5 вагонів

8,760

43,800

52,560

1,38

Розрахунки з регіональною
філією "Львівська залізниця"

Зміна кількості
ремонтів

на 5 вагонів

30,000

209,800

239,800

6,27

Закупівля харчів та посуду

Зміна матеріалів на 13500
та зап. частин
туристів

3,510

298,000

301,510

7,89

13,000

13,000

0,34

16,000

829,440

845,440

22,12

4,050

311,040

315,090

8,24

93,769 3 728,050

3 821,819

100,00

Ремонт офісу
Проживання туристів у готелях Зміна витрат на на 13500
харчування
туристів
або апартаментах
Зміна витрат на

Вартість екскурсій та автобусів екскурсії та
автобуси

на 13500
туристів

Разом

жирним курсивом) показані розрахунки додаткової
кількості туристів. Вона склала 13 500 чол.
Додатковий дохід від перевезення 13500 туристів
при вартості путівки 2400 грн. складе:
13 500 * 2 400 / 25 = 1296, 000 тис. дол. США.
Новий дохід за умови включення по одному вагону
2"го класу у кожний туристичний поїзд складе:
3 738,528 + 1 296,000 = 5 034,528 тис. дол. США.
Розрахунки величини зміни витрат по кожному еле"
менту наведені нижче:
Зміна заробітної плати майже не помітна, оскільки
додатково включені до явочного списку робітників
лише 1 стюард з окладом 3 500 грн., 1 ремонтник ва"
гонів з окладом 4 000 грн. та 1 екіпірувальник рухомо"
го складу. Разом ці додаткові витрати за рік становлять
5,040 тис. дол. США.
Відповідно зміна відрахувань на соціальні заходи
становлять 1,109 тис. дол. США, або 22 % від суми до"
даткової заробітної плати.
Додаткова величина амортизаційних відрахувань —
25 тис. дол. США визначалася залежно від вартості 5"
ти вагонів (по 3500 грн. кожний) та нормативного тер"
міну їх служби — 28 років.
Вартість матеріалів, запасних частин та електрое"
нергії на технологічні цілі для обслуговування та поточ"
ного ремонту вагонів розраховані у відсотках від вар"
тості вагонів і становить 0,3 тис. дол. США.
Вартість додаткового палива для перевезення до"
даткових вагонів визначалась пропорційно питомим
витратам палива на перевезення 1"го вагону і становить
8,7 тис. дол. США.
Додаткова вартість планових видів ремонту та
інших послуг за договорами з регіональною філією
"Львівська залізниця" ПАТ "УЗ" орієнтовно складе —
30,0 тис. дол. США.
Додаткові витрати на закупівлю харчів, посуду, про"
живання в готелях та колибах, вартість екскурсій та ко"
ристування автобусами визначалися прямо пропорцій"
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Відсоток
від
загальної
суми
витр ат, %

но кількості додаткових туристів — 13 500 осіб та пи"
томим витратам по кожній статті.
Всі подальші розрахунки нової величини витрат при
зміні структури поїзда зведено у таблиці 6.
Новий прибуток компанії при цьому буде становити:
5 034,528 — 3 821,819 = 1 212,709 тис. дол. США,
а рентабельність — 31,73 %, що є дуже позитивним ре"
зультатом. Аналізуючи проведені розрахунки можна
зробити висновок, що збільшення кількості вагонів у
структурі туристичного поїзда суттєво сприяє прибут"
ковості туристичної залізничної компанії.

ВИСНОВКИ
Набув подальшого розвитку методичний підхід
щодо розрахунку собівартості туристичних перевезень,
який базується на врахуванні усіх витрат на утриман"
ня, експлуатацію і ремонт залізничної інфраструктури,
рухомого складу та витрат туристичної компанії на за"
купівлю харчів і напоїв для обслуговування туристів у
поїздах, проживання у готелях і апартаментах з ураху"
ванням сніданку, а також на проведення екскурсій і
трансфер туристів, що дозволить суттєво підвищить
точність перспективних розрахунків туристичної заліз"
ничної компанії.
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MARKET ANALYSIS RETAIL
У статті представлено аналіз поточного стану ринку роздрібної торгівлі України. Зокрема про
аналізовано динаміку і структуру роздрібного товарообігу, проведено огляд найпоширеніших
роздрібних торгівельних мереж в Україні та визначено перспективи та напрями подальшого
розвитку українського ринку роздрібної торгівлі.
The article analyzes the current state of the retail market in Ukraine. In particular, the dynamics
and structure of retail trade, the survey of the most popular retail chains in Ukraine and identified
prospects and directions of further development of the Ukrainian retail market.
Ключові слова: ринок роздрібної торгівлі, рітейл, роздрібна торгова мережа, торговельні оператори,
супермаркет.
Key words: market retailers, retail, retailers, commercial operators, supermarket.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ПУБЛІКАЦІЇ
З ПРОБЛЕМИ
Питанням розвитку ринку роздрібної торгівлі при"
свячено роботи вітчизняних та закордонних авторів:
В. Апопій, Б. Берман, Я. Гончарук, Дж.Р. Еванс, Т. Кент,
А. Мазаракі, О. Омар, В. Радаєв та інших. Роботи вче"
них та економістів висвітлюють специфіку та переваги
роздрібної торгівлі, тенденції та перспективи подальшо"
го розвитку торгівельної галузі. Багато досліджень при"
свячено аналізу стану ринку, прогнозам його подаль"
шого розвитку. Огляд літературних джерел із дослід"
жуваної тематики підтверджує недостатність наукових
розробок із проблем розвитку роздрібної торгівлі Ук"
раїни та аналізу загальнодержавного стану роздрібної
торгівлі України станом на початок 2016 року.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз поточного стану українського
ринку роздрібної торгівлі та вивчення тенденцій його
подальшого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день між економістами, що працю"
ють над проблемами розвитку ринку роздрібної торгівлі,
не склалось єдиної думки щодо визначення поняття "ри"
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нок роздрібної торгівлі". Для подальшої роботи було
проаналізовано літературні джерела з досліджуваної
тематики та визначено ключові поняття ринку роздріб"
ної торгівлі (табл. 1).
Оскільки не існує єдиного визначення терміну "ри"
нок роздрібної торгівлі" для подальшого дослідження
серед термінів запропонованих вченими"економістами
було обрано власне визначення, що буде використано
в подальшій роботі:
"Ринок роздрібної торгівлі" (ринок рітейлу) — це
сукупність соціально"економічних відносин у сфері про"
дажу товарів та послуг споживачам для використання
особисто ними та їх родинами, включаючи прямі про"
дажі, що здійснюються в торгівельних точках, продаж
товарів за посередництвом комівояжерів, купівля то"
варів вдома, замовлення поштою та через Інтернет. На
ринку роздрібної торгівлі діють роздрібні торговці.
Ринок роздрібної торгівлі включає продовольчі та
непродовольчі торгові мережі.
Серед iнoземних продовольчих кoмпанiй на ринку
представленo: "Metro Cash&Carry" (Нiмеччина), "Billa"
(Австрiя), "Auchan", "Novus" та iншi.
Серед нацioнальних прoдoвoльчих рoздрiбних ме"
реж мoжна видiлити: ГК "Фoззi" (мережi "Сiльпo",
"Фoра", "FOZZY Cash&Carry"); АТБ"маркет (супермар"
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Таблиця 1. Аналіз ключових понять
Поняття
Ринок (англ.
market)
Ринок

Роздрібний
(споживчий)
ринок

ПІП ученого
Економічний
словник
Й. Завадський [6]
Тлумачний
словник
економіста
С. Гончаров [3]
В. Апопій [1]

Роздрібна
торгівля (англ.
retail trading)
Роздрібна
торгівля

Економічний
словник
Й. Завадський [6]
Т. Кент, О. Омар
[7]

Роздрібна
торгівля

Б. Берман,
Дж. Р. Еванс [2]

Ритейлінговий
бізнес
Роздрібний
торговець

В. Апопій [1]

Торговороздрібні
компанії

Т. Кент, О. Омар
[7]

В. Апопій [1]

Зміст поняття
Сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою яких
здійснюється реалізація товарів або послуг, цілковите визначення суспільного
характеру праці, якою вони створюються
Система товарно-грошових відносин у сфері обміну, що сприяє реалізації товарів та
послуг. Основні складові механізму ринку - попит, пропозиція і ціна
Включає в себе попит, пропозицію і ціни матеріальних благ, що скеровуються на
особисте споживання окремих індивідів або домогосподарств. Відмінності між
окремими секторами цієї підсистеми випливають із відмінностей у способі
використання споживних властивостей різних товарів. Спільною є мета пред'явлення
попиту на роздрібному ринку — кінцеве споживання товарів
Завершальна форма продажу товарів кінцевому споживачу в невеликих обсягах через
магазини, павільйони, лотки, намети та інші пункти мережі роздрібної торгівлі
Це всі процеси, що виникають при продажу товарів та послуг кінцевому споживачу,
включаючи прямі продажі, що здійснюються в торгівельних точках, продаж товарів за
посередництвом комівояжерів, купівля товарів вдома, замовлення поштою та через
Інтернет
Включає всі види економічної діяльності, пов’язані з продажом товарів та послуг
споживачам для використання особисто ними та їх родинами. При цьому йде мова про
будь-який факт продажу товарів і послуг кінцевому споживачу.
Від фр. rеtailliеr — відрізати, розбивати. На Заході ритейлінг с аналогом вітчизняної
роздрібної торгівлі
Юридична або фізична особа (організація, фірма, компанія, підприємство, одиниця
тощо), що є завершальною ланкою різноманітних каналів товаропросування від
виробників до споживачів, діє на споживчому ринку і спеціалізується на продажу
товарів та послуг, призначених для особистого кінцевого використання й споживання
Це комерційні організації, що продають споживачеві товари та послуги для
особистого користування. Роздрібні продавці надають товари та послуги нарізно, їх
клієнтами є кінцеві споживачі, що придбавають товари для особистого користування,
а не для перепродажу

кети й магазини "бiля дoму"), ГК "Фуршет" (супермар"
кети "Фуршет"); ГК "Велика кишеня" (супермаркети "Ве"
лика кишеня", магазини "бiля дoму" "Прoстo маркет");
"ЕКО" (супермаркети "Екo"Маркет") тoщo.
Крім того, у сегменті "HoReCa" присутні іноземні
компанії "Subway" (американська мережа фаст"фудів),
"Burger King" та KFC.
Серед непродовольчих торгових компаній представ"
лені мережі побутової та цифрової техніки, парфюмер"
но"косметичних товарів, фармацевтичних товарів та ін.
У сегменті побутової техніки й електроніки найбіль"
шими операторами є: "Фокстрот", "Ельдорадо", "COMFY".
У сегменті цифрової техніки та мобільного зв'язку
зберігають свої ринкові позиції такі мережі, як "Moyo",
"АЛЛО", "Мобілочка".
У сегменті парфюмерно"косметичних товарів, за"
собів гігієни та побутової хімії — "Watsons", "Єва", "Кос"
мо", "ProStor"та інші компанії.
У сегменті фармацевтичних засобів представлені
мережі аптечних супермаркетів, аптек, оптик, зокрема:
"Бажаємо здоров'я", "Аптека низьких цін", "Люкс Оп"
тика", "TAS", "Віталюкс" та ін.
В Україні розвивається сегмент торгівлі будівель"
ними матеріалами, найбільшими операторами залиша"
ються "Епіцентр", "Леруа Мерлен", "Олді", "Нова лінія",
"Praktіker AG".
У сегменті непродовольчого рітейлу присутні такі
мережі:"Інтертоп", "Спорт Майстер", "Argo"trade",
"O'STIN", "Антошка", "Chicco", "Дім іграшок", "Mother"
care", "Smyk" та ін.
Найбільша динаміка розвитку спостерігається серед
торгових продовольчих мереж.
За 2008—2014 роки український сектор роздрібної
торгівлі продемонстрував середньорічний темп зростан"

ня на рівні 10%. Україна як один з самих швидкорос"
лих і великих (42,8 млн чоловік) споживчих ринків у
Центральній та Східній Європі продовжує викликати
інтерес інвесторів [8; 11].
На сьoгoднiшнiй день, ринoк прoдуктoвoгo рiтейлу
переживає екoнoмiчний спад. Свiтoва екoнoмiчна кри"
за 2008 рoку змусила багатьoх oператoрiв ринку пере"
глядати стратегiю свoгo пoдальшoгo рoзвитку. Для де"
яких з них навiть пoсталo питання їх пoдальшoгo
iснування. Пiсля кризи, приблизнo з 2010 рoку,
спoстерiгалoсь зрoстання рoздрoбу. Так, за даними
Держстату, темпи зрoстання рoздрiбнoгo тoварooбiгу
в 2013 рoцi збiльшилися на 9,5% пoрiвнянo з 2012
рoкoм. При цьoму рoздрiбний тoварooбiг у 2012 рoцi в
пoрiвняннi з 2011 роком зрiс на 15% [9].
Вiтчизняний ринoк рoздрiбнoї тoргiвлi прoтягoм
2010—2012 рр. ставав бiльш кoнцентрoваним, у резуль"
татi чoгo пoступoвo збiльшувалась питoма вага oпе"
ратoрiв найбiльших рoздрiбних мереж. Органiзoвана
тoргiвля (у т.ч. мережева тoргiвля) займає близькo 55—
60% ринку рoздрiбнoї тoргiвлi України, ринки —
вiдпoвiднo 40—45%. На сучаснoму етапi рoзвитку рин"
ку спoстерiгається перехiд oператoрiв на нoвi фoрмати
oрганiзацiї тoргiвлi, а такoж якiсний рiст галузi (удoс"
кoналення та збiльшення спектру пoслуг, сервiсiв,
oрiєнтoваних на пoпит спoживачiв).
За даними Державнoї служби статистики України
динамiку рoздрiбнoгo тoварooбiгу пiдприємств Украї"
ни [4] мoжна представити у графiчнoму виглядi (рис. 1
та 2).
Обсяг обігу роздрібної торгівлі за 2015 р. 1019 млрд
грн., що на 12,8% вище показника 2014 р. в національній
валюті. З огляду на порівняно високі ціни організова"
ної торгівлі та переорієнтації покупця на більш дешеві
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Рис. 1. Динамiка рoздрiбнoгo тoварooбігу пiдприємств України за 2006—2015 рр.
Джерело: за даними Державної служби статистики України.

варіанти, представлені на ринках і дискаунтерах, обсяг
неорганізованої торгівлі збільшився на 16,7% з 2014
року по 2015 рік. Кризовий стан економіки країни
змінює структуру роздрібних продажів, збільшуючи ча"
стку ринку неорганізованої торгівлі. У структурі роз"
дрібного товарообігу обсяг неорганізованої торгівлі
зріс з 45,7% у 2008 році до 53,2% за січень — вере"
сень 2015 р., з найбільшими змінами у 2009 і 2013 ро"
ках (рис. 3).
2014 рiк український ринoк рoздрiбнoї тoргiвлi в
рiзних сегментах характеризувався значнoю кiлькiстю
угoд злиттiв i пoглинань. У найближчi рoки oчiкується
витiснення стихiйнoї тoргiвлi сучасними рoздрiбними
фoрматами, кoнсoлiдацiя ринку i фoкус на oнлайн"
прoдажах.
Ринoк прoдoвoльчoгo рiтейлу України прoдoвжує
характеризуватися низьким рiвнем кoнсoлiдацiї, на
ньoму дiють пoнад ста тoргoвельних oператoрiв

сучаснoгo класу. При цьoму в кoжнoму регioнi працю"
ють в середньoму пo десять таких кoмпанiй. Найменша
їх кiлькiсть (5 oператoрiв) налiчується в Хмельницькoму
та Сумах, найбiльшу (бiльше 30 oператoрiв) — у Києвi
[11].
За географічним покриттям, в Україні нараховуєть"
ся 11 національних операторів роздрібної торгівлі про"
довольчими товарами (за даними GT Partners Ukraine).
Інші здійснюють свою діяльність у межах кількох ре"
гіонів (регіональні мережі), або в межах однієї області
(локальні мережі). Найбільшу територію покриття зай"
мають магазини компанії Fozzy Group, що розташовані
у 23 областях України. Супермаркети "Фуршет" пред"
ставлені у 20 областях країни [10]. У таблиці 2 представ"
лені національні оператори роздрібної торгівлі.
Лiдируючi мережi Fozzy Group зберiгають свoї
пoзицiї i забезпечують зрoстання бiльшoю мiрoю за
рахунoк активнoгo рoзширення мережi в фoрматах "ма"
газин бiля дoму" та мiнi"маркет. Невели"
Динаміка товарообігу підприємств України, млрд.грн
кi рoзмiри таких магазинiв i акцент на
500
найнижчi цiни на тoвари дoзвoлили
450
пoказати найбiльший вiдсoтoк зрoстан"
400
ня в умoвах зниження купiвельнoї спрo"
350
мoжнoстi населення. Тoму багатo
257
255
300
oператoрів намагаються oхoпити саме
242
цей сегмент ринку, вiдкриваючи нoвi
250
214
тoргoвi тoчки. Із середини 2013 рoку
200
170
162
139
пoзначилася тенденцiя пoступoвoгo
150
115
упoвiльнення темпiв зрoстання, а пiсля
100
80
181
178
163
136
55
вiдoмих пoлiтичних пoдiй у країнi це
111
50
92
85
63
50
39
упoвiльнення пришвидшилoся [9].
0
У 2014—2015 роках на ринку oр"
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ганiзoванoї рoздрiбнoї тoргiвлi України
спoстерiгалoся збереження пoзицiй
Продовольчі товари
Непродовольчі товари
найбiльших рiтейлерiв у сферi тoргiвлi
Рис. 2. Динаміка роздрібного товарообороту підприємств прoдoвoльчими тoварами. Оснoвнi зу"
України за 2005—2014 рр. з розподілом за продовольчими силля oператoрiв були спрямoванi на
утримання ринкoвих пoзицiй, oпти"
та непродовольчими товарами
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Структура роздрібного продажу України, млрд.грн
мiзацiю структури iснуючих тoргoве"
льних мереж i реалiзацiю планiв пo 1000
незначнoму рoзширенню власних ме"
900
реж, причoму вiдкриття нoвих мага"
800
зинiв здiйснювалoсь переважнo на
700
oрендoваних плoщах [11].
466
455
Вiдвiдувачi українських супер"
399
600
маркетiв стали активнiше купувати
328
500
прoдукцiю тoргoвих марoк супермар"
255
400
кетiв (private label). Самoстiйна упа"
205
213
кoвка магазинами круп, замoрo"
300
438
жених напiвфабрикатiв, пoбутoвoї
433
405
200
350
281
хiмiї та багатьoх iнших тoварiв для
247
231
100
пoдальшoгo прoдажу пiд власними
0
брендами — хiд не нoвий. Згiднo з
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
даними пoрталу ua"retail, у першiй
пoлoвинi 2014 рoку зафiксoванo не"
бувале зрoстання прoдажiв — дo
Організована торгівля товарами Неорганізована торгівля товарами
30% , а дo к iн ця 2014 р ок у, з а Рис. 3. Структура роздрібного товарообігу 2008—2014 рр.
рoзрахунками експертiв, зрoстання
Джерело: за даними Державної служби статистики України.
дoсяглo 40%. Зрoстання iнтересу дo
прoдукцiї данoї категoрiї — стiйка тенденцiя, зважа" Prosto.ua). З появою в Україні 3G"технологій кількість
ючи на бiльш привабливi цiни на представленi тoвари онлайн"продажів через мобільні пристрої продовжує
[11].
збільшуватися [8].
Українськi спoживачi витрачають близькo 30%
Обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування
свoїх дoхoдiв на прoдукти харчування. В Українi (без окупованого Криму та частини зони АТО) в 2015 році
у ра ху в а ння те ритoрiї тим ч а с oв o oк у п oв а них знизився на 20,7% порівняно з 2014 роком, до 1,02 трлн
Автoнoмнoї Республiки Крим та м. Севастoпoля) су" грн. Найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Лу"
марний oбсяг рoздрiбнoго товарообороту за 2015 ганській і Донецькій областях — на 71,5% і 66,4%, до
рік склав 477966,6 млн грн., щo на 9,3% бiльше 7,9 млрд грн. і 31,2 млрд грн., відповідно. Найменше ско"
пoказникiв 2014 рoку. Пoтoчна геoпoлiтична ситуацiя рочення роздрібного товарообігу спостерігалося в
негативнo впливає на спoживчий пoпит, а девальвацiя Київській (на 12,5%, до 52,1 млрд грн.) і Кіровог"
на цioналь нoї ва люти знижу є к упiвельну спрo" радській (на 12,6%, до 21,7 млрд грн.) областях. При"
мoжнiсть населення, тoму зрoстання, найiмoвiрнiше, цьому роздрібний товарообіг у Києві в 2015 році зни"
забезпеченo збiльшенням цiн, вважають експерти [8; зився на 14,6%, до 158,5 млрд грн. У 2014 році роздрі"
11]. Падіння реальних доходів українців відбиваєть" бний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівня"
ся на роздрібному товарообігу, оскільки покупці но з 2013 роком — до 903,535 млрд грн.
змінюють закупівельні звички, переходячи на більш
На сайті Державної служби статистики України
дешеві альтернативи повсякденних продуктів.
опубліковані дані про обіг роздрібної торгівлі в Україні
В Україні активно розвивається електронна комер" в січні 2016 року, що показують зниження обігу роз"
ція, яка дозволяє покупцям вибирати товари за вигід" дрібної торгівлі на 1,4% порівняно з аналогічним пері"
ними цінами, не виходячи з дому, а рітейлерам — за" одом 2015 року (у порівнянних цінах) до 81,5 млрд грн.
ощадити на оренді та утриманні торгових площ. Збір да" Найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Донецькій
них про користувачів онлайн дозволяє проводити більш і Чернівецькій областях — на 28,3% і 14,7%, до 2,6
ефективні маркетингові кампанії. Оборот інтернет" млрд грн. і 1,1 млрд грн., відповідно. Водночас, найк"
торгівлі в загальному обсязі товарообороту українсь" ращі показники зростання роздрібного товарообігу в
кого рітейлу наразі становить близько 2% (за даними січні цього року були зафіксовані в Луганській (на 82%,

Таблиця 2. Національні мережі роздрібної торгівлі в Україні
№

Компанія

Центральний
офіс

1
2
3
4
5
6

Fozzy Group
СТМ «Фуршет»
ТОВ «Квіза Трейд»
ТОВ «ЕКО»
Меtro Саsh & Саrrу Україна
Volwest Group

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Луцьк

7

ЗАТ «Євротек»

Київ

8
9-10
9-10
11

ТОВ «АТБ-маркет»
«СПАР-Україна»
«Білла-Україна»
ТОВ «Край»

Дніпропетровськ
Київ
Київ
Київ

Кількість економікогеографічних
районів покриття
Сільпо, Фора, Фоззі, Бумі-маркет 5
Фуршет
5
Велика Кишеня, Просто маркет
5
ЕКО-маркет
5
Меtrо
5
Наш Край
5
Фреш, Союз, Квартал, Арсен,
5
Фреш-маркет
АТБ
4
SPAR
4
Вilla
4
Край, Країна
4
Торгові мережі

Кількість
областей
покриття
23
20
19
16
15
14
11
14
9
9
4
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до 780 млн грн.), Полтавській (на 13,5%, до 2,8 млрд
грн.) і Київській (на 6,7%, до 4 млрд грн.) областях. Роз"
дрібний товарооборот у Києві минулого місяця
збільшився на 4,3% — до 12,8 млрд грн.
При цьому обсяг роздрібного товарообігу під"
приємств, які здійснюють діяльність з роздрібної
торгівлі, за звітний період становив 38 млрд 870,2 млн
грн., що на 18,4% менше показника за січень 2015 року
і на 0,1% більше грудня 2015 року.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2015 р. ознаменувався для України перманентною
нестабільністю політичної ситуації а також продовжен"
ням військових дій на Сході країни. Результатом еко"
номічної кризи, яка певною мірою охопила всі регіони
України, стала дестабілізація роботи місцевих підпри"
ємств, адміністративних установ і інфраструктурних
об'єктів. Природно, що це позначилось на динаміці
розвитку ринку роздрібної торгівлі України. З ураху"
ванням кардинальних змін, які відбуваються в еко"
номіці нашої країни з кінця 2013 року, основні показ"
ники рітейл"ринку (обсяг роздрібного товарообігу, ди"
наміка експансії операторів і т.д.) істотно змінилися в
гіршу сторону.
Більш того, з урахуванням подальшої невизна"
ченості терміну завершення україно"російського
конфлікту, точно спрогнозувати подальший розви"
ток вітчизняного ринку роздрібної торгівлі немож"
ливо.
З огляду на все вищесказане, можна зробити вис"
новок, що в порівнянні з ситуацією в 2013 році і в попе"
редні періоди, в поточному році динаміка роздрібних
продажів в Україні продовжуватиме скорочуватися.
Тому можна стверджувати про те, що ринок роздрібної
торгівлі в Україні продовжує знаходиться в досить гли"
бокій рецесії і говорити про повернення його динаміки
розвитку до показників докризового періоду поки не
доводиться.
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EXTERNAL ENVIRONMENT FACTORS THAT AFFECT THE CHOICE OF STRATEGY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
У статті розглядаються тенденції зростання значущості впливу зовнішніх факторів на систему
сучасного промислового підприємства. До зовнішніх факторів прямого впливу відносяться покупці,
конкуренти, акціонери, постачальники і трудові ресурси підприємства.
Розглянуто та узагальнено фактори, які впливають на вибір стратегії виробничого підприємства,
обгрунтовано доцільність їх урахування в процесі управління підприємством. Виявлено їх особли
вості та взаємозв'язок, представлена класифікація.
Зовнішніми факторами не прямого впливу виступають державне регулювання, політична не
стабільність країни, рівень культури країни та розвиток економіки. Проаналізувавши всі фактори
впливу на систему управляння підприємством, можна зробити висновок, що для успішного вирі
шення стратегічних завдань ефективного управляння підприємством першорядне значення має
визначення впливу всіх факторів на показники оцінки ефективності праці, своєчасне і повне вико
ристання резервів зростання і вдосконалення системи аналізу та планування продуктивності праці
та оцінки ефективності управління різними категоріями підприємства.
In the article the growth trends in the importance of external factors on the system of modern industrial
enterprise. The external factors include the impact of direct customers, competitors, shareholders,
suppliers and human resources enterprise.
Examined and summarized the factors affecting the choice of strategy of industrial enterprises, the
expediency of taking them into account in the management enterprise. Revealed their characteristics
and interrelation presented classification.
External factors are not direct exposure advocate government regulation, political instability in the
country, the level of the country's culture and economy. Analyzed all factors impact on system
management now can be concluded that the successful solution of strategic tasks of effective
management now of paramount importance to determine the impact of all factors on the performance
evaluation of work efficiency, timely and complete use of reserves growth and improvement of the analysis
and planning productivity and evaluation effective management of different categories of enterprises.

Ключові слова: стратегія, зовнішнє середовище, виробниче підприємство, фактори.
Key words: strategy, external environment, production company, factors.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
нолог і ї виробницт ва ст аю т ь доступні шим и і вона
У сучас них ум овах ст а є все бі льш з начим ою залежить від досвіду накопиченог о в процесі робо"
роль еф ективног о підприєм ст ва через те, що тех" ти.
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Для ефективної розробки стратегії підприємства необ" нено в рішеннях, передбачених обраною стратегією, то
хідно провести оцінку потенціалу, визначити перспективи підприємство може досягти нових вершин. Це і є головне зав"
розвитку і вплив зовнішнього середовища на його діяльність. дання стратегії — спрямувати зусилля всіх працівників на
рішення певних завдань для досягнення цілей підприємства.
Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприє"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
мства є черговим етапом стратегії. Будь"яке підприємство
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам вибору стратегії виробничого підприємства пробуває і працює в середовищі. Кожна зміна всіх без ви"
присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вче" нятку підприємств може бути тільки в тому випадку, якщо
них: І. Ансоффа, В.О. Василенка, О.С. Віханського, П. Дру" середовище допускає її здійснення.
Середовище підприємства — це об'єднання деяких об"
кера, Б. М. Мізюка, Г. Мінцберга, М. Портера та ін. Проте в
умовах ринкової економіки країни обгрунтування ролі впли" ставин і факторів як усередині підприємства, так і навколо
ву факторів складових середовища на вибір стратегії нього, що діють на прийняття рішень. Підприємство пере"
буває під постійним тиском окремих частин зовнішнього та
підприємства потребують більш поглибленого вивчення.
внутрішнього середовища.
Будь"яке підприємство існує в середовищі та працює,
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
З метою ефективної розробки стратегії підприємству якщо середовище має таку перспективу.
Внутрішнє середовище підприємства має в собі потенціал,
необхідно оцінити і виявити вплив зовнішнього середовища
який дає можливість для його ефективного функціонування. Але
на його діяльність.
воно може також бути і основою проблем у тому випадку, якщо
воно не покриває необхідного функціонування підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зовнішнє середовище забезпечує підприємство необхі"
Стратегія — це знаряддя менеджерів різноманітних
рівнів для здобутку цілей підприємства. Для досягнення на" дними ресурсами для допомоги його внутрішнього потенціа"
мічених цілей і фінансових результатів підприємству необх" лу. Дослідження зовнішнього середовища:
— оцінка змін, які діють на різні аспекти поточної стратегії;
ідно визначити стратегію, яка цьому сприятиме. Стратегіч"
— визначення чинників, що являють загрозу для поточ"
не управління — це вид діяльності, суть якої полягає в реа"
лізації перспектив через проведення змін в підприємстві. За ної стратегії фірми;
— контроль і аналіз діяльності конкурентів;
допомогою цього процесу відбувається взаємодія підприє"
— визначення чинників, які дають більше можливості
мства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем.
Стратегія управління побудована на наступних принципах [1]: для досягнення цілей шляхом виявлення планів.
Як виявилось, підприємство — це відкрита система, і його
— обгрунтованість та свідомість вибору цілей і стратегій
праця залежить від зовнішнього середовища. Так, Дж. Белл
розвитку підприємства;
— сучасність, тобто постійний пошук нових видів і форм вважає, що "зовнішнє середовище організації має такі елемен"
ти, як споживачі, конкуренти, офіційні установи, постачальни"
діяльності для підвищення конкурентоспроможності;
— збалансованість, співвідношення підприємства та ки, фінансові організації та джерела трудових ресурсів, реле"
зовнішнього середовища, яке визначає кращі умови функ" вантні (тобто вагомі) щодо операцій організації" [4].
Проте такий підхід не розпізнає різні групи зовнішньо"
ціонування та розвитку діяльності;
— індивідуалізація стратегій. Розробка стратегії про" го середовища. Зовнішнє середовище, або середовище не"
прямого впливу, діє не безпосередньо на кожне інше
водиться с урахуванням особливостей підприємства;
— чітке розмежування стратегічного і оперативного підприємство, а на всі одразу. Це не означає, що їх вага мен"
ша за вплив факторів безпосереднього оточення (рис. 1).
управління.
Аналіз зовнішнього середовища містить розгляд
Першим кроком до формування стратегії підприємства
є усвідомлення його підприємством неможливості зберегти зовнішніх елементів оточення підприємства. Головний на"
прям аналізу зовнішнього середовища — визначення та
і зміцнити свої позиції в нинішніх умовах.
1. Стратегія — це план, керування, орієнтир чи напрям розуміння наявних і потенційних перспектив і погроз, з яки"
ми може наштовхнутись компанія. Виникнення можливос"
розвитку, стежка із минулого в майбутнє.
2. Стратегія — це правило поведінки, або слідування тей основується тенденціями або подіями, здатними приве"
сти до збільшення обсягу продажів і прибутку.
певній моделі поведінки.
Наступним напрямом аналізу зовнішнього середовища
Автори доводять, що два значення зовсім рівноправні,
тому підприємства готують плани на майбутнє і визнають є вираження всередині підприємства або в його оточенні
принципи поведінки зі свого минулого. Про першу страте" стратегічних невизначень, що діють на ефективність стра"
гію кажуть, що вона є накреслюванню (планованою, заду" тегії. Якщо ці невизначення вагомі, то до прийняття страте"
маною), а другу — здійснюваною (реалізованою). Виходя" гічного рішення потрібно здійснити більш детальний аналіз,
чи з практики багатьох виробничих виробництв, планована або, як мінімум, здобути належну інформацію.
стратегія виникає не завжди. Стратегії необхідно не тільки
Зовнішнє середовище міститься з декількох оболонок,
розкривати, але й поєднувати, тобто в реальних умовах до" які в тій чи іншій мірі діють на результати діяльності органі"
речне вміле сполучення обох видів стратегії [2].
зації. Це мега", макро", мезосреда.
3. Стратегія — це позиція, тобто розмежування деяких
Різниця аналізу зовнішнього середовища від аналізу
товарів на конкурентних ринках. Тут своєчасне визначення внутрішнього середовища лежить в тому, що факторний
М. Портера [3]: "Стратегія виявляє собою створення — за аналіз в цьому випадку доводити значно складніше. Охарак"
підтримкою різноманітних дій — рідкої і цінної позиції".
теризувати точний вплив того чи інакшого зовнішнього чин"
4. Стратегія — це перспектива, тобто головний спосіб ника на показники діяльності підприємства можливо з пев"
дії підприємства, або, за виразом П. Друкера, "теорія бізне" ним ступенем припущення. У зовнішньому середовищі мало
су" даного підприємства.
факторів, вагу яких можна абсолютно точно прорахувати.
5. Стратегія — це вдалий прийом, винятковий "маневр",
Застосовування цієї класифікації можливе для забезпе"
що впроваджується з метою стати кращим суперника або чення орієнтації в питанні, що аналізується. Але процеси, які
виникають у зовнішньому середовищі, важкі, взаємозв'язані
конкурента.
Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що єдиного та складаються з багатьох розбіжностей, в результаті цього,
простого визначення стратегії немає. Коли керівництво впев" всі ці ходи потрібно уважно та регулярно вивчати.
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Фактори зовнішнього середовища
Групи факторів зовнішнього середовища
пов'язані між собою рівнем сили, з якою
переміна одного фактора впливає на інші
складові. Варто виявити ще одні головні
тенденції, взаємовплив цих факторів і
Політичні - фактори, що
Соціально- демографічні
впливають на політичні
збудувати тренди їхнього розвитку.
Економічні - фактори,
- фактори, які впливають
погляди та поділяють
Функціональні сфери зовнішнього
що пов’язані з обігом
на рівень і тривалість
людей на окремі
середовища.
грошей, товарів,
життя людей, а також
політичні групи і
Соціальне середовище. Збільшення
інформації та енергії
формують їхню ціннісну
знаходять вираження в
жителів, розвиток культури, освіти вста"
орієнтацію
діяльності та прийнятті
новлюють характер потенційного ринку;
рішень місцевими
визначення потреби в кількості та якос"
органами влади та уряду
ті благ, які підходитимуть, зміна стилю
життя викликає трансформацію понять
Технологічні зайнятості та відпочинку, здорового спо"
фактори, що пов’язані
собу життя, комфортабельності житла,
Конкуренція - фактори,
з розвитком техніки,
Географічні - фактори,
а все одночасно — мотивація для зміни
які відбивають майбутні
обладнання,
пов’язані з розміщенням,
створення благ і послуг.
та
поточні
дії
інструментів, процесів
топографією місцевості,
Правове середовище. Всі бізнес"
конкурентів, зміни в
обробки та
кліматом і натуральними
частках ринків,
підприємства роблять в юридичних ме"
виготовлення
ресурсами (зокрема,
концентрації конкурентів
корисними копалинами)
продуктів, матеріалів і
жах, норми права налагоджують пове"
технологій
дінку бізнес"підприємств і розв'язують
дискусії, конфлікти між ними і суспіль"
ством взагалі. Тому змінюються зако"
Рис. 1. Групи факторів зовнішнього середовища
ни, контрактне право, забезпека спожи"
Фактори зовнішнього середовища характеризуються [5]:
вачів тощо.
— головний фактор виникнення впливу: умови з'явля"
Державне середовище. Держава в економіці має три
різні ролі: невтручання країни в процеси економіки; ефек" ються самостійно від діяльності підприємства і дій на нього;
— взаємозв'язок факторів: потужність, з якою переміна
тивне втручання в економіку; прагматичне втручання, тобто
погоджування політичних оцінок, особистої ініціативи, рен" одного фактору діє на наступні фактори;
— важкість, кількість та виразність факторів, які суттє"
табельної мотивації, ринкових сил.
Політичне середовище. Внутрішній ринок перебуває під во діють на підприємство;
— динамічність: абсолютна швидкість перемінності ото"
супроводом політичних подій і рішень, подібно цьому пол"
ітичні фактори можуть діяти на операції у галузі інтернаціо" чення;
— невизначеність: умовна кількість інформації про се"
нального бізнесу.
Технологічне середовище. Динаміка попиту і пропозиції редовище та ступінь її імовірності.
Зовнішнє середовище можна ділити по характеру впли"
на ринку праці, ресурсів і фінансів діє на ритми інновацій"
них ходів у технології. Сили конкуренції заохочують процес ву: середовище прямої та не прямої дії (рис. 3).
Середовище прямої дії на підприємство збирають певні
розвитку технологій.
Економічне середовище. Процеси підприємства послуг суб'єкти — споживачі, суперники, постачальники, державні
та продукції постійно бувають в визначеному зв'язку з при" органи, фінансово"кредитні організації та інші зовнішні
бутковим середовищем: рівнем зайнятості, платіжним балан" агенти й контрагенти. Це оточення також величають сфе"
рою завдань, бо на нього діють елементи, які безпосеред"
сом, темпами економічного росту.
Ресурсне середовище. Економісти доводять, що ресурси, ньо зв'язані з операціями підприємства.
які вживаються населенням, завжди
нечисленні. Цей принцип можна при"
Політичне:
пускати точним, якщо мова йдеться
Конституційні основи
про ресурси, які не потребують гли"
Форма власності
бокої переробки. У разі, якщо засто"
Особливості законодавства
Політична стабільність
совуються високі технології і ресур"
сами є квазічастинки та інгредієнти
енергії, то можна стверджувати, що
Економічне:
ресурси на Землі невичерпні. Пробле"
Соціальне:
Рівень життя
мою виробництва є другий аспект: на"
Соціальні норми
Капітал
вчитися одержувати велику частину
Соціальні погляди
Підприємство
Постачальники
ресурсів, не зачіпаючи при цьому
Етичні норми
Споживачі
стійкості та рівноваги параметрів на"
Кон'юнктура ринку
вколишнього середовища, які харак"
теризують тривалість перебування
населення на планеті.
Існує грань, яка відділяє під"
Ресурсне:
приємство від його оточення. Пере"
Робоча сила
Технологічне:
міни в підприємстві діють на один чи
Природні ресурси
Розвиток науки
кілька її атрибутів і, навпаки, зміни
Інфраструктура
Розвиток технологій
Територіальне розташування
на підприємстві діють на оточення.
Зовнішнє середовище підприє"
мства схематично відображене на
рисунку 2 [5].
Рис. 2. Зовнішнє середовище підприємства
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Фактори зовнішнього середовища
підприємства

Прямої дії
Споживачі
Постачальники

Непрямої дії
Міжнародні події
Міжнародне оточення

Конкуренти
Науково-технічний прогрес
Державні органи влади
Політичні обставини
Інфраструктура
Законодавчі акти

Соціально-культурні
обставини
Рівень техніки та технології

Профспілки, партії,
громадські організації
Система економічних
відносин у державі

Особливості міжнародних
економічних відносин

Стан економіки
Підприємства сусіди

Рис. 3. Фактори зовнішнього середовища підприємства
Найкращими факторами прямої дії є закони України про
підприємство, підприємництво, володіння власності, забез"
пеку праці, захист прав споживачів, про відокремлення мо"
нополізму й недопущення неякісної конкуренції, урядові
акти й постанови, нормативні документи галузевих і терито"
ріальних органів управління, цілеспрямованих на правове
та організаційне закріплення економічних взаємовідносин
міждержавними власними побудовами й господарськими
суб'єктами, напрацювання норм і законів їхньої поведінки
(правил гри) в економічному просторі.
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ВИСНОВКИ
Отже, зовнішнє середовище виявляється змінним, яке зна"
ходяться за кордонами підприємства і не є ділянкою власного
впливу зі сторони його менеджменту. Це, передусім, усі ті
підприємства, а також люди, що пов'язані з цім підприємством
у силу виконаних ним цілей і задач: постачальники, покупці,
акціонери, кредитори, конкуренти, торгові організації, урядові
органи та ін. Крім того, буває інший ряд змінних зовнішнього
середовища — суспільні фактори й умови, що, не діючи саме
на оперативну практику підприємства, характеризують стра"
тегічно важливі рішення, котрі прийняті її менеджментом.
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СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
V. Koponkina,
Specialist, National University of Food Technologies, Kyiv

THE ESSENSE OF THE ECONOMIC VIABILITY
У статі розглянуто підходи до визначення поняття "економічна стійкість", визначено мету
управлінням економічною стійкістю, її важливість для підприємства. Досліджено механізм до
сягнення економічної стійкості підприємства та управління нею. Було встановлено перелік за
гроз для економічної стійкості та нормального функціонування підприємства.
The article considers approaches to the definition of "economic stability", defined the purpose of
managing economic stability, its importance for the company. It established a list of threats to
economic stability and normal functioning of the enterprise were considered mechanism achieving
economic viability and management.
Ключові слова: економічна стійкість, забезпечення економічної стійкості, управління економічною
стійкістю.
Key words: economic stability, ensuring economic stability, economic stability control.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжуєть"
ся активним формуванням підприємництва, створенням но"
вих підприємств, діяльність яких направлена на досягнення
певних результатів. Однак їхньою відмінною особливістю є
низька економічна стійкість. Тому дослідження економіч"
них процесів на рівні підприємства як основної ланки націо"
нальної економіки має ключове значення. Саме на цьому
рівні управління необхідно глибоко визначити всі можли"
вості, які є у кожного підприємця стосовно досягнення і
підтримання стійкого і ефективного розвитку економіки. І
саме головне — від вирішення цих проблем підприємства"
ми залежить економічна стійкість на всіх інших рівнях
управління виробництвом.
За радянських часів і в ранній пострадянський період
питання економічної стійкості підприємств не було настільки
актуальним, як зараз. Ситуація істотно змінилася з розвит"
ком ринкових відносин. Необхідно стало самим шукати над"
ійних партнерів, вибирати напрями розвитку, визначати
асортимент і обсяги виробництва, ринки збуту, одним сло"
вом, все те, що в період планової економіки визначалося і
гарантувалося державою. На цей час все більш актуальною
стає необхідність розробки відповідних методів і механізмів
забезпечення економічно стійкого розвитку підприємств. Це
передбачає врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, уп"
равління якими здатне вплинути на параметри функціону"
вання підприємства. Найбільш важливими є фактори, що ха"
рактеризують загрози (ризики) сталого розвитку підприєм"
ства на подальшому етапі антикризового управління ним.

вітчизняні та зарубіжні вчені і практики, як Б. Айкс, І.Х. Ан"
софф, Н.І. Воропай, В.В. Глухів, А.П. Градов, В.С. Гусєв,
Г.В. Гутман, Т.Г. Долгопятова, В.А. Козловський, Г.Б. Клей"
нер, А.П. Красковський, Г.А. Краюхин, Б.І. Кузін, М.Д. Мід"
ников, А.С. Некрасов, В.Р. Окороков, Л.Г. Окорокова, В.К.
Сенчагов, А.С. Соколіцин, Р.В. Соколов, Є.Д. Соложен"
цев, В.Л. Тамбовцев, А.Б. Терянніков, В.Л. Шульц,
В.М. Юр'єв і багато інших. У наукових працях вітчизняні та
зарубіжні вчені і практики розглядають проблеми забезпе"
чення економічної стійкості підприємств та можливості оці"
нки даної економічної категорії: існуючі методологічні підхо"
ди та інструментарій їх використання. Проте дослідження
економічної стійкості не розглядаються в розрізі стійкості
економічних систем різного рівня і наразі залишається дис"
кусійним.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення поняття економічної стійкості
підприємства на основі узагальнення і порівняння існуючих
підходів до трактування цієї категорії та визначення її необ"
хідності для нормального функціонування підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ ОДЕРЖАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
На сучасному етапі в Україні склалася нелегка ситуа"
ція, що викликала значні зміни у всьому, в тому числі і у еко"
номіці держави. Підприємства почали зазнавати значних
змін: оскільки Україна прагне вступити до Євросоюзу, то
держава вводить нові економічні, технічні та правові вимо"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ги для підприємств, що відповідають вимогам Європи. Не
кожне підприємство може витримати такий тиск, адже в
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами вивчення стійкості економічних систем країні немає достатньої кількості інвестицій, щоб оновити
різного рівня в різний час займалися і займаються такі всю технічну базу та вийти на новий рівень, немає чітко про"
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думаних сільськогосподарських об'єднань, для реалізації
якісної продукції, кількість податків безмежна, що викли"
кає тіньову економіку та ін.
Щоб нормально функціонувати на даний момент, голов"
ною метою й умовою функціонування підприємство ставить
одержання доходу в процесі своєї діяльності, задоволення
попиту покупців, контроль за оптимізацією витрат, конку"
рентоздатність й інше. Основним економічним інтересом
підприємства стає досягнення економічної стійкості підприє"
мства.
В останні роки практика діяльності підприємств довела
актуальність забезпечення їх економічної стійкості. Звичай"
но, збитковість чи банкрутство підприємств можна пов'яза"
ти із світовою економічною кризою та особливостями на"
ціональної економіки, але, як показує практика господарю"
вання, більшість підприємств"банкрутів не турбувалась ні
про фінансові нормативи, ні про довгострокові плани роз"
витку. Саме такий стан справ зумовив підвищену увагу кер"
івників підприємств до розгляду питання їх стійкості. На цей
час дедалі більше менеджерів вищих ланок бажають роз"
раховувати та прогнозувати показники, які дали б змогу виз"
начити здатність підприємства протидіяти негативним
зовнішнім і внутрішнім впливам і при цьому залишалися у
відносній рівновазі.
Можна відокремити чотири основні підходи до розгля"
ду поняття "економічна стійкість", що існують сьогодні в
економічній науці.
Перший підхід передбачає застосування терміна "Steady
state" (стійкий стан, стан стаціонарної стійкості), який був
введений Р. Солоу і відображає умови динамічної рівнова"
ги економічної системи. В. Ячменьова вважає, що
"…стійкість у загальному вигляді зумовлена можливостями
внутрішніх енергоматеріальних сил елементів організації, які
здатні підтримувати її у межах характерної для неї рівнова"
ги і які відповідно дають можливість організації зберігати
структуру і виконувати свої функції стійко, надійно у змінних
умовах середовища" [7]. Багато науковців, зокрема С.
Анохін, І. Бланк, А. Загорулькін, Б. Колас, О. Колодізєв, К.
Нужний, В. Рощін, Ю. Сімех, В. Сумин та ін. звертаються до
поняття стійкого стану, рівноваги під час дослідження "еко"
номічної стійкості" [1, с. 22, 41]. Проте слід зазначити, що
термін "стійкість" характеризує процес, пов'язаний із рівно"
вагою, але не є тотожний їй.
Другого підходу щодо розгляду проблеми стійкості на
мікрорівні дотримується сьогодні більшість західних нау"
ковців. Російські та українські економісти"дослідники такі,
як В. Дергачьова, Д. Ковальов і Т. Сухорукова, З. Коробко"
ва, Є. Коротков, А. Шеремет, Ю. Масленко, Н. Кульбака,
І. Недін, І. Сенько [4] економічну стійкість підприємств ото"
тожнюють з його фінансовим станом. Фінансова стійкість,
на думку представників цього підходу, формується внаслі"
док стабільного одержання підприємством прибутків, що
створює можливості для вільного маневрування та ефектив"
ного використання грошових коштів і сприяє підвищенню
ритмічності та надійності процесів матеріально"технічного
постачання, виробництва і реалізації продукції. Проте сьо"
годні в Україні багато промислових підприємств працюють
зі збитками, але не є банкрутами і продовжують свою
діяльність. Тому можна вважати, що фінансова стійкість хоч
і є однією з найважливіших передумов економічної стійкості,
проте остання є багатограннішою універсальною катего"
рією.
Третій підхід під час оцінювання стійкості економічної
системи виходить з положень концепції стійкого розвитку
("sustainable development"), точкою відліку для розвитку
якої є звіт Міжнародної комісії ООН з навколишнього сере"
довища і розвитку у 1987 році. Нова стратегія розвитку сус"
пільства виходить із пріоритетів майбутнього і її можна виз"
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начити як стратегію виживання і неперервного розвитку ци"
вілізації (і країни) в умовах збереження довкілля.
Дотримуються цих поглядів А. Деркач, Л. Мельник,
А. Семенов та А. Фадеєва, які характеризують стійкий роз"
виток як такий, за якого економічні, екологічні та соціальні
цілі урівноважуються та інтегруються, а темпи економічно"
го росту не перевищують темпів відтворення природних ре"
сурсів, причому основним показником такого розвитку вва"
жається покращання якості життя [5].
Четвертого підходу дотримуються такі відомі економі"
сти, як Дж. С. Міль, Й. Шумпетер, Р. Харррод, Ф. Кот"
лер, Д. Морріс та ін. Серед російських учених поняття стійко"
го розвитку підприємств пов'язує з поняттям економічного
зростання А.С. Воронов, Н.В. Шандова вважають, що
"…концепція економічної стійкості полягає в максимально"
му значенні зростання економіки за мінімального відхилен"
ня економічної системи від стану рівноваги" [6]. У цьому
підході зустрічаємо ототожнення поняття "розвиток" з по"
няттями "росту", "зростання", які передбачають лише
збільшення кількісних, а не якісних характеристик соціаль"
но"економічної системи.
Сучасний підхід до розуміння економічної стійкості не
має комплексного системного вирішення і є досить одно"
стороннім, оскільки він обмежується рамками фінансових
категорій. Стійкість передбачає здатність системи утриму"
вати її у заданих параметрах. Для досягнення стійкого ста"
ну підприємство, яке є відкритою соціально"економічною
системою, повинно володіти здатністю відображати проти"
стояти негативним внутрішнім і зовнішнім впливам та умін"
ня пристосуватися до змінних умов. У такому визначенні
враховується також необхідність створення комплексу умов
достатнього для того, щоб зменшити негативні наслідки
можливої нестабільності внутрішньогалузевого і міжгалузе"
вого зв'язків. З цього погляду класичним можна вважати виз"
начення, що наводиться А.М. Гатауліним, який характери"
зує стійкість як стан системи або постійність послідовності
з'єднання певних її елементів у часі в процесі її перетворень
[3].
Дослідивши сучасні підходи до тлумачення поняття еко"
номічної стійкості та узагальнені комплексні підходи, під
економічною стійкістю підприємства слід розуміти об'єднан"
ня елементів функціонування підприємства (фінансова, ви"
робнича, кадрова, маркетингова, інвестиційна та управлінсь"
ка сфери), їх взаємозв'язок для забезпечення стабільної
роботи підприємства, швидкого реагування на зовнішні та
внутрішні загрози, збереження стану підприємства у допус"
тимих межах відхилення від плану та стратегії підприємства.
Економічна стійкість забезпечує максимально ефективну
роботу всіх елементів підприємства.
Відповідно, під управлінням економічною стійкістю
підприємств необхідно розуміти управлінський процес, як
систему методів, засобів та принципів, що забезпечує такий
стан складових цієї системи, їхнє формування та розподіл,
який дає змогу підприємству розвиватися на основі зрос"
тання прибутку та капіталу при збереженні конкурентосп"
роможності виробничого процесу.
Основною метою такого управління є забезпечення еко"
номічної стійкості підприємств відповідно до сталого функ"
ціонування та розвитку підприємств у поточному та перспек"
тивному періодах. Забезпечення економічної стійкості
підприємств передбачає їхню економічну самостійність, яка
має виявлятися насамперед у здійснені контролю за ефек"
тивним використанням власних ресурсів та у можливості
найповнішого використання конкурентних переваг підприє"
мства.
Управління економічною стійкістю підприємства стано"
вить циклічний процес, який складається з послідовних
етапів, на кожному з яких реалізуються загальні функції
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менеджменту, формуються відповідні методи управління
економічною стійкістю, методи менеджменту перетворю"
ються у конкретні управлінські рішення.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити певні уза"
гальнення. Будь"яка цілеспрямована система повинна у про"
цесі свого функціонування виконувати поставлені перед нею
завдання. З позиції підприємств економічну стійкість мож"
на розглядати як здатність системи зберігати свій працез"
датний стан щодо досягнення запланованих результатів за
наявності різних факторів впливу.
Факторами впливу можуть бути умови чи ситуації, че"
рез які підприємство тимчасово відхиляється від призна"
ченого їм курсу, але з припиненням впливів стійка система
повинна повертатися у вихідне положення за рахунок влас"
них ресурсів, позикових, перепрофілюваннях виробництв та
ін. Більше того, стійкість підприємства має забезпечуватись
у будь"яких умовах і ситуаціях, що виникають як всередині
системи, так і в навколишньому середовищі.
Одним із основних завдань забезпечення економічної
стійкості підприємства необхідно вважати виявлення всьо"
го спектра реальних загроз і проблем притаманних управл"
інському процесу. Адже саме сьогодні в Україні умови еко"
номічної дестабілізації спричиняють до того, що більшість
підприємств не можуть на належному рівні забезпечувати
свою економічну стійкість, а деякі з них взагалі перебува"
ють на межі банкрутства. Перелік загроз економічній
стійкості підприємств дає загальне уявлення про завдання і
цілі функціонування підприємства щодо забезпечення зав"
дяки здійсненню своєчасного і ефективного управлінсько"
го процесу. Особливості багатьох кризових ситуацій на
підприємствах зводяться до такого:
— підприємства не залучені у систему заставних зобов"
'язань щодо власного майна;
— не володіння маркетинговою політикою або помил"
кове її здійснення;
— відсутність жорсткого планування чи недостатня
гнучкість і еластичність в реалізації планів;
— висока ймовірність помилок керівників при ухваленні
важливих рішень;
— відсутність реакції на несподівану появу на ринку
сильних конкурентів;
— нестабільність внутрішніх міжособистісних і міжгру"
пових відносин на підприємстві;
— неякісна технічна організаційно"технологічна підго"
товка виробництва;
— невизначеність щодо місії підприємства та методів її
досягнення;
— неправильна або недостатньо продумана інновацій"
на політика;
— неповний облік внутрішніх змінних на підприємстві;
— відсутність належної уваги до стратегічного плану"
вання, недооцінка або незнання методів формування бюд"
жету;
— відсутність необхідного резерву для безкризової
роботи підприємства [2, с. 116—117].

економічно стійкого розвитку підприємств. Це передбачає
врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, управління яки"
ми здатне вплинути на параметри функціонування підприє"
мства. Найбільш важливими є фактори, що характеризують
загрози (ризики) сталого розвитку підприємства на подаль"
шому етапі антикризового управління ним.
Економічна стійкість сприяє виживанню господарської
системи в умовах кризи, вона забезпечує її переваги в залу"
ченні інвестицій, отриманні кредитів, виборі контрагентів та
формуванні кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість
підприємств, тим вище їх незалежність від зміни кон'юнкту"
ри і, отже, тим нижче, у загальному випадку, ймовірність
банкрутства. Економічна стійкість підприємства відображає
ступінь безпеки ділового співробітництва з ним, тому що
підтверджує його здатність стабільно здійснювати свої ос"
новні функції і виконувати зобов'язання в умовах мінливого
внутрішнього і зовнішнього середовища.
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ВИСНОВКИ
Однією з умов виживання та розвитку підприємства в
ринкових умовах є його економічна стійкість. За радянсь"
ких часів і в ранній пострадянський період питання економ"
ічної стійкості підприємств не було настільки актуальним,
як зараз. Ситуація істотно змінилася з розвитком ринкових
відносин — необхідно стало самим шукати надійних парт"
нерів, вибирати напрямки розвитку, визначати асортимент і
обсяги виробництва, ринки збуту, одним словом, все те, що
в період планової економіки визначалося і гарантувалося
державою. У цей час все більш актуальною стає необхідність
розробки відповідних методів і механізмів забезпечення Стаття надійшла до редакції 06.06.2016 р.
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ANALYSIS OF REGIONAL SPECIFICS AND DISPROPORTIONS
OF THE LABOR MARKET IN UKRAINE
У статті висвітлено питання функціонування сучасного ринку праці в Україні. Проведено аналіз
показників зайнятості та безробіття, рівня економічноактивного та безробітного населення
України за період 2013—2015 рр. із виділенням регіональних відмінностей та особливостей.
Виокремлено причини виникнення безробіття, обгрунтовано методи боротьби та шляхи подо
лання безробіття. Здійснено прогноз рівня безробіття в Україні на майбутні роки. Наведено за
ходи покращення якості фінансового забезпечення ринку праці. Проаналізовано офіційні ста
тистичні дані Держкомсату та служби зайнятості Дніпропетровської області щодо кількості без
робітних по областях України. Запропоновано шляхи подолання регіональних диспропорцій на
ринку праці та заходи, що підвищать якість національної робочої сили, попит на робочу силу в
цілому та забезпечать зменшення відсотка регіонального безробіття в Україні.
The article highlights the issues of the contemporary labor market functioning in Ukraine. The
employment and unemployment indices, level of economically active and unemployed population of
Ukraine for the period of 2013—2015 were analyzed, distinguishing regional differences and
specifics. The causes of unemployment were identified; the methods of control and ways to overcome
unemployment were substantiated. The unemployment levels in Ukraine were forecast for the years
to come. The measures for improving the quality of financial support to the labor market were
presented. The official statistical data provided by the State Statistics Committee and the Employment
Service in Dnipropetrovsk Region concerning the number of unemployed by regions of Ukraine were
analyzed. The suggested ways to overcome regional disparities in the labor market and measures to
improve the quality of national labor force, the demand for labor force in general and to reduce the
regional unemployment rates in Ukraine.
Ключові слова: безробіття, ринок праці, рівень зайнятості, рівень безробіття, економічно активне
населення, регіональні диспропорції.
Key words: unemployment, labor market, employment level, unemployment level, economically active population,
regional disproportions.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ситуація, що притаманна сучасному ринку праці, знач"
но впливає на загальний перебіг різних процесів, котрі відбу"
ваються в державі. Насамперед до них варто віднести такі,
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що характеризують соціально"економічні, політичні та де"
мографічні зміни. Безробіття як економічне явище тягне за
собою ряд проблем, серед яких марнування у великих мас"
штабах продуктивної робочої сили, котрі породжують ско"
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Таблиця 1. Динаміка кількості безробітних та показників безробіття в Україні за 2013—2015 рр.
Безробітне населення (за методологією МОП)
Роки

у віці 15-70 років

в середньому,
тис. осіб

працездатного віку

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи

в середньому,
тис. осіб

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової
групи

2013

1510,4

7,3

1510,3

7,8

2014

1847,6

9,3

1847,1

9,7

2015

1654,7

9,1

1654,0

9,5

Джерело: [5].

рочення потенційного валового продукту і національного
доходу країни. В Україні структурна перебудова економіки
під час ринкових перетворень призвела до виникнення знач"
них регіональних диспропорцій. Особливо це стосується ре"
гіонального ринку праці, оскільки значна соціально"еконо"
мічна диференціація регіонів стримує економічне зростан"
ня країни, тим самим породжуючи диспропорції у регіонах.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Перспективи та проблеми розвитку регіонального рин"
ку праці в Україні, а також його вплив на усі сфери життя
суспільства досліджували такі вітчизняні науковці: Єрмолен"
ко О.А., Міненко В.Л., Воробйова О.І., Швидка Г.Ю. ТА ін. У
їхніх працях детально розглянуто як практичні, так і теоре"
тичні аспекти розвитку та регулювання регіонального рин"
ку праці й окремих його елементів. Однак питання регіональ"
них особливостей ринку праці з зазначенням пріоритетних
шляхів подолання безробіття і досі залишаються недостат"
ньо вивченими та потребують постійного оновлення та по"
дальшого дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета роботи — показати сутність, особливості розвит"
ку регіонального ринку праці, його динаміку, визначити пе"
реваги та проблеми його формування і стабільного функці"
онування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Невід'ємною умовою успішного функціонування еконо"
міки будь"якої держави є наявність високоякісної, конкурен"
тоспроможної робочої сили. Ринок праці являє собою один
з найбільших динамічних елементів ринкової економіки,
складну систему, яка постійно розвивається і вдоскона"
люється. З урахуванням реалій сьогодення, стан ринку праці
характеризується наявністю низки проблем, які заважають
ефективному розвитку країни. До проблем сучасного рин"
ку праці в Україні можемо віднести і високі обсяги прихова"
ного безробіття, постійну депопуляцію та загальне старіння
населення, що призводить до скорочення чисельності тру"
дового потенціалу України [3].
В умовах переходу України до ринкової економіки та
кризових явищ, які спіткали Україну за останні роки, про"
блема безробіття стала однією з найголовніших проблем
вітчизняної економіки. Безробіття — це таке соціально еко"
номічне явище, коли частина економічно активногo населен"
ня не може знайти застосування своїй робочій силі й стає
"зайвою". У ринковій економіці безробіття виступає як ре"

зультат взаємодії між попитом на робочу силу та її пропози"
цією [8]. Причин безробіття існує багато, одними з яких до"
мінують: спад економіки; структурні зрушення; технологіч"
ний прогрес та запровадження нових технологій. Це пов'я"
зано, насамперед, з мізерними інвестиціями, низьким рівнем
запровадження сучасних технологій в економіку і т. д. [10].
Внаслідок впливу різноманітних фінансово"економічних
чинників за період 2013—2015 рр. кількість безробітного
населення істотно змінювалася (табл. 1).
Так, у 2013 році в середньому кількість безробітних (на"
селення у віці 15—70 років) була найменшою і становила
— 1510,4 тис. осіб, а найбільшою в 2014 році — 1847,6 тис.
осіб, що в 1,22 рази більше порівняного періоду. У 2015 році
спостерігається зменшення кількості безробітного населен"
ня (у віці 15—70 років) порівняно з 2014 роком і становить
1654,7 тис. осіб, що в 1,11 рази менше за показник 2014
року. Рівень безробіття населення, визначений за методо"
логією Міжнародної організації праці (МОП), з 2013 по 2015
рр. зріс з 7,3% до 9,1% економічно активного населення.
Якщо говорити про працездатне населення, то у 2013 році
показник був найменшим і у середньому становив 1510,3 тис.
осіб. Тоді як у 2014 році був найвищим — 1847,1 тис. осіб, а
у 2015 році дещо знизився — 1654,0 тис. осіб. Серед осіб
працездатного віку рівень безробіття зріс з 7,7% до 9,5 %
відповідного періоду. У 2015 році рівень зареєстрованого
безробіття становив 1,9%. На обліку у центрах зайнятості у
цей час перебували 490,8 тис. осіб. При цьому кількість
вільних робочих місць (вакантних посад), яку могли запро"
понувати роботодавці складала 48,3 тисячі. Тобто на 10
вільних робочих місць у 2015 році претендувало 86 осіб, що
є найгіршим показником за останнє десятиліття [5]. Показ"
ники безробіття є досить диференційованим по окремих
регіонах України. Найбільший рівень безробіття спостері"
гається у таких областях, як: Донецька, Житомирська, Кіро"
воградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Пол"
тавська, Сумська, та Херсонська, Хмельницька, Чернігівсь"
ка та Чернівецька (табл. 2).
Зокрема з 2013 по 2015 рр. рівень безробіття у Пол"
тавській області зріс на 3,8%, у Кіровоградській — 3,3%, у
Сумській — 2,4%, у Житомирській — 2,7% та у Херсонській
— 1,6%.
Середні показники були зареєстровані у таких облас"
тях, як Івано"Франківська, Львівська, Миколаївська та Киї"
вська. Детальну інформацію про рівень безробіття в регіо"
нах країни відображено на рисунку 1.
За період з 2013 по 2015 роки у таких областях, як:
Вінницька, Волинська, Закарпатська, Миколаївська та Чер"
каська спостерігається зменшення кількості безробітних на
0,1—3%. Так, у Вінницькій області відбулося найменше
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Таблиця 2. Показники найбільшого рівня безробіття
по областях України
2013
Назва області

тис.
осіб

Донецька
Житомирська
Кіровоградська
Луганська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Хмельницька
Чернівецька
Чернігівська

121,4
64,6
49,8
56,2
80,6
53,7
52,8
54,1
50,8
56,6
37,7
51,6

2014

Рівень
безробіття в
області, %

тис.
осіб

14,2
12
11,9
16,6
12,4
11
10,6
12
10,4
10,4
10,5
11,2

216,42
66,6
49,2
112,62
77,9
56,7
50,6
53,1
49,6
54
36,8
55,3

2015

Рівень
безробіття в
області, %

Рівень
безробіття
в області,
%
18,2
10,2
8,5
16,7
8,7
10,3
8,5
10,3
9,1
8,7
8,6
10,3

тис.
осіб

11,3
12,3
11,7
11,8
11,8
11,7
10,2
12
10,2
9,9
10,2
12,1

165,5
56,8
37
66,3
57,7
51,4
42,8
46,2
44,4
49,9
31,4
48,4

Джерело: складено авторами за даними [5].

зменшення у 2015 році — 0,1 % порівняно з 2013 роком,
що становить 1, 9 тис. осіб, а от у Запорізькій області зайня"
того населення стало більше на 3% у 2015 році, що стано"
вить 22,7 тис. осіб. У інших областях кількість зайнятого на"
селення за 2013—2015 роки збільшилась на 1,5 — 6,9 тис.
осіб.
Далі розглянемо області, у котрих спостегрігаеється
найнижчий відсоток безробітних і, відповідно, де зайнята
найбільша кількість осіб.
Області, де рівень безробіття є найменшим: Дніпропет"
ровська, Івано"Франківська, Київська, Львівська, Одеська
та Харківська. У цих регіонах рівень безробіття не сягає
8,9% безробітних. Найменший показник — 5,7 % ми спос"
терігали у Одеській області в минулому, 2015 році. У Івано"
Франківській області з кожним роком спостерігається
збільшення рівня зайнятого населення і, відповідно, змен"
шення рівня зайнятого. За період з 2013 по 2015 роки рівень
безробіття зменшився на 1,1 %, а це 7,4 тис. осіб, котрі от"
римали статус зайнятих. Більш детальні дані наведено у ри"
сунку 2.

Миколаївська

Тис. осіб

%

2013 рік

Черкаська

57,7

42,6

45,6

55,2

64,4

Тис. осіб

%

2014 рік

9,2
8,4
8,2
7
7,8
9,5

9,3
10
9,5
10,2
9,2
10

11,1
10,3
9,6
8,8
9,4
10,5

37,9

44,9

59,8

53,1

56,7
49,5

52,5

66,3
43,1

Запорізька

71,3

77,6

Закарпатська

50,1

Волинська

80,4

Вінницька

Виходячи з того, що у половини областей спостерігаєть"
ся найвищий показник безробіття, можна стверджувати:
існує низка проблем, які заважають нормальному соціаль"
но"економічного розвитку як всієї країни, так і її окремих
регіонів.
Рівень безробіття багато в чому залежить від того, яка
склалася ситуація у зовнішньому середовищі. Важливим
фактором впливу на нього стала економічна криза в країні.
Проте не тільки вона є причиною сучасного стану безробіт"
тя, велике значення мають невирішені внутрішньодержавні
проблеми в економіці нашої держави.
До таких проблем належать, в першу чергу, недо"
стовірність та приховування інформації про рівень безробі"
ття та про його перспективні можливості. Досить гострими
продовжують залишатися міжгалузеві співвідношення у рів"
нях оплати праці. Належність до певної сфери діяльності
створює співвідношення в оплаті праці, тоді як оплата має
залежати від якості та результатів праці. Відповідно до спе"
цифіки регіонів, зберігаються і високі міжрегіональні
відмінності у рівнях заробітної плати. Низька продуктивність

Тис. осіб

%

2015 рік

Рис. 1. Показники середнього рівня безробіття по областях України
Джерело: складено авторами за даними [5].
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Івано-Франківська

Київська

Львівська

Одеська

Харківська

84,3

87,8

106,8

103,5

Тис. осіб

%
2013 рік

Тис. осіб

%
2014 рік

6,8
7,8
6,4
7,5
5,7
6,8

8,3
8,6
8,1
8,8
7
8,1

59,5

43,8
49,4

72,5

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

48,1

51,2
50,7

62,6

70,1

92,7

93,4

97,2

115,3

128,9

Дніпропетровська

Тис. осіб

%
2015 рік

Рис. 2. Показники найменшого рівня безробіття по областях України
Джерело: складено авторами за даними [5].

праці призводить до невідповідності рівня оплати праці. В
Україні продуктивність української робочої сили на 40%
нижча, ніж у країнах Центральної та Східної Європи [1].
Відповідно до специфіки економіки регіональних ком"
плексів, зберігаються й високі міжрегіональні відмінності у
рівнях заробітної плати. Намагаючись вирішити цю пробле"
му, особливо щодо малозабезпечених верст населення, уряд
підвищує мінімальну заробітну плату, збільшує тарифні став"
ки та посадові оклади низькооплачуваним категоріям пер"
соналу. Автоматично підвищення зарплат відбувається й в
інших працівників, що призводить до ряду негативних
наслідків: у бюджетній сфері — зменшуються премії, зніма"
ються доплати, працівників відправляють у неоплачувані
відпустки, переводять на скорочений робочий тиждень, про"
водять скорочення; приватний сектор, зменшуючи прибут"
ки, здійснює менше відрахувань до бюджету, затримує вип"
лату зарплат [8]. Так, найбільші показники заборгованості
із виплати заробітної плати у квітні 2016 року спостеріга"
ються в таких областях: у Дніпропетровській — 135,5 млн
грн., у Донецькій — 325,7 млн грн., у Київській — 125,5 млн
грн., у Луганській — 475,5 млн грн., у Харківській — 195,0
млн грн. Також серед ряду причин зниження реальної зарп"
лати в українському суспільстві є те, що кожний 13"й пра"
цюючий в Україні досяг пенсійного віку, їх продуктивність
праці є низькою [5].
За даними Держстату, в лютому 2016 року найнижча
зарплата була зафіксована в Тернопільській області (3211
грн.), а найвища — у Київській (4620 грн.). Особливо не рятує
і допомога з безробіття, яка становить у середньому по Ук"
раїні від 500 до 1500 гривень.
Найвищі показники працевлаштування традиційно в
Києві (62,3%) та Дніпропетровській області (61,1%); най"
нижчі — у Донецькій (50,6% — це нововведення останніх
двох років) та Тернопільській (52,1%). Проблемними обла"
стями залишаються Полтавська, Черкаська, Запорізька,
Донецька і Луганська, де конкурси на вакансії від 30 осіб на
місце, а в деяких районах перевищують і 100 осіб [13].
Проблемою України залишається нерівномірний роз"
поділ трудових ресурсів по території держави — основна
концентрація характерна для східних регіонів (понад тре"
тина від працюючого населення країни); найбільший мігра"

ційний приріст характерний для м. Київ; найбільший відплив
робочої сили відбувається із Чернівецької, Івано"Франківсь"
кої, Черкаської та Київської областей; надлишок робочої
сили характерний для Дніпропетровської, Донецької та Хар"
ківської областей; тривале безробіття охопило Житомирсь"
ку, Івано"Франківську, Рівненську, Тернопільську області
[9].
Дніпропетровськ — ключовий регіон на ринку праці
України. Традиційно за кількістю вакансій ця область по"
сідає друге місце в Україні після Києва. У Дніпропетровську
й інших крупних містах області розміщено 7% усіх украї"
нських вакансій і резюме, опублікованих на міжнародному
кадровому порталі HeadHunter [12]. За даними Головного
управління статистики у Дніпропетровській області, зокре"
ма, за дев'ять місяців 2014 року по області відбулося змен"
шення чисельності та рівня зайнятості населення, та зріс
рівень безробіття [4].
Протягом останніх років в області переважає тенденція
звільнення працівників з підприємств над прийомом на ро"
боту. У більшості випадків це відбувалося за реорганізації
підприємств. У 2014 році в центрі зайнятості Дніпропетровсь"
кої області перебувало на обліку 136,2 тис. осіб, з них 71,7
тис. мали офіційний статус безробітних (що на 3 тис. більше,
ніж в 2013 році). Протягом 2015 року з таким статусом на"
лічувалося 5,1 тис. жителів області. Їхня кількість на кінець
місяця становила 36,4 тис. осіб. Рівень зареєстрованого без"
робіття в регіоні дорівнював 1,8% від середньорічної чи"
сельності населення працездатного віку. У містах цей по"
казник дорівнював 1,5%, у сільській місцевості — 3%. За
станом на 2015 рік роботодавці надали в обласний центр
зайнятості майже 6 тис. вакансій. Це найменша кількість за
останні роки. У минулому році в цей же період їх нарахову"
валося близько 8 тис. За інформацією обласного центру
зайнятості, сьогодні близько 40% вакансій становлять ро"
бітничі професії. Найбільш затребувані — водії, слюсарі,
електрогазозварники, електрослюсарі, верстальники і т. д.
Майже 30% — вакансії для держслужбовців. Близько 25%
— робочі місця для осіб, які не мають кваліфікованої підго"
товки [6].
Крім того, багато Дніпропетровські роботодавці, поси"
лаючись на складну економічну ситуацію, збільшують на"
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вантаження і скорочують рівень оплати праці персоналу. За
останні місяці оплату праці своїм працівникам знизив прак"
тично кожен четвертий роботодавець, близько половини
компаній скоротили зарплату співробітникам на третину, а
всі інші зменшили оклади майже на 20%. За спостережен"
нями фахівців центру зайнятості, співвідношення між попи"
том і пропозицією визначає навантаження на одне вільне
робоче місце. Це шість осіб проти чотирьох у минулому році.
Найбільш складною є ситуація в сільських районах області
[13].
Отже, сьогодні ситуація з безробіттям в Україні скла"
лася досить складна. Якщо у великих містах українці ще
мають можливості заробити, то в областях справи йдуть
куди гірше. За даними міжнародного кадрового порталу
hh.ua, на тлі кризи в багатьох областях України підприє"
мства урізали зарплати і скоротили кількість вакансій. Че"
рез зниження попиту кожен шостий безробітний шукає
роботу півроку, а то й рік [12]. За даними Державної служ"
би зайнятості станом на 1 березня 2016 року, на одне ро"
боче місце в Україні претендувало в середньому 13 без"
робітних. У деяких областях цей показник місцями пере"
вищує цифру і 100 осіб. При цьому в січні — лютому ро"
ботодавці вже повідомили про заплановане звільнення 83
тисяч працівників (на 24 тисячі більше, ніж за аналогіч"
ний період минулого року). Під скорочення потрапили
працівники сфери промисловості, освіти, охорони здоро"
в'я і соціальної допомоги, торгівлі, ремонту та транспор"
ту.
ВИСНОВКИ
Таким чином, для подолання регіональних диспро"
порцій на ринку праці та забезпечення економічного роз"
витку доцільно запропонувати такі заходи, щодо зменшен"
ня рівня безробіття в Україні:
— розробка та впровадження програм покращен"
ня демографічної ситуації в регіонах шляхом фінансо"
вої підтримки найбільш уразливих верств населення;
(встановлення пільг у медичному, освітньому обслуго"
вуванні);
— зниження податків для підприємств, за умови збере"
ження робочих місць, створення нових робочих місць через
встановлення сприятливого інвестиційного режиму для
підприємців, надання державної підтримки сільськогоспо"
дарським виробникам, підприємствам у депресивних регіо"
нах;
— встановлення взаємодії роботодавців і професійно"
технічних навчальних закладів шляхом участі роботодавців
у створенні сучасної навчально"виробничої бази;
— проведення спеціальних ярмарків праці для на"
вчальних закладів, з метою працевлаштування випуск"
ників.
Застосування цих заходів дозволить підвищити якість
національної робочої сили, зменшити відсоток регіональ"
ного безробіття в Україні та істотно підвищити попит на ро"
бочу силу в цілому.
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STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT OF POLAND
В работе исследован опыт регионального развития Польши, определена система стратегичес
ких документов Польши на региональном уровне, установлено, что стратегия развития территори
альной единицы как основной документ должна иметь операционную реализованность, которая, с
одной стороны, включает разработку операционных программ, проектов и планов реализации, а с
другой — доступность к финансированию из фондов ЕС, бюджета и др. источников.
We have studied the experience of Regional Development of Poland, defined system of Polish strategic
documents at the regional level, it was found that the strategy of development of the territorial unit as the
basic document must be an operating realizovanna, which on the one hand includes the development of
operational programs, projects and implementation plans, and to others are available for funding from
EU funds, the budget, etc. sources.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сегодня в Украине большое внимание со стороны
власти уделяется региональному развитию, децентра"
лизации, стратегическому и пространственному плани"
рованию территорий. Однако, в Украине на данном эта"
пе не выработан единый механизм реализации регио"
нальной политики государства, основанный на комплек"
сной системе стратегического планирования региональ"
ного и местного развития. В этой связи интересен опыт
региональной политики Польши, а также практической
реализации стратегического планирования региональ"
ного и местного самоуправления.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Активную работу в области теории стратегическо"
го планирования и управления ведут такие ученые, как
Б.М. Гринчель, А.П. Егоршин, Е.Н. Королева, Н.Е. Косты"
лева, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, А.Н. Швецов, Б.М. Штуль"
берг и другие. Но, несмотря на значительное число на"
учных публикаций и работ в этой сфере, к числу мало"
исследованных относятся проблемы стратегического
управления региональным развитием, а также операци"
онная реализация стратегий на региональном и мест"
ном уровне. Поэтому исследования в данной работе
будут интересны для применения опыта регионального
и местного самоуправления в Польше в практику стра"
тегического планирования и операционной реализации
стратегий на региональном уровне в Украине.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ
Целью статьи является исследование системы стра"
тегического планирования Польши на региональном

уровне и выявление основных условий эффективной
реализации стратегий развития территорий для транс"
формации позитивных тенденций в практику региональ"
го развития Украины.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Стратегической целью региональной политики
Польши стало обеспечение возможности наиболее ши"
рокого использования регионами своих потенциалов
развития для достижения целей развития страны —
создание роста, занятости и территориального единства
Польши в долгосрочной перспективе [1].
В Республике Польша значительное внимание уде"
ляется предоставлению соответствующей помощи ме"
стным органам власти. Основные направления такой
поддержки определены в Законе Республики Польша
"О принципах поддержки регионального развития" от
12 мая 2000.
Закон определяет поддержку регионального раз"
вития как территориально направленную сферу дея"
тельности правительства и правительственной админи"
страции по устойчивому социально"экономическому
развитию и охраны окружающей среды, осуществляе"
мой согласованно с территориальным самоуправле"
нием, общественными и хозяйственными партнерами
[2].
Поддержка регионального развития имеет следую"
щие цели: во"первых, развитие отдельных территорий
страны, улучшения качества и условий жизни, а также
уровня удовлетворения потребностей сообщества; во"
вторых, создание условий для повышения их конкурен"
тоспособности; в"третьих, выравнивание уровня разви"
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тия отдельных территорий страны и выравнивания шан"
сов граждан независимо от места жительства, а также
уменьшение отставания слаборазвитых территорий.
Поддержка регионального развития учитывает требо"
вания, вытекающие из потребностей укрепление эконо"
мической сплоченности и территориальной целостнос"
ти Польши как единого государства; потребностей обес"
печения обороны и безопасности страны; требований
охраны культурного наследия [2].
Национальная стратегия регионального развития
определяет направления и приоритеты политики регио"
нального развития государства и устанавливает прин"
ципы определения сфер поддержки, период действия
стратегии, предполагаемые расходы общественных
средств, основы и критерии финансовой поддержки
воеводских программ за счет средств государственно"
го бюджета, а также оценку минимального привлече"
ния средств для их софинансирования из бюджетов
единиц территориального самоуправления и внебюд"
жетных средств [1].
Стратегия согласована с основными стратегически"
ми документами страны, она учитывает, в частности:
концепцию пространственного развития страны, долго"
срочную стратегию ее регионального развития, между"
народные обязательства, планы пространственного раз"
вития воеводств, программы, касающиеся отдельных
отраслей или проблем, другие программы, утвержден"
ные правительством. При разработке национальной
стратегии принимаются во внимание стратегии разви"
тия воеводств. Она принимается правительством мини"
мум на 6 следующих бюджетных лет и реализуется че"
рез программы поддержки. Совет министров раз в три
года подает в сейм информацию о реализации страте"
гии [2].
Также Стратегия регионального развития Польши
выделяет несколько групп территорий, для которых об"
щегосударственная региональная политика наряду с
мероприятиями, повышающими конкурентоспособ"
ность регионов, должна использовать дополнительные
инструменты, это такие макрорегионы, как Восточная,
Южная, Западная Польша. В таких стратегиях устраня"
ется разрыв между горизонтальной политикой для всех
польских регионов, сформулированных в "Националь"
ной стратегии регионального развития на 2010—2020
годы" и политикой развития различных регионов, вы"
раженной в стратегиях развития воеводств. Документ
определяет дополнительные потребности и задачи в
области развития на макроуровне в перспективе до 2020
года, дополняет национальные и региональные страте"
гии развития [3].
Финансовая поддержка регионального развития
осуществляется на основании национальной стратегии
регионального развития и инициатив самоуправления
воеводств, в соответствии с принципами уравновешен"
ного развития.
Она направлена на реализацию следующих задач:
— развитие предпринимательства, особенно мало"
го и среднего бизнеса, хозяйственных инноваций, транс"
фера технологий;
— реструктуризацию выбранных отраслей обще"
ственных услуг локальной и региональной экономики, ба"
зирующуюся на принципах уравновешенного развития;
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— создание новых рабочих мест;
— инвестиции в сферу технической и транспортной
инфраструктуры, которые улучшают условия осуществ"
ления экономических инвестиций;
— мероприятия в области образования, в частно"
сти инвестиции в образование и обучение взрослых;
— мероприятия в сфере локальной и региональной
культуры, как составляющих национальной культуры,
а также сохранение и развитие культурного наследия;
— инвестиции в улучшение окружающей среды;
— развитие институтов, занятых поддержкой актив"
ности и деятельности самоуправляющихся сообществ;
— проведения исследований, необходимых для осу"
ществления политики регионального развития и т.д. [2].
Основные источники финансирования мероприятий,
предусмотренных в Стратегии, запрограммированные
в национальных и региональных оперативных програм"
мах, которые обеспечивают выбор проектов к реализа"
ции.
Стратегия регионального развития реализуется че"
рез программу регионального развития. В ней опреде"
ляются сфера, порядок и условия государственной под"
держки воеводских программ. В программе определя"
ется также ее срок, задачи, которые могут получить
поддержку в рамках действия программы, установле"
ны критерии определения сфер поддержки, в которых
будет реализована программа, критерии, исполнения
которых должны обеспечить самоуправления вое"
водств, для получения поддержки на региональное раз"
витие, перечень субъектов, привлеченных к выполнению
программы, объем расходов на дофинансирование за"
дач программы, предусмотренных в государственном
бюджете, установленные лимиты расходов государ"
ственного бюджета в следующих бюджетных годах,
подробное описание источников финансирования из
государственного бюджета, бюджетов гмин, повятов и
воеводств, а также средств из других источников, де"
тальный порядок и правила надзора или контроля ус"
певаемости и эффективности выполнения задач, а так"
же субъекты контроля [2].
Финансирование реализации операционных про"
грамм происходит частично за счет средств фондов ЕС
и бюджетов Польши на основании заключенных кон"
трактов. В таблице 1 приведены данные по представле"
нию финансирования некоторых операционных про"
грамм Польши из государственного бюджета ЕС.
Главной целью Региональных операционных про"
грамм является повышение конкурентоспособности
регионов, а также улучшение качества жизни их жите"
лей, благодаря использованию региональных потен"
циалов и нивелированию барьеров развития.
Региональные программы, будут управляться от"
дельными Маршалковскими Учреждениями. Бюджет
16"и Региональных операционных программ прибли"
зительно 31,3 млрд евро, что составляет почти 40%
всех средств, предусмотренных на 2014—2020 гг. из
них 16,6 млрд евро составляют средства из фондов
ЕС.
Также Европейская комиссия приняла остальные
операционные программы по реализации секторальных
стратегий на региональном уровне в новой перспекти"
ве развития Польши.
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Таблица 1. Размеры финансирования некоторых
операционных программ Польши из бюджета ЕС

стратегии регионального развития, соответствую"
щих межрегиональных стратегий, а также с планом
территориального благоустройства воеводства [5].
Сумма
Стратегия развития воеводства реализуется че"
Название операционной программы
финансирования,
млрд евро
рез воеводские операционные программы. Важная
Операционная программа "Инфраструктура и
27,9
роль в реализации воеводских стратегий развития
окружающа среда"
и программ принадлежит воеводским контрактам.
16 региональных операционных программ
16,6
В соответствии со ст. 5 пункта 1 Закона "О прин"
Операционная программа "Человеческий капитал"
9,7
Операционная программа "Инновационная
8,3
ципах политики развития" от 6 декабря 2006 года,
экономика"
региональный договор является договором на фи"
Операционная программа "Развитие регионов
2,3
нансирование эксплуатационных расходов програм"
Восточной Польши"
мы из государственного бюджета и из иностранных
Операционная программа "Техническая помощь"
0,5
Программа европейского территориального
0,7
источников [6].
сотрудничества
Подписание контракта является основанием для
Резервы
1,3
инициирования
передачи органам местного самоуп"
Всего
67,3
равления финансирования для реализации регио"
Так, операционная программа "Инновационна эко" нальных оперативных программ.
номика" — вторая по бюджету программа на 2014—
Выделение средств на финансирование некоторых
2020 гг. и самая большая в ЕС программа, финансиру" операционных программ регионов Польши, согласно
ющая исследования, развитие и инновации. На ее осу" подписанным контрактов, представлены в таблице 2.
ществление предназначено около 8,3 млрд евро из ев"
Также характерными для воеводств документами
ропейских фондов. Его основная цель заключается в планирования являются: стратегия инноваций, стратегия
финансировании научно"исследовательских работ, осу" социальной интеграции, план защиты здоровья, програм"
ществляемых предпринимателей — в одиночку или в со" ма обеспечения равных возможностей для лиц с ограни"
трудничестве с научным сектором и осуществления их ченными возможностями и предотвращения их социаль"
деятельности на рынке.
ной изоляции, план использования территории в воевод"
Программа "Инфраструктура и Окружающая сре" стве, программа сохранения воды, региональная опера"
да 2014—2020", крупнейшая польская программа (27,9 ционная программа, региональный план работ в сфере
млрд евро от ЕС) стала источником средств для транс" занятости, а также энергетическая стратегия региона.
портной инфраструктуры, охраны окружающей среды,
Существуют стратегии повята, стратегии города,
энергетики, низкоуглеродной экономики, здравоохра" стратегии гминов, солетств и каждый разрабатывающий
нения и культуры.
стратегию орган, должен соотносить свои планы с эти"
Программа "Цифровая Польша" предусматривает ми документами. Стратегия гмина или повята должна
почти 2,2 млрд евро из бюджета ЕС на широкополос" учитывать и ссылаться на стратегию воеводства. Мест"
ный интернет, электронную администрацию и увеличе" ные органы власти гминов и повятов признают необхо"
ние цифровых компетенций общества.
димость стратегического взгляда не только на плани"
Программа Польша Восточная (финансирование 2 рование городских инвестиций, но также на весь комп"
млрд евро из средств ЕС) — это дополнительная, по" лекс функционирования единиц самоуправления. Сле"
мимо национальных и региональных программ, про" довательно, в сотрудничестве с крупными консалтин"
грамма поддержки для 5 воеводств Восточной Польши. говыми компаниями они разрабатывают стратегии дол"
Средства программы предназначены для финансирова" госрочного развития территориальных единиц. Ограни"
ния предпринимательской инициативы и инноваций, ченность этих средств стала поводом соревнований
общественного транспорта и дорог, а также для желез" между органами местного самоуправления.
нодорожного транспорта в воеводских городах Восточ"
Стратегия также должна напрямую влиять на состав"
ной Польши.
ление ежегодного бюджета территориальной единицы.
Программа "Техническая помощь" предполагает Если это условие не выполняется, можно говорить о том,
размер финансирования более 700 млн евро из бюд" что стратегия не реализуется. Очередным документом,
жета ЕС, на развитие системы реализации фондов ЕС в в котором задачи стратегии определены подробно и
Польше (обучение для бенефициаров и сотрудников четко, является Многолетний Инвестиционный План, а
также ежегодный бюджет гмины.
учреждений, реализующих фонды).
На уровне регионов реализация региональной по"
Это не исчерпывающий список. В случае местного
литики осуществляется через стратегии воеводств. самоуправления уровня гмины характерными для него
Стратегии регионов в Польше существенно отличаются планами также будут программа профилактики и реше"
друг от друга. Для каждого из 16 воеводств разработа" ния проблемы алкоголизма, программа предотвраще"
на конкретная стратегия развития, где обозначены их ния наркомании, программа ревитализации, план ис"
конкурентные преимущества. Одной из основных кон" пользования сельскохозяйственных угодий, программа
курентных преимуществ большинства польских регио" развития образования, программа местной экономичес"
нальных стратегий считается геополитическое положе" кой политики, планы теплоснабжения, получения элек"
ние региона рядом с имеющимся природно"ресурсным троэнергии и газового топлива, планы развития отдель"
ных сельских населённых пунктов. Органы местного
потенциалом этих территорий.
Стратегия должна быть согласована с целями сред" самоуправления уровня повята составляют планы мес"
несрочной стратегии развития страны, национальной тного развития, программы развития предприниматель"
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ства, программы по профилактике безработицы и про"
граммы относительно людей с ограниченными возмож"
ностями [7].
На практике стратегических документов может быть
гораздо больше.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня в Польше большое внимание уделено воз"
можности применения в польских условиях новых ев"
ропейских подходов к проблемам регионального раз"
вития. Задача региона как одного из уровней админис"
тративного деления в Польше связана с созданием ус"
ловий для регионального развития и управлением на
местном уровне. В этой связи в Польше широко исполь"
зуется принцип территориального самоуправления. Ре"
гиональные и местные органы самоуправления реали"
зуют свои функции и задачи через комплексную систе"
му стратегических документов, а получение средств из
фондов Европейского Союза является их обязаннос"
тью. В работе установлено, что стратегия развития ре"
гиона и его территориальной единицы, как основной
документ, должна иметь операционную реализован"
ность, которая, с одной стороны, включает разработку
полного комплекса операционных программ, проектов
и планов реализации, а с другой — иметь реальную фи"
нансовую поддержку из различных источников. Толь"
ко тогда можно говорить о том, что стратегия реализу"
ется. Такие условия реализации стратегии приводят к
положительным тенденциям развития регионов и их тер"
риторий. Такая практика регионального развития
Польши крайне полезна для Украины, а вопрос опера"
ционной реализации региональных и местных страте"
гий актуален на этапе формирования регионального
стратегического планирования.
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Таблица 2. Выделение средств на отдельные
региональных операционных программ

Регион
Силезское
КуявскоПоморское
Люблин
Любуское
Лодзь
Малопольское
Мазовецкое
Ополе
Подкарпатское
Подляское
Померанский
Силезское
Свентокшишское
Вармии и Мазур
Великий
Захид
Всего

Финансирование
Европейского фонда
регионального развития
(млрд EUR)
1,2
0,95
1,16
0,44
1,01
1,29
1,83
0,43
1,14
0,64
0,89
1,71
0,73
1,04
1,27
0,84
16,56

6. Закон "О принципах политики развития" от 6 де"
кабря 2006 года. Законодательный вестник № 227,
poz.1658 и 2007 г. № 140.
7. Ustawa o samorzdzie wojewdztwa z dnia 5 czerwca
1998 r. Access mode: http://www.sejm.gow.pl. — Title
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ВСТУП
Державна податкова політика є одним з найважливіших
напрямів реалізації фінансової політики, який виконує клю"
чову функцію в регулюванні економіки за допомогою вве"
дення правил оподаткування та політики регулювання до"
ходів і витрат. Від ефективності реалізації механізмів дер"
жавної податкової політики залежить економічний розви"
ток країни, її конкурентоспроможність у системі світової
економіки, а також добробут всіх громадян України.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Прискорення інноваційного розвитку, ефективність сус"
пільного виробництва, безпосередньо залежать від реалі"
зації механізму економічного впливу на елементи економі"
чної системи за допомогою механізмів політики оподатку"
вання. Динамічний розвиток української економіки обумов"
лений рівнем ефективності реалізації державної податко"
вої політики. Від останньої в кінцевому підсумку залежить
вся економічна і соціальна база існуючого політичного по"
рядку. Відповідно, створення умов для реалізації держав"
них політичних, економічних і соціальних функцій
здійснюється через важелі впливу на господарську і підприє"
мницьку діяльність, приватні фінанси, а також на основі пе"
рерозподільних процесів у бюджетно"податковій сферу за
допомогою яких формується сприятливий інвестиційний
клімат.
Тому, в роботі ставиться завдання дослідити особли"
вості реалізації механізмів державної податкової політики
в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Здійснення в Україні радикальних перетворень, засно"
ваних на ринкових відносинах, зажадало розробки нової
державної податкової політики, яка виступає на передній
план у системі заходів державного впливу на економічні
процеси. Реалізація програм реформування направлена на
децентралізацію рішень з соціально"економічних питань,
підвищення ролі і значення податкової системи України, в
якій концентруються майже всі проблеми територіального
відтворення, величина і глибина яких вимагає вдосконален"
ня механізмів державної податкової політики.
У комплексі заходів державного регулювання ре"
гіонального розвитку ключове місце належить податковій
політиці, що проводиться як на державному, так і на регіо"
нальному рівні. Слід зазначити, що специфіка регіонів Ук"
раїни зумовлює необхідність більш активної, в порівнянні з
типовою світовою практикою, діяльності держави щодо усу"
нення диспропорцій у соціально"економічному розвитку
території, вирішення складних регіональних проблем, ство"
рення умов для сталого розвитку всіх регіонів країни.
Сучасна податкова система України являє собою ре"
зультат досить суперечливих етапів економічного розвитку
держави. Так, українська модель податкової системи по"
єднує деякі запозичення зарубіжних аналогів, які за час
функціонування податкової системи України були впровад"
жені до української специфіки — результат сучасних вітчиз"
няних реалій. Це стосується як оподаткування споживання
(податків на споживання), так і оподаткування окремих фак"
торів виробництва (праця і капітал), ролі цих податків у до"
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ходах бюджетної системи і цілого ряду елементів податків,
які функціонують у сучасній податковій системі.
Характерні риси реалізації механізмів податкової пол"
ітики України, багато в чому, зумовлюють особливості
відтворювального процесу на рівні економічних агентів
(співвідношення факторів виробництва, структура витрат і
ряд інших параметрів). Хоча загальний податковий тягар
(оцінене як частка податкових доходів у ВВП) в Україні, но"
мінально, істотно нижче, ніж в більшості країн Євросоюзу,
його тяжкість відчувається в значно більшому ступені. При"
чиною тому служить структура податкового тягаря, що скла"
дається з різних компонентів, які, в свою чергу, є наслідком
особливостей української економіки, а також особливості
розміщення податкового тягаря за галузями і секторами
економіки України, яка передбачає більш високий рівень
оподаткування низьких доходів (регресивний характер опо"
даткування) [1, с. 62].
У 2015 році Державною фіскальною службою України
було вжито комплекс організаційних та практичних заходів
щодо реалізації Положення про Державну фіскальну служ"
бу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2014 року № 236, виконання завдань,
визначених Законом України "Про Державний бюджет Ук"
раїни на 2015 рік", Податковим та Митним кодексами Ук"
раїни, а також доручень Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
фінансів України.
Діяльність Державної фіскальної служби України
відповідно до визначених Планом роботи заходів спрямо"
вано на безумовне забезпечення виконання завдань із над"
ходження платежів до бюджетів, удосконалення системи
оподаткування, виявлення та руйнування схем мінімізації
податкових зобов'язань, запобігання та виявлення кримі"
нальних та інших правопорушень у сфері оподаткування,
митній та бюджетній сферах, впровадження електронних
сервісів для платників, підвищення рівня митної безпеки
тощо.
Впродовж 2015 року проведено значну роботу щодо
забезпечення реалізації пріоритетних напрямів із реформу"
вання податкової системи, зокрема зменшено кількість по"
датків з 22 до 11, спрощено процедури їх адміністрування,
запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ.
Оптимізовано податкову звітність, що надало змогу плат"
никам зменшити кількість часу на їх підготовку, запровад"
жено мораторій на два роки на здійснення податкових пе"
ревірок малого бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн грн. на
рік) тощо.
Реалізація визначених Планом роботи заходів сприяла
поліпшенню ефективності роботи органів Державної
фіскальної служби України та стала головним чинником у
забезпеченні виконання завдань та досягнення позитивних
темпів приросту надходжень платежів порівняно з 2014 ро"
ком [2].
Надзвичайно висока частка податку на прибуток, як і
сукупності групи податків на капітал у структурі доходів кон"
солідованого бюджету, є наслідком специфіки формуван"
ня і структури доданої вартості в економіці країни, що скла"
лася в радянський період економічного розвитку (завище"
на частка чистих активів і занижена частка оплати праці).
Зміна даних пропорцій в даний час не відбувається. Однак
ясно — значна частка податку на прибуток у доходах бюд"
жетної системи (особливо в бюджетах регіонів) може зігра"
ти вкрай негативну роль в умовах кризи [3, с. 14].
За оперативними даними у 2015 році до зведеного бюд"
жету надійшло (збір) 587,1 млрд грн., що на 162 млрд грн.,
або на 38,1 відс., більше 2014 року. До державного бюдже"
ту забезпечено 487,7 млрд грн., до місцевих бюджетів —
99,4 млрд гривень.
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Надходження (збір) до загального фонду державного
бюджету склали 486,9 млрд грн., індикативні показники
Міністерства фінансів України виконано на 101,3 відс., до"
датково забезпечено 6,3 млрд гривень.
У повному обсязі виконано завдання Міністерства
фінансів України з податку на додану вартість з виробле"
них в Україні товарів — 101,3 відс. (+1,3 млрд грн.), подат"
ку та збору на доходи фізичних осіб — 105,8 відс. (+2,5
млрд грн.), ввізного мита — 106,6 відс. (+2,5 млрд грн.),
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних то"
варів (продукції) — 106,2 відс. (+2,3 млрд грн.), акцизного
податку з ввезених на митну територію України підакциз"
них товарів — 103,5 відс. (+0,8 млрд грн.), частини чистого
прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету —
215,5 відс. (+2,2 млрд грн.) тощо.
У розрізі основних платежів у 2015 році приріст до
відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на
додану вартість із ввезених на територію України товарів
— на 29,3 відс. (+31,5 млрд грн.), податку на додану
вартість з вироблених на території України товарів (робіт,
послуг) — на 32,3 відс. (+26,1 млрд грн.), ввізного мита
— у 3,6 раза (+28,8 млрд грн.), акцизного податку з ви"
роблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — на
36,8 відс. (+10,4 млрд грн.), рентної плати за користуван"
ня надрами — у 2 рази (+18,8 млрд грн.), акцизного по"
датку з ввезених на митну територію України підакциз"
них товарів — у 8,6 раза (+21,5 млрд грн.), частини чис"
того прибутку (доходу), що вилучається до держбюдже"
ту — у 2,2 раза (+2,3 млрд грн.), збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на природний газ для спо"
живачів усіх форм власності — на 48,5 відс. (+0,9 млрд
грн.) тощо.
З початку року платникам податків на рахунки відшко"
довано 68,4 млрд грн. податку на додану вартість.
Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування склали 185,7 млрд гривень
[2].
Більш того, ситуація перекладання тягаря податкових
платежів на роботодавців формує ситуацію "податкового
клина" при оподаткуванні попиту і пропозиції на ринку праці,
що суттєво його модифікує. Дана ситуація в кризових умо"
вах призвела до істотного зниження витрат на робочу силу
в порівнянні з іншими витратами.
З урахуванням вищевикладеного спробуємо формалі"
зувати найбільш пріоритетні напрями реалізації механізмів
податкової політики України.
Податок на додану вартість. У 2015 році до загального
фонду державного бюджету забезпечено збір податку на
додану вартість з вироблених в Україні товарів у сумі 106,7
млрд грн., що на 32,3 відс., або на 26,1 млрд грн., більше
відповідного періоду минулого року. Індикативний показ"
ник Міністерства фінансів виконано на 101,3 відс., додатко"
во зібрано 1,3 млрд гривень. Протягом звітного року пози"
тивні нарахування задекларованих сум ПДВ склали 113,4
млрд грн., що на 23,0 млрд грн., або 25,5 відс., більше, ніж
у 2014 році.
Доцільна розробка спрощеної моделі розрахунку по"
датку на додану вартість для організацій малого бізнесу з
добровільним переходом на дану модель. Суть моделі по"
лягає в обчисленні зниженої податкової ставки і відсутності
"вхідного" ПДВ.
Додатковим чинником, в межах підтримки установ осві"
ти, культури, охорони здоров'я і високотехнологічних галу"
зей, які не є платниками ПДВ, можливо передбачити відшко"
дування "вхідного" ПДВ, хоча б за окремими елементами
основних засобів, що використовуються в межах статутної
діяльності. Подібна практика існує в розвинених західних
країнах.
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Протягом 2015 року вживалися заходи щодо проактив"
ного аналізу та експрес"діагностики. Моніторинговим цент"
ром Державної фіскальної служби України проводився
аналіз з метою превентивного виявлення можливих пору"
шень діяльності суб'єктів господарювання у податковій та
митних сферах та організація роботи територіальних органів
Державної фіскальної служби щодо їх упередження.
На постійній основі виявляються ймовірні схеми ухилен"
ня від сплати податкових зобов'язань з ПДВ (у середньому
понад 20 схем за місяць), у т.ч. таких, що займаються
підміною товару.
Переліки суб'єктів господарювання, які подають уточ"
нюючі розрахунки з ПДВ з ймовірними ознаками ризику, та
інформація щодо схем ухилення від оподаткування направ"
ляються територіальним органам Державної фіскальної
служби для вжиття відповідних заходів негайного реагуван"
ня [2].
Одним з основних механізмів податкової політики Ук"
раїни в питаннях оподаткування прибутку має стати посту"
повий перехідудо сплати податку на прибуток для холдин"
гових структур, на основі їх консолідованої звітності. Рішен"
ням цієї проблеми може стати створення окремих спеціаль"
них режимів оподаткування для холдингових структур, що
знаходиться в межах юрисдикції України, і компанія, до
складу якої входять юридичні або фізичні особи — іноземні
податкові резиденти (даний підхід не є українською іннова"
цією, і активно використовується в більшості розвинених
країн).
Формалізація спеціальних податкових режимів, у межах
яких організації зможуть без створення зайвих податкових
ризиків для себе передавати грошові кошти та майно в ме"
жах холдингу, не потрапляючи під подвійне оподаткування
або донарахування за окремими податками, зможе істотно
легітимізувати діючі неформально холдингові структури,
ввести їх в рамки правового поля, і побудувати роботу з ними
найбільш оптимальним і ефективним способом. Реалізація
цієї концепції неможлива тільки в рамках податкової пол"
ітики держави, так як передбачає комплексну роботу
органів, які займаються методологією обліку і звітності в
Україні, та ін. Консолідовані групи платників податків, пев"
ною мірою, здатні задовольняти цю потребу, але без ураху"
вання специфіки діяльності транснаціональних корпорацій,
у поєднанні з окремими методичними аспектами складності
застосування їх інструментарію.
З метою забезпечення ефективного супроводження
консолідованих промислових груп сформовано Реєстр кла"
стерних груп суб'єктів господарювання на 2016 рік, до яко"
го включено 32 кластерні групи, у т.ч. 7 нових кластерних
груп (загальна кількість суб'єктів господарювання становить
4891 підприємство, з яких 4442 зареєстровані на території
України, 449 — нерезиденти України).
Щомісячно протягом 2015 року готувалося "експозе"
щодо великих платників податків, кластерних групах
суб'єктів господарювання, яке містить близько 11 тис.
підприємств та являє собою концентровану інформацію про
структуру, основні сфери та показники їх діяльності, дозво"
ляє швидко оцінити результати діяльності в цілому по групі
та за основними напрямами бізнесу, виявити проблемні пи"
тання та резерви збільшення надходжень до бюджету.
На постійній основі у 2015 році здійснювався аналіз ви"
конання показників фінансових планів та контроль за роз"
рахунками з бюджетом підприємств державного сектору
економіки, зокрема підприємств"монополістів.
Щомісячно проводився аналіз повноти даних, що
містяться в статистичній базі даних митних декларацій
Єдиної автоматизованої інформаційної системи та локаль"
них базах митниць Державної фіскальної служби України.
За результатами аналізу забезпечено внесення відсутніх

митних декларацій до Єдиної автоматизованої інформацій"
ної системи та актуалізацію первинних даних [2].
Необхідно коректувати існуючу в Україні модель подат"
кового адміністрування, і якщо всі розглянуті вище механі"
зми державної податкової політики, спрямовані на вдоско"
налення податкової системи, можуть бути реалізовані че"
рез правові механізми (не тільки податкові), то для зміни
ситуації з податковим адмініструванням цього не достатньо.
Ключова проблема податкового адміністрування в Україні
криється в характері взаємодії податкового органу та плат"
ника податків з одного боку, і законодавця і податкового
органу з іншого боку. У поточних умовах даний тип взаємин
(особливо це стосується взаємин податкового органу та
платника податків) можна охарактеризувати як конфронта"
ційний. Ключем до розв'язання діалектичного протиріччя
платника податків — податковий орган може стати тільки
перехід від конфронтаційних відносин до партнерських.
ВИСНОВКИ
Отже, пріоритетними завданнями розробки і реалізації
ефективної податкової політики є забезпечення держави
фінансовими ресурсами для формування інституційного ме"
ханізму бюджетної політики, створення умов для розвитку
національної економіки та вирішення соціально"економічних
проблем на основі ефективної мобілізації грошових потоків
та управління фінансовими ресурсами. Для вітчизняної по"
даткової системи є найбільш актуальними наступні пробле"
ми: нестабільність податкової політики; розміри платежів не
завжди відповідають реальним можливостям платника по"
датків, тобто податковий тягар для багатьох виявляється не"
посильним, що призводить до порушень чинного законодав"
ства; масове поширення різних податкових преференцій, в
результаті чого бюджет зазнає значних збитків; недостатність
економіко"правової підтримки введення податків.
Недосконалість реалізації механізмів державної податко"
вої політики закономірно призводить до розширення сектора
тіньової економіки, де зосереджується колосальний резерв
фінансових ресурсів. При цьому капітали, приховані від опо"
даткування, досить непросто легалізувати навіть у тому випад"
ку, якщо їх власники починають відчувати такі наміри, бо ве"
ликі інвестиції автоматично викликають закономірний інтерес
податкових структур до джерела їх походження. Таким чином,
ці капітали залишаються в тіні, або переводяться за кордон.
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DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF STATE
REGULATION IN ADVERTIZING ACTIVITY SPHERE

У статті запропоновано розробити механізм впровадження концепції державного регулюван
ня в сфері рекламної діяльності. Такий механізм базується на побудові уточненого прогнозу
обсягу рекламного ринку України.
It is offered to develop the mechanism of introduction of the concept of state regulation in
advertizing activity sphere in the article. This mechanism is based on creation of the specified forecast
of volume of Ukrainian advertizing market volume.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі ринкових відносин рекламна
діяльність являє собою ефективний важель розвитку
економіки України. Відповідно, концепція державного
регулювання в сфері рекламної діяльності повинна бути
розроблена з урахуванням особливостей економічно"
го механізму реклами з прийняттям до уваги практич"
ного досвіду співпраці з учасниками рекламного ринку
та повинна бути орієнтована на створення розвиненого
рекламно"інформаційного середовища в Україні, що
відповідає європейським і міжнародним вимогам зав"
дяки наявності інноваційних видів реклами та буде гар"
монійно співвідноситися з європейським та світовим
комунікаційним простором. Для реалізації даної кон"
цепції потрібен відповідний дієвий механізм.

доробки такі вчені, як: О.Б. Коротич [1], О.В. Радченко
[2], Р.М. Рудницька [3], О.І. Черниш [4].
Проте в науковій літературі відсутній механізм впро"
вадження концепції державного регулювання в сфері
рекламної діяльності.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розробка механізму впровадження
концепції державного регулювання в сфері рекламної
діяльності.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхід"
но поставити та вирішити такі завдання:
— проаналізувати економічні методи державного
управління;
— обгрунтувати побудову прогнозу зміни обсягів
рекламного ринку України як основу для розробки ме"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ханізму впровадження концепції державного регулю"
І ПУБЛІКАЦІЙ
вання в сфері рекламної діяльності;
Питанням розробки механізмів державного регулю"
— порівняти результати прогнозу обсягів реклам"
вання рекламної діяльності приділяли власні наукові ного ринку України з експертними даними.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Обсяг рекламнокомунікаційного ринку, млн
грн.

Таблиця 1. Динаміка зміни обсягу рекламного
Для практичного впровадження концепції держав"
ринку України протягом 2011—2015 рр.
ного регулювання в сфері рекламної діяльності пропо"
Рік
Обсяг рекламно-комунікаційного ринку, млн грн.
нується створити відповідний механізм.
2011
8 642
Такий механізм базується на застосуванні еконо"
2012
9 478
мічних методів державного регулювання в сфері рек"
2013
10 553
ламної діяльності, зокрема, індикативного планування.
2014
9 065
2015
8 941
У цілому, економічні методи державного управлін"
ня (зокрема, регулювання) виникли та продовжують
розвиватися в процесі здійснення людиною підприєм"
12 000
ницької діяльності на базі виробничих відносин, які
10 000
проявляються в якості об'єктивних економічних за"
конів та визначених економічних інтересів. Виходячи
8 000
з цього, сучасна теорія державного управління вима"
6 000
гає поглиблених знань та вмінь використання економ"
ічних закономірностей з можливістю їх врахування в
4 000
контексті усунення проявів управління економічними
2 000
процесами за допомогою адміністративно"командних
0
методів [2].
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Економічні методи державного управління орієн"
Рік
туються на досягнення визначених цілей і завдань че"
рез типові, притаманні управлінню економічні засоби Рис. 1. Тенденції зміни обсягу рекламного ринку
України протягом 2011—2015 рр.
та стимули, що чинять вплив на інтереси економічного
характеру.
Сучасне суспільство характеризується наявністю
Таблиця 2. Прогнозна динаміка зміни обсягу
об'єктивних інтересів економічного характеру, раціо"
рекламного ринку України протягом
нальне використання яких сприяє прискоренню інтен"
2016—2018 рр.
сифікації розвитку національної економіки. Ці інтереси
широко застосовуються в управлінні процесами вироб"
Рік
Обсяг рекламно-комунікаційного ринку, млн грн.
ництва та розподілу суспільного продукту й національ"
2016
9 379
ного доходу на базі відповідних економічних стимулів і
2017
9 401
2018
9 423
цільових державних комплексних програм, спрямова"
них на забезпечення соціально"економічного розвитку
[4].
ного впровадження концепції державного регулюван"
Метою економічних методів державного управлін" ня в сфері рекламної діяльності. Основою даного пла"
ня є поєднання інтересів різнохарактерних суспільних нування є прогноз розвитку рекламного ринку України,
груп, підприємницьких структур та держави, що, в свою вихідні дані для побудови якого наведено в таблиці 1.
чергу, дозволить збільшити обсяги продукції, робіт та
Для визначення доцільної регресивної функції, яку
послуг, підвищити рівень їх якості, що, в свою чергу, потрібно використовувати в табличному процесорі
сприятиме підвищенню загального соціально"економі" Microsoft Excel для здійснення прогнозування перспек"
чного розвитку країни.
тивних обсягів рекламного ринку України на майбутні
Використання в процесі державного управління три роки, необхідно побудувати графік залежності об"
об'єктивних законів економіки та економічних інтересів сягів рекламного ринку України від заданих інтервалів
можна вважати економічними методами державного часу (років) (рис. 1).
управління [1].
Рисунок 1 дозволяє побачити нелінійну залежність
Виходячи з цього, фактично під економічними ме" між обсягами рекламного ринку України та часовим
тодами державного управління слід розуміти систему інтервалом. Виходячи з цього, для прогнозування доц"
методів й інструментів впливу на суб'єкти підприємниць" ільно використовувати функцію "Рост".
кої діяльності через впровадження фінансово"еконо"
Тенденції розвитку ринку реклами України протя"
мічних законів та грошово"кредитних відносин з метою гом 2011—2015 рр. демонструють нелінійну залежність
створення сприятливих умов для досягнення високого між обсягами медійного ринку та часом. Відповідно, для
рівня економічних результатів [2].
здійснення прогнозування необхідно обрати функцію
Відповідно, в роботі пропонується використання "Тенденція". Відповідний прогноз, отриманий за резуль"
індикативного планування в межах механізму практич" татами її використання, відображені в таблиці 2.
Таблиця 3. Порівняльна характеристика прогнозів обсягу рекламного ринку України на 2016 р.
Показник
Рекламний
ринок
України

Підсумки
2015 року,
млн грн.
8 941

Прогноз на 2015 рік,
млн грн.
(Всеукраїнська
рекламна коаліція)
10 003

Темп приросту,
%

Прогноз на 2015 рік
(функція «Рост»)

Темп приросту,
%

11,9%

9 379

4,9%
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Якщо порівняти прогнозні значення, отримані за
допомогою використання регресивної функції "Рост",
з прогнозами експертів Всеукраїнської рекламної ко"
аліції (табл. 2), то можна побачити, що ці значення сут"
тєво відрізняються. Так, відповідно до прогнозів Все"
української рекламної коаліції, обсяг рекламного (ме"
діа) ринку України в 2016 році досягне 10 003 млн грн.
Що ж стосується результатів прогнозування за допо"
могою функції "Рост", то його значення в перспектив"
ному 2016 році складе близько 9 379 млн грн., тобто,
враховуючи існуючі тенденції, обсяг рекламного ринку
України збільшиться, проте, темп росту буде значно
нижчим (табл. 3).
Як можна побачити з таблиці 3, темп приросту об"
сягу рекламного ринку України відповідно за результа"
тами прогнозу, отриманими шляхом використання рег"
ресивної функції "Рост", є майже в 2,5 рази меншими за
темп його приросту, отриманий відповідно до оцінки ек"
спертів Всеукраїнської рекламної коаліції.
При цьому, враховуючи прогнози експертів Міжна"
родного валютного фонду стосовно темпів росту украї"
нської економіки в 2015 році, слід зазначити, що він
очікувався лише на рівні 2%. Відповідно, темп прирос"
ту рекламного ринку України на рівні 11,9% в 2016 р.
не може розглядатися як реальне значення з прийнят"
тям до уваги, що протягом 2013—2015 рр. обсяг рек"
ламного ринку України зменшувався (зокрема, в 2014
році він зменшився на 14% порівняно з попереднім 2013
роком, а в 2015 році — на 1,4% порівняно з попереднім
2014 роком).
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ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
В цілому, в роботі в межах розробки механізму
впровадження концепції державного регулювання в
сфері рекламної діяльності було отримано уточнений
прогноз обсягів рекламного ринку України на 2016 рік,
що, в свою чергу, дозволить оптимізувати процеси уні"
фікації механізмів державного регулювання в сфері
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пективі тенденцій.
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FINANCIAL ACCOUNTING AS PROJECTION OF CROSSING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC
RELATIONS PARTICIPANTS INTERESTS AND OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION
Визначено, що основою формування системи нормативноправового регулювання бухгал
терського обліку є ідентифікація запитів користувачів, що обумовлює специфіку формування
його організації та методології. Метою нормативноправового регулювання бухгалтерського
обліку є гармонізація запитів користувачів та уникнення інформаційних конфліктів. Розробле
но склад та класифікацію користувачів бухгалтерського обліку, з метою гармонізації їх інте
ресів. Обгрунтовано потребу у вивченні бухгалтерського обліку як проекції перетину інтересів
учасників соціальноекономічних відносин та об'єкт нормативноправового регулювання. Вста
новлено, що система нормативноправового регулювання бухгалтерського обліку повинна бути
направлена на формування механізму практичної реалізації його методології та організації як
інформаційної моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем та інформаційної
моделі економічної дійсності.
It is determined that a basis of forming of the legislation system of financial accounting is
identification of requests of users, causes specifics of forming of its organization and methodology.
The purpose of standard legal regulation of financial accounting is harmonization of requests of users
and to avoid the information conflicts. The structure and classification of users of the financial
accounting information have been developed, for the purpose of harmonization of their interests.
The need for studying of financial accounting as a projection of crossing of the social and economic
relations participants' interests and object of standard legal regulation have been proved. It has been
established that the system of standard legal regulation of financial accounting, should be directed
to forming of the mechanism of practical implementation of its methodology and the organization as
information model of interaction of the entity with external environment and information model of
economic reality.
Ключові слова: бухгалтерський облік, користувачі, інформаційний конфлікт, державне управління.
Key words: financial accounting, users, information conflict, public administration.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Місце бухгалтерського обліку в системах державно"
го управління та правового регулювання важко переоці"
нити, адже в цій інформацій системі перетинаються інте"
реси учасників різних соціально"економічних відносин.
Сьогодні важко осягнути роль та значення облікової
інформації в розвитку економічних систем, подоланні
соціальних конфліктів, вирішення екологічних проблем.
Саме тому є потреба в трансформації його теоретико"ме"
тодологічних положень, які б були мінливими до динам"
ічного розвитку суспільства та підвищили його значимість
у вирішенні назрілих соціальних, економічних та еколог"

ічних проблем. Це актуалізує науковий пошук ідентифі"
кації перетину інтересів різних учасників соціально"еко"
номічних відносин у системі бухгалтерського обліку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагоме значення в розбудові вітчизняної системи бух"
галтерського обліку як суспільно значимого ін"
ститутумають дослідження таких учених: О.М. Петрук,
С.Ф. Легенчук, С.Ф. Голов, Н.М. Ткаченко, Я.В. Олійник,
Т.В. Харламова, В.В. Євдокимов, О.С. Височан, А.С. Кру"
това, А.В. Янчев, К.В. Романчук, Л.В. Гнилицька, Н.О. Ло"
ханова, О.А. Лаговська, М.В. Реслер.
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бухгалтерського обліку можна
описати через неврегульованість
потреб користувачів та економіч"
Внутрішні
Економічні агенти
них відносин, що гальмує форму"
вання надійної інформаційної ос"
Зовнішні
Неекономічні агенти
нови для розвитку ринків капіталу,
приватизації, збільшення інвес"
За відношенням до управління
тицій та оцінки ефективності фун"
За характером зацікавленості
господарською діяльністю підприємства
кціонування приватного сектора;
для використання ресурсів міжна"
Прямі
Фінансова
родних фінансових ринків і розвит"
ку міжнародних економічних
Непрямі
Нефінансова
відносин" [1, с. 12—13].
Приймають рішення на основі бухгалтерської
Дослідження бухгалтерського
інформації, які впливають на внутрішнє та зовнішнє
обліку як інформаційної моделі
середовище функціонування підприємства
взаємодії підприємства із зов"
нішнім середовищем є нерозрив"
КОРИСТУВАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ним із вивченням особливостей за"
Впливають на якість та форму представлення
питів його користувачів. Адже,
інформації про господарську діяльність підприємства
інформація стала продуктом, який
для власних та суспільних цілей
впливає на їх поведінку. "Характе"
ристика складу та інтересів груп ко"
За доступом до бухгалтерської фінансової
За доступом до комплексної інформації
ристувачів бухгалтерської звітності
інформації
про діяльність підприємства
показує, що інтереси користувачів
облікової інформації різносто"
З обмеженим доступом
Аутсайдери
ронні, відмінні один від одного, не
З безмежним доступом
Інсайдери
рідко й протилежні. Ці інтереси
визначають інформаційні потреби
За характером спливу на якість
користувачів облікових даних. Су"
За способом впливу на якість
бухгалтерської інформації
бухгалтерської інформації
часна методологія бухгалтерсько"
го обліку не пропонує способів за"
Суб’єкти, які визначають якість
Впливають на якість через зміст
доволення інформаційних потреб
бухгалтерської інформації
інформаційних запитів
одночасно всіх груп користувачів
Впливають на якість через
звітності у рівному ступені шляхом
Суб’єкти, які створюють якість
встановлення
обов’язкових
вимог
побудови єдиного комплексу
бухгалтерської інформації
фінансових моделей фірми. Од"
Впливають на якість через врахування
нією з базових протиріч виступає
вищезазначених складових
конфлікт задач надання даних про
Рис. 1. Склад користувачів бухгалтерського обліку
платоспроможність й рентабель"
та їх класифікація
ність господарюючих суб'єктів, які
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
характеризуються теоріями статистичного та динамічно"
"При розробці теорії бухгалтерського обліку прак" го балансу" [6, с. 14]. Погоджуємося з тим, що інтереси
тично не враховується інформація нових сфер еконо" користувачів є різноманітними, але в той же час є диску"
мічного життя, не вирішена проблема узгодження різно" сійним те, що автор зазначає про пріоритетність платос"
сторонніх інтересів користувачів бухгалтерської інфор" проможності та рентабельності. Так, дані показники є
мації та склад таких користувачів. Існуючі принципи бух" важливими з позиції функціонування підприємства та за"
галтерського обліку (допущення та вимоги), на жаль, не доволеності інвесторів, але в жодному разі не характе"
дозволяють однозначно відобразити в обліку результа" ризують безперервність його функціонування. Адже на
господарську діяльність впливає цілий спектр ризиків
ти господарської діяльності підприємства" [9, с. 14]
Прояв бухгалтерського обліку в соціально"еконо" внутрішнього та зовнішнього середовища, які не завжди
мічному розвитку систем різних рівнів обумовлює заці" відіб'ються на цих показниках, й крім того, користувачів
кавленість у ньому всіх учасників відносини, який обу" цікавить не лише результуючий показник, але й вплив на
мовлюють функціонування систем. Бочуля Т.В. у кон" нього відповідних факторів, що може вплинути на рішен"
тексті зацікавленості користувачів бухгалтерського об" ня користувача.
Височан О.С. вказує на те, що "виникнення інформац"
ліку вказує на його дезінтеграцію, зокрема дослідниця
зазначає: "інформаційно"технологічні атрибути модерн" ійних потреб в осіб, які приймають рішення є наслідком
ізації сучасного суспільства й економіки визначили по" багатогранних відносин, які відбуваються між управлінця"
вну уніфікацію вимог до якості обліково"аналітичного ми, інвесторами, постачальниками, клієнтами, працівника"
забезпечення управління підприємством, що позначило" ми, державними органами регулювання та контролю тощо.
ся на організації бухгалтерського обліку та складанні Багато з цих осіб безпосередньо впливають на господарсь"
облікової звітності. Пріоритетним визначено подолання ку діяльність підприємства, певним чином формуючи її ре"
наслідків дезінтеграції обліково"аналітичного забезпе" зультати. Одні конкурують на різноманітних ринках, об"
чення різних груп користувачів, яка створює проблеми мінюються ресурсами із підприємством, інші регулюють
для бізнесу й економіки в цілому шляхом негативного ці ринки. В результаті цього всі вони стають частиною ви"
впливу на контроль, аналіз і управління. Дезінтеграцію робничого процесу на підприємстві" [2, с. 106].
За відношенням до середовища
функціонування підприємства
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Для з'ясування напрямів розвитку системи норматив"
но"правового регулювання бухгалтерського обліку й
відповідно його місця та складових в системі об'єктів ре"
гулювання надамо власну класифікацію користувачів, яка
уточнена за результатами опрацювання наукової літера"
тури, яка представлена на рисунку 1.
Характеризуючи користувачів бухгалтерського об"
ліку та їх інформаційна запити варто наголосити, на їх
вплив як на форму, так і якість інформації, яка генеру"
ються в систем бухгалтерського обліку. Не всі користу"
вачі мають вплив на формування бухгалтерської звітності,
але окремі з них ставлять пріоритети в інформації, яка
може вплинути на їх рішення. Зазначимо, що інформа"
ція, яка сформована в системі бухгалтерського обліку має
мати як економічне, так і екологічне і соціальне спряму"
вання. При чому інформація не може бути спрямована
лише в одному напрямі, вона повинна мати інтегрований
характер та показувати різносторонність господарської
діяльності підприємства. Прикладом того, що сформо"
вана інформація мусить мати інтегрований характер, є
зміна інформаційного простору на ринках капіталів, тобто
ринках цінних паперів.
Варто погодитися з виконавчим директором міжна"
родної ради з інтегрованої звітності Полом Друкменом
(Paul Druckman), який зазначає, що "з огляду на сьо"
годнішні складні бізнес"моделі та впливу на навколишнє
середовище, ринки потребують чіткої, високоякісної
інформації для того, щоб ефективно і продуктивно роз"
поділяти капітал. Отже, інвестори мають потребу в
інформації, яка виходить за рамки фінансової звітності,
щоб приймати короткострокові, так і довгострокові інве"
стиційні рішення. Підвищення якості інформації, доступ"
ної для постачальників фінансового капіталу, з тим щоб
забезпечити більш ефективний і продуктивний розподіл
коштів, є основною метою інтегрованої звітності"
[10]."За останнє десятиліття фондовий ринок став
відігравати значну роль у просуванні корпоративної соц"
іальної відповідальності і, як наслідок, забезпеченні
сталого розвитку. Інвестори почали усвідомлювати важ"
ливість нефінансових факторів у формуванні капіталі"
зації. Сьогодні в соціальне інвестування залучені інвес"
тори, емітенти, біржі, регулюючі органи, спеціалізовані
інформаційно"аналітичні компанії та некомерційні
організації" [8, с. 1].
Недивлячись на те, що інвестиційні інвестори роз"
ширюють інформаційний простір прийняття рішень,
єдиним інструментом формування фінансової та не"
фінансової інформації все ж залишається бухгалтерсь"
кий облік. А зважаючи на його сучасний стан в Україні,
він потребує розробки концепції реформування, адже
виступає об'єктом нормативно"правового регулюван"
ня.
Метью Нельсон (Mathew Nelson) також вказує на
зміну запитів інституційних інвесторів: "зацікавлені сто"
рони всіх видів забезпечують імпульс для глобального
руху в напрямку розкриття стійкості, бо вони вимагають
більше, ніж просто фінансової інформації в отриманні
більш широкого розуміння діяльності компанії. Головним
серед цих зацікавлених сторін є інвестори, які збільшу"
ють їх інтеграцію ESG компаній та інших нефінансових
показників і стратегій в їх інвестиційних рішеннях. Вони
розглядають більше інформації з декількох джерел, у
більш майбутніх орієнтованих способів з акцентом на
розкриття інформації, що проливають інформацію про
очікувану ефективності бізнесу" [11].

Таким чином, сьогодні інституційні інвестори розу"
міють вплив неекономічних ризиків на господарську
діяльність підприємства як об'єкту інвестування. Ризи"
ки екологічного та соціального характеру можуть впли"
нути на фінансові показники господарської діяльності
підприємства та спричинити невідповідність принципу
безперервності. Про зміну інформаційний пріоритетів
інституційних інвесторів свідчать результати досліджен"
ня компанії, яка входить до світової аудиторської чет"
вірку EY та є світовим лідером в області аудиту, оподат"
кування, супроводу угод і консультування. Так, компа"
нія представила комплексне дослідження інформа"
ційних запитів інструкційних інвесторів у світі в 2015 р.,
аналізуючи цей звіт ми дійшли наступних висновків щодо
потреби реформування бухгалтерського обліку як
інформаційної моделі взаємодії підприємства із зов"
нішнім середовищем [12]:
— за умови відсутності чіткої стратегії для створен"
ня вартості в короткостроковій, середньостроковій і дов"
гостроковій перспективі переглянуть свої інвестиції у об"
'єкти фінансового сектору 57 % опитаних інституційних
інвесторів; у промисловість — 45 %; видобуток і метали
— 50 %; бізнес"послуги — 33 %; виробництво — 47 %;
споживчі товари — 47 %; енергія — 51 %, а відразу вик"
лючать можливість інвестування 39%; 43%; 41%; 56%;
38%; 47%; 41% відповідно;
— за умови наявності негативної історії в управлінні
господарською діяльністю об'єкта інвестування інсти"
туційні інвестори вважають за потребу виключити мож"
ливість інвестування в компанії: фінансового сектору
26% опитаних інституційних інвесторів; у промисловість
— 33 %; видобуток і метали — 29 %; бізнес"послуги —
33 %; виробництво — 33 %; споживчі товари — 41 %;
енергія — 31 %. Окремі інвестори переглянуть свої інве"
стиційні рішення, зокрема: 74%, 65%, 70%, 67%, 65%,
56%, 68% відповідно;
— ймовірність настання ризику щодо порушення прав
людини в результаті здійснення господарської діяльності
об'єктом інвестування приводить до того, що інституційні
інвестори виключають можливість інвестування (фінан"
сового сектору 17% опитаних інституційних інвесторів;
у промисловість — 15 %; видобуток і метали — 22 %;
бізнес"послуги — 0 %; виробництво — 26 %; споживчі
товари — 18 %; енергія — 22 %) або переглянуть свої
інвестиційні рішення (61%, 58%, 51%, 89%, 49%, 69%,
52% відповідно);
— відсутність результативності в екологічній діяль"
ності об'єкта інвестування може спричинити відмову у
інвестуванні, на що наголосили інституційні інвестори при
інвестуванні в такі галузі: фінансового сектору 17% опи"
таних інституційних інвесторів; у промисловість — 9 %;
видобуток і метали — 12 %; бізнес"послуги — 11 %; ви"
робництво — 8 %; споживчі товари — 15 %; енергія —
12 %. Окрема група інституційних інвесторів вказала на
те, що перегляне свої інвестиції за такими ж галузями
відповідно: 70%, 78%, 79%, 78%, 81%, 74%, 80%;
— ймовірність впливу діяльності підприємства, яке
виступає об'єктом інвестування, на зміну клімату, змушує
інституційних інвесторів відмовитися від інвестицій в цей
об'єкт: фінансового сектору — 17% опитаних інституц"
ійних інвесторів; у промисловість — 4 %; видобуток і ме"
тали — 5 %; бізнес"послуги — 11 %; виробництво — 4
%; споживчі товари — 10 %; енергія — 5 %. Інша група
опитаних інституційних інвесторів перегляне свої інвес"
тиції 61%, 52%, 47%, 67%, 50%, 59%, 49%.
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Рис. 2. Бухгалтерський облік як проекція перетину інтересів учасників соціально)економічних
відносин та об'єкт нормативно)правового регулювання
Тобто формування інформаційного простору ринку
капіталів трансформувався із суто фінансової направле"
ності в інтегровано, що показує тісний взаємозв'язок
різних складових зовнішнього середовища із управлін"
ням господарською діяльністю підприємства. Це призво"
дить до того, що система бухгалтерського обліку як
інструмент формування зазначеного інформаційного
простору набуває суспільної значимості. А тому, будучи
суспільно значимим інститутом, бухгалтерський облік є
вкрай важливим об'єктом нормативно"правового регулю"
вання. Вищевикладене вказує на важливість норматив"
но"правового регулювання системи бухгалтерського об"
ліку як інструменту формування інформаційного просто"
ру взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем та
задоволення інформаційних потреб учасників соціально"
економічних відносин. Тобто бухгалтерський облік через
покладенні на нього функції та завдання дозволяє вирі"
шити не лише суто економічні, але й екологічні та соц"
іальні проблеми функціонування економічних систем
різних рівнів. Сьогодні, як ніколи, бухгалтерський облік
відіграє одну з домінуючих ролей забезпечення стабіль"
ності економічного розвитку та безпечного функціону"
вання суспільства. Саме таке значення бухгалтерського
обліку обумовлює важливість системи нормативно"пра"
вового регулювання його організації та методології.
Адже саме через систему нормативно"правового регулю"
вання бухгалтерського обліку є можливість врегулювати
точки перетину конфліктних інтересів учасників соціаль"
но"економічних відносин. Саме з цією метою пропонує"
мо модель врегулювання інтересів через систему бухгал"
терського обліку, яка показує точки їх перетину, які виз"
начають конфлікт інтересів учасників соціально"еконо"
мічних відносин (рис. 2). Точки перетину інтересів учас"
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ників господарських відносин є важливими з позиції ре"
гулювання бухгалтерського обліку, адже саме він інстру"
ментом врегулювання їх конфлікту (економічного, соц"
іального, екологічного) з одного боку, а з іншого —
спектр інформації, яка генеруються в системі бухгал"
терського обліку, також може бути об'єктом конфлікту
інтересів учасників господарських відносин. Тобто з такої
позиції бухгалтерський матиме подвійну природу з точ"
ки зору його регулювання, зокрема:
— бухгалтерський облік як інструмент врегулюван"
ня конфлікту інтересів (економічних, екологічних, соц"
іальних) користувачів (учасників господарських відно"
син). Цей підхід пов'язаний з тим, що різні учасники ма"
ють власний інтерес щодо господарської діяльності су"
б'єкта господарювання, який іноді призводить до конф"
лікту, а тому сформована в системі бухгалтерського об"
ліку інформація дозволяє його вирішити на законних
підставах;
— інформація згенерована в системі бухгалтерсько"
го обліку як об'єкт конфлікту інтересів учасників госпо"
дарських відносин. Від методології бухгалтерського об"
ліку залежить якість та спектр представленої інформації,
а у зв'язку з тим, що інтереси користувачів різні й відпо"
відно є потреба багатоспектрального розкриття інфор"
мації, що не завжди дозволяє методологія бухгалтерсь"
кого обліку. Ось тому й виникає конфлікт щодо спектру
інформації, яка генерується системою бухгалтерського
обліку.
Роль системи нормативно"правового регулювання в
цьому напрямі заключається, з одного боку, формуван"
ня системи бухгалтерського обліку, яка дозволить ство"
рити інформаційний простір врегулювання конфлікту
економічних, екологічних та соціальних інтересів, а з
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іншого — формуванні методо"
логії бухгалтерського обліку,
яка б не призводила до конфлі"
кту інформаційних інтересів.
Вітчизняний вчений О.М.
Петрук — один з перших в ХХІ
ст. підняв питання нормативно"
правового регулювання бухгал"
терського обліку й також зазна"
чив його роль у врегулювання
інтересів учасників господарсь"
ких відносин, зокрема матері"
альних інтересів. Вчений зазна"
чає, що це питання не є новим у
практиці обліку, а сформувало"
ся вже декілька тисячоліть тому,
адже "з розвитком економіки
протиріччя між майновими інте"
ресами різних учасників госпо"
дарських відносин призвело до
того, що облік став використо"
вуватися як засіб узгодження
майнових інтересів. Торговці з
метою захисту своїх прав та інте"
ресів починають оформлювати
зі своїми контрагентами доку"
менти про виконання угод, під
Рис. 3. Взаємозв'язок нормативно)правового регулювання та
час ведення обліку обігу товарів
системи бухгалтерського обліку
та грошей. На плечі державних
чиновників було покладено обов'язок забезпечувати про" жди є найбільш пріоритетним, а тому й відбивається в
цес обліку у скарбниці. При цьому їх інтереси потребува" інформаційних запитах користувачів, що проявляється в
ли збільшення скарбничного майна й збереження його національній системі бухгалтерського обліку тієї чи іншої
збереженості, в тому числі і від спроб розкрадання ос" країни" [5, с. 281].
танніми. Чиновники, в свою чергу, прагнули захистити
Система нормативно"правового регулювання бухгал"
себе від несправедливих претензій скарбниці, однак іноді терського обліку повинна бути направлена на формуван"
проявляли інтерес до підвищення свого добробуту за їх ня механізму практичної реалізації його методології та
рахунок" [7, c. 50].
організації як інформаційної моделі взаємодії підприєм"
Тобто, вивчаючи систему бухгалтерського обліку з ства із зовнішнім середовищем та інформаційної моделі
позиції нормативно"правового регулювання, є не" економічної дійсності. Нормативно"правове забезпечен"
обхідність її дослідження як цілісної системи, яка охоп" ня бухгалтерського обліку має бути таким, яке не дозво"
лює комплекс економічних, соціальний, екологічних інте" лить спотворити економічної дійсність, тобто має забез"
ресів, та може створювання конфлікт інформаційних інте" печити такий механізм варіативності, який дозволить вре"
ресів. Конфлікт інформаційних інтересів, яскраво про" гулювати конфлікти інформаційних інтересів різних учас"
являється у варіативності бухгалтерського обліку, що пе" ників соціально"економічних відносин. Взаємозв'язок
редбачено діючим вітчизняним та міжнародним законо" системи бухгалтерського обліку та системи нормативно"
давством. Саме варіативність бухгалтерського обліку правового регулювання представлено на рисунку 3.
Система бухгалтерський облік є інтегрованим об'єк"
призводить до того, що інформація, яка ним генеруєть"
ся, може не завжди відповідати економічній дійсності, том нормативно"правового регулювання, адже зачіпає
або спотворювати її розуміння. В свою чергу проблеми економічні, екологічні та соціальні інтереси учасників гос"
варіативності бухгалтерського обліку окремі створення подарських відносин та може створити конфлікт інфор"
конфлікту інформаційних інтересів призводять до заго" маційних інтересів. У свою чергу система нормативно"
стрення інших інтересів часників господарських відносин. правового регулювання має бути сформована таким чи"
Євдокимов В.В., Легечук С.Ф. та Грицишен Д.О. вказу" ном, щоб врегулювати конфлікти різноманітних інтересів.
ють, що ця проблема створює інформаційну асиметрію в Від нормативно"правового регулювання залежить мето"
бухгалтерському обліку, зокрема вченні зазначають, що дологія бухгалтерського обліку й відповідно інформа"
"Інформаційна асиметрія в бухгалтерському обліку про" ційний простір соціально"економічних відносин, який
являється в низькій інформованості всіх учасників гос" може вплинути на економічну дійсність. Реформування
подарських процесів та містить в собі, в першу чергу, май" національної системи бухгалтерського обліку як складо"
новий характер. Майновий характер проявляється перш вої економічних реформ полягає в розвитку системи нор"
за все в результатах господарської діяльності та їх роз" мативно"правового регулювання методології та органі"
поділі. Майновий характер є найбільш характерною вла" зації бухгалтерського обліку.
стивістю господарської діяльності, адже пов'язана з ви"
користанням факторів виробництва та створення нових ВИСНОВОК
благ й отримання економічних та соціальних результатів.
Таким чином, нормативно"правове регулювання є
Проте економічний ефект господарської діяльності зав" важливою складовою системи бухгалтерського обліку,
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реалізація якого визначає суспільну значимість бухгал"
терського обліку. Система бухгалтерського обліку охоп"
лює більшість сфер соціально"економічних відносин у
суспільстві та впливає на діяльність різних учасників та"
ких відносин. Саме тому реформування економіки краї"
ни не можливе без реформування національної системи
бухгалтерського обліку. Так, у зв'язку з тим, що перед
бухгалтерським обліком постають нові завдання, є по"
треба в точній ідентифікації й відповідно формування
нормативно"правового забезпечення для їх виконання.
Дослідження в такому ракурсі проблем розвитку націо"
нальної системи бухгалтерського обліку дозволить роз"
робити концепцію її реформування для формування які"
сного інформаційного простору соціально"економічних
відносин та уникнення спотворення економічної
дійсності. Так, будь"які економічні реформи в державі
повинні супроводжувати реформування бухгалтерсько"
го обліку, зокрема трансформацією системи його нор"
мативно"правового регулювання.
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