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ACCOUNTING OF THE VALUE ADDED TAX IN SYSTEM OF ELECTRONIC ADMINISTRATION:
ASPECTS OF THE SCIENTIFIC DISCUSSION
Розглянуто напрями розвитку наукової дискусії щодо модифікації облікового забезпечення
справляння податку на додану вартість у системі його електронного адміністрування. Акценто
вано на проблемних аспектах побудови раціональної кореспонденції рахунків синтетичного
обліку податку на додану вартість. Обгрунтовано необхідність деталізації рахунків та видозмі
ни окремих регістрів для підвищення достовірності та посилення аналітичної цінності обліко
вої інформації.
The directions of development of a scientific discussion concerning modification of accounting
providing tax withholding on value added in system of its electronic administration are considered.
Problem aspects of creation of rational correspondence of accounts of synthetic accounting of the
value added tax are accented. Need of disaggregation of accounts and modification of separate
registers for increase in reliability and strengthening of analytical value of accounting information is
proved.
Ключові слова: податок на додану вартість, електронне адміністрування, єдиний рахунок, податко
вий кредит, податкове зобов'язання, ліміт реєстрації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Податок на додану вартість як непрямий є одним з
головних регуляторів перерозподілу суспільних благ у
сучасній економічній системі України.
З 2013 року надходження сум податку на додану
вартість складають понад третину усіх доходів зведе*
ного бюджету України. Зокрема у 2014 році за даними
Міністерства фінансів України рівень показника сягнув
35,4% дохідної частини бюджету [7].
Простота накопичення сум податку на додану
вартість забезпечується універсальною зручністю
справляння за місцем і часом та відсутністю примусо*
вого характеру внаслідок належності його до непрямих.
Аналіз схем розрахунків, обліку і звітності з подат*
ку на додану вартість у колишніх радянських республі*
ках — Російській Федерації, Республіці Білорусь, Рес*
публіці Казахстан та Естонії виявив їх тотожність у всіх
суттєвих аспектах до національної моделі [5].
Однак національна модель відрізняється ступенем
складності облікових процедур та деталями докумен*
тування наслідків фактів господарського життя. Крім
того, очевидними є й інші недоліки системи справляння
та обліку податку на додану вартість: нестабільність
законодавства створює сприятливе середовище для не*
правомірного лоббі економічних інтересів великих
бізнес*структур переважно через пільги; спостерігаєть*
ся регресивний вплив на малозабезпечені верстви на*

селення; необгрунтоване збільшення сум експортного
відшкодування на фоні падіння сумового виразу саль*
до по експорту та інші випадки ухилення від оподатку*
вання.
Сьогодні від раціонально організованого та пра*
вильного ведення обліку податків, зборів, платежів за*
лежить податкова безпека підприємства та і, у великій
мірі, його економічна безпека. Ці аргументи пожвавлю*
ють наукову дискусію щодо облікового відображення
податкових розрахунків, особливо в умовах електрон*
ного середовища генерації та обробки економічної
інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Систематизація наукових позицій провідних вітчиз*
няних вчених стосовно функціонування та облікового
забезпечення справляння податку на додану вартість
дозволяє виокремити кілька напрямів розвитку дискусії:
— відповідність існуючого податкового механізму
постулатам економічної теорії та умовам створення
правових основ ринкової економіки (Бородкін А.,
Бутинець Ф.Ф., Задорожній З., Малишкін О.І., Новиць*
кий А., Сопко В., Швабій К.І.);
— функціонування спеціальних режимів оподатку*
вання ПДВ, зокрема у аграрному секторі економіки
(Гайдуцький П.І., Дем'яненко М.Я., Дема Д.І., Дробяз*
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ко С.І., Жук В.М., Кваша С.М., Лайко П.А., Саблук П.Т.,
Синчак В.П., Тулуш Л.Д.);
— мінімізація можливостей зловживань у сфері по*
даткових розрахунків та усунення схем уникнення опо*
даткування (Дорош Н.І., Дрозд І.К., Кобилянський А.К.,
Кулаковська Л.П., Пантелєєв В., Петренко Н., Петрик О.,
Пилипенко І., Редько О., Шевчук В.);
— облікове забезпечення нарахування і стягнення
сум податку на додану вартість (Безверхий К., Бурковсь*
ка А.В., Жук В.М., Коцупатрий М.М., Огійчук М.Ф., Се*
менко Т.М., Ткаченко Н.М., Чирва А.А.);
— побудова системи електронного адмініструван*
ня податку на додану вартість та відповідна модифіка*
ція облікових записів за цих умов (Білоус І., Безвер*
хий К., Горковенко І.В., Дядюра І., Огійчук М.Ф., Пому*
лєва В.М., Сколотій І.В., Тимченко О.М.).
Ряд вчених досліджують співіснування фінансово*
го та податкового обліку. Вони констатують немож*
ливість повної уніфікації правил оподаткування й обліку
за методологією бухгалтерських стандартів та реле*
вантність податкового обліку як окремого виду [5].
Актуальність якісних змін систем адміністрування
податків пояснюється прагненням суб'єктів господарю*
вання до зниження фіскального тиску у будь*який спосіб
як основного мотиваційного чинника діяльності підприє*
мства в умовах кризи.
Експансія електронних технологій та електронного
середовища економічних даних зумовлює системні
зміни державного управління та податкового механіз*
му серед його домінуючих складових. Саме на цю ви*
могу часу з 1 січня 2015 року почала функціонувати си*
стема електронного адміністрування податку на дода*
ну вартість.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Запровадження електронного адміністрування по*
датку на додану вартість, безумовно, є якісно новою
моделлю, яка базується на автоматизації процесів збо*
ру та аналізу інформації про реєстрацію та рух сум по*
датку у розрізі контрагентів, що має надходити як від
суб'єктів господарювання, так і від банківських установ
та органів Державного казначейства України [8].
Основна перевага її вбачається у мінімізації дії су*
б'єктивного "людського фактора" та наданні можливо*
стей оперативного формування й використання досто*
вірної та повної інформації про усі ланки механізму
справляння податку на додану вартість.
Систематизація економічних наслідків запровад*
ження системи електронного адміністрування ПДВ ви*
явила і суттєвий недолік цього механізму, що проявля*
тиметься навіть на макрорівні: відволікання і "заморо*
ження" на ПДВ*рахунках значних сум обігових коштів з
відповідними ризиками неплатежів та загальним зни*
женням показників ліквідності й платоспроможності
підприємств. Цей показник за розрахунками науковців
може сягнути 15% місячного обороту [8].
Крім того, фактор нормативного обмеження часо*
вого регламенту реєстрації у електронній системі зумов*
лює посилення ризику втрати права на податковий кре*
дит покупцем (п. 198.6 ПКУ). Якщо продавцем не зареє*
стровано своєчасно (15 днів) податкову накладну, то в
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обліку покупця вона відображається у періоді складан*
ня. Визнання наслідку, з огляду на реєстрацію, можли*
ве не пізніше 180 днів при практиці правила "першої
події" та 60 днів — при використанні "касового мето*
ду".
Нормативний порядок електронних коригувань та*
кож переслідує виключно фіскальні цілі (у разі
збільшення суми компенсації вартості товарів спочатку
продавець збільшує податкові зобов'язання, а вже потім
покупець збільшує податковий кредит; аналогічно —
передує зменшення сум податкового кредиту у разі
зменшення сум компенсації вартості товарів).
Система електронного адміністрування обумовила
функціонування ПДВ*рахунку як нового об'єкта обліку,
що потребує належного опрацювання щодо побудови
відповідної кореспонденції рахунків й участі у розра*
хунках з використанням інструментарію фінансового
аналізу (ліквідність підприємства, ліквідність балансу,
фінансова стійкість, платоспроможність тощо).
Так, і з суто технічних міркувань, існуюча інновац*
ійна інформаційна система адміністрування ПДВ потре*
бує доопрацювання алгоритмів функціонування: обгрун*
тованої економічної класифікації платників податку за
групами ризику; узгодження інформаційних потоків з
різних баз даних і програмних продуктів ("1С:", "Медок",
"Бест*Звіт", електронних систем митниці, центрів сер*
тифікації ключів електронних підписів та інше).

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження, результати якого представле*
но у цій публікації, є критичний аналіз процедурних ас*
пектів запровадження системи електронного адмініст*
рування ПДВ та систематизація наукових позицій щодо
облікового забезпечення справляння податку на дода*
ну вартість в умовах нової економічної реальності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Синтетичний облік процесів справляння податку на
додану вартість в умовах існуючих національних пра*
вових колізій та автономно функціонуючих видів обліку
ускладнений.
Характерними відмінностями фінансового та обліку
для цілей оподаткування ПДВ є правила виникнення та
фіксації податкових наслідків фактів господарського
життя: касовий метод або правило першої події).
Очевидним є існування ряду операцій, відображен*
ня яких у фінансовому обліку існує виключно з огляду
на дотримання вимог Податкового кодексу: донараху*
вання ПДВ унаслідок застосування звичайної ціни; зо*
бов'язання на вартість безоплатно отриманих активів;
самостійне донарахування податкового зобов'язання на
балансову вартість активів, які ліквідуються за рішен*
ням платника податку. Це явище також свідчить про
наявність негативних рис "автономізації" обліку подат*
ку на додану вартість для цілей складання фінансової
звітності та для цілей оподаткування.
Синтетичний облік усіх податків здійснюється з ви*
користанням субрахунку 641 "Розрахунки за податками",
що апріорі вимагає ускладнення деталізацією четвертим,
а інколи, і навіть п'ятим порядком цифр, враховуючи
широку номенклатуру існуючих податків та розмаїття
особливостей механізму їх нарахування та сплати.

Інвестиції: практика та досвід № 19/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Пропозиції вчених щодо застосування синтетичних рахунків обліку ПДВ у системі
електронного адміністрування
Автор
Огійчук М.Ф.,
Горковенко І.В.,
Сколотій І.В. [6]
Інструкція про
застосування плану
рахунків
Карпова В. [4]
Безверхий К. [1]

Дядюра І. [2]

Рахунки, що
пропонуються
32 «Спеціальний
рахунок ПДВ»
315 «Спеціальні
рахунки в
національній валюті»
645 «Електронний
рахунок з ПДВ»
336 «Електронний
рахунок»
64121 «Розрахунки по
ПДВ у системі ЕА
ПДВ»
377121 «Розрахунки з
казначейством в
системі ЕА ПДВ»

Аргументація запровадження
«..використовувати кошти з цього рахунку можна лише для перерахування
податкових зобов’язань до бюджету або на спеціальний рахунок
сільгосппідприємства»
«призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного
адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в
Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або
органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо»
«підлягає впровадженню як новий субрахунок рахунка 64...»
«...від синтетичного рахунку 33 «Інші кошти» не варто відмовлятися, адже у нас
з’явився інший рахунок, щоправда не у банку, а в Казначействі»
«Сальдо по счету 64121 «Расчеты по НДС в системе ЭА НДС» будет показывать
сумму денежных средств, на которые можно было зарегистрировать налоговые
накладные в отчетном периоде. Почему расчеты с Госказаначейством следует
вынести на счет расчетов с прочими дебиторами? Объяснение этому простое:
перечисленные деньги на счет в системе ЭА НДС нельзя признать денежными
средствами предприятия».

Використання правила "першої події" при визна*
ченні наслідків щодо податку на додану вартість обу*
мовлює застосування у бухгалтерських записах субра*
хунків 643 "Податкове зобов'язання" та 644 "Податко*
вий кредит". При цьому назва таких субрахунків за фор*
мою ніяк не вказує на сутність операцій, у яких вони
використовуються. Крім того, практики та дослідники
теоретичних аспектів функціонування систем оподатку*
вання відзначають ще і невідповідність економічного
змісту операцій на субрахунках 643 та 644 у формулю*
ваннях положень Інструкції із застосування Плану ра*
хунків бухгалтерського обліку: "на субрахунку 644 ве*
деться облік суми податку на додану вартість, на яку
підприємство набуло право зменшити податкове зобо*
в'язання". Це пояснення актуальне й щодо формування
дебетового обороту субрахунка 641, що викликає плу*
танину у практиці, особливо для початківців та фізич*
них осіб*підприємців, що планують вести облік само*
стійно.
Система електронного адміністрування ПДВ "пород*
жує" два нові об'єкти обліку щодо раціонального відоб*
раження яких триває жвава наукова дискусія (табл. 1):
— електронний ПДВ*рахунок;
— сума заборгованості органів Держказначейства
(як розпорядників електронного рахунку) перед платни*
ками податку, що виникла внаслідок перевищення пере*
рахованих коштів над сумами узгоджених зобов'язань.
Застосовувані записи з використанням нормативно
закріпленого у Плані рахунків субрахунка 315 є супе*
речливими, бо означений рахунок не відкривається у
банківській установі, як передбачає назва та сутність
рахунка 31 "Рахунки у банках".
Стосовно використання рахунків 32 та 33, слід за*
значити, що кошти на рахунку системи електронного
адміністрування за особливостями використання не є
коштами підприємства, як такі, що ним не контролюють*
ся. Рух коштів на таких рахунках забезпечується орга*
нами Держказначейства.
Тому найбільш обгрунтованим з позиції постулатів
економічної теорії є визнання окремого субрахунка ПДВ
у системі електронного адміністрування на субрахунку
6412 та віднесення коштів на електронному рахунку СЕА
до складу дебіторської заборгованості (кошти відволі*
каються з господарського обороту).

Четвертий та навіть п'ятий порядок деталізації суб*
рахунків обліку ПДВ у системі електронного адміністру*
вання не надто ускладнюватиме формування кореспон*
денції рахунків, бо понад у 90% випадків такі записи ге*
нерує спеціальний програмний продукт автоматизації
обліку. Тому процедурно буде потрібно лише додавання
відповідного субрахунку до Робочого плану рахунків
підприємства, установи, організації з прив'язкою ІТ*пра*
цівниками до шаблонів форм первинних документів.
Крім того, запровадження спеціального рахунку з
обліку ПДВ супроводжується рядом нормативно не вре*
гульованих організаційних аспектів: періодичність випи*
сок банку, вартість послуг за обслуговування, доступ
до інформації по рахунку, строки внесення податків за
бартерними розрахунками, відповідальність банків за
порушення дисципліни розрахунків та інші [6].
Удосконалення облікового забезпечення справлян*
ня ПДВ має відбуватися починаючи з рівня внутрішньої
регламентації організації обліку. Так, слушною є про*
позиція А.А. Чирви щодо включення до наказу про об*
лікову політику розділу "Організація обліку податкових
платежів" та формування внутрішнього положення про
податковий облік на підприємстві [12].
Для посилення дієвості внутрішнього та зовнішньо*
го контролю документального забезпечення обліку ПДВ
О.І. Малишкін обгрунтовано пропонує удосконалення
Реєстру виданих та отриманих податкових накладних за*
собами внесення у форму додаткових граф щодо най*
менування придбаних товарів, робіт, послуг та напрямів
їх подальшого використання. Ця інформація сприятиме
оперативній ідентифікації ключового податкового чин*
ника — належності/не належності придбань до основ*
ної діяльності платника податку [5].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Сучасні практики*обліковці та дослідники пробле*
матики фаху вимушені працювати в умовах надто дина*
мічних змін нормативних актів, численних правових
колізій, що ускладнюють облікове супроводження фун*
кціонування податкової системи України. При цьому
порушується фундаментальний принцип дієвості чинно*
го законодавства — стабільність.
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Запровадження системи електронного адміністру*
вання податку на додану вартість — новітній безкон*
тактний метод оподаткування, що діє у напрямі мінімі*
зації зловживань у податковій сфері. Однак, ця новація
має і ряд негативних наслідків. Серед них: відволікання
близько 15% місячних сум оборотних засобів з подаль*
шим "заморожуванням" на ПДВ*рахунках; посилення дії
факторів ризику втрати покупцем права на податковий
кредит; збільшення фіскального тиску на учасників обо*
рудок, що породжують додану вартість; технічні неуз*
годженості співіснування електронних баз обробки да*
них та програмних продуктів ведення обліку, що є "си*
ровиною" для подальшої обробки у СЕА. Електронне
адміністрування згенерувало і нові об'єкти обліку: елек*
тронний ПДВ*рахунок; сума заборгованості органів
Держказначейства (як розпорядників електронного
рахунку) перед платниками податку, що виникла внасл*
ідок перевищення перерахованих коштів над сумами
узгоджених зобов'язань.
Підсумовуючи обговорення у наукових колах сто*
совно синтетичного обліку нововведень, можна ствер*
джувати, що найбільш обгрунтованим з позиції посту*
латів економічної теорії є визнання окремого субрахун*
ка ПДВ у системі електронного адміністрування на суб*
рахунку 6412 та віднесення коштів на електронному
рахунку СЕА до складу дебіторської заборгованості
(кошти відволікаються з господарського обороту).
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THE ROLE OF PROFESSIONAL RECRUITMENT IN THE FORMATION OF HIGHAQUALITY STAFF
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті розглядається процес формування кадрового складу аграрного підприємства. До
сліджуються сучасні умови функціонування підприємств. Аналізуються особливості підбору праців
ників в аграрному секторі та на їх основі пропонується ефективна методика відбору персоналу.
The article deals with the process of formation of personnel in agricultural enterprises. Explore modern
conditions of operation of enterprises. Analyzed the features of selection of workers in the agricultural
sector and on the basis of their proposed efficient methods of staff selection.
Ключові слова: аграрне підприємство, аналіз, персонал, методика, середовище діяльності підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин викликає зміни в
управлінні персоналом агарних підприємств. Існуючі си*
стеми управління персоналом, неефективність яких оче*
видна, не зазнають кардинальних змін. Відсутнє як пла*
нування чисельності персоналу, так і оцінка реальної
потреби в персоналі. Вагома доля управлінців та спе*
ціалістів кадрових служб підприємств, якщо вони вза*
галі функціонують на підприємстві, мають брак профе*
сійних знань та досвіду роботи з питань управління пер*
соналом, у результаті персонал як головний стратегіч*
ний ресурс використовується нераціонально, а нерідко
й цілком неефективно. Для реалізації основних напрямів
агропромислової політики потрібно розробити нові
підходи до розв'язанння питань кадрового забезпечен*
ня аграрних підприємств. Це викликано тим, що в умо*
вах нестачі фінансових ресурсів та неспроможності за
короткі строки відродити матеріально*технічну базу,
трудовий потенціал стає найбільш ефективним факто*
ром стабілізації та розвитку сільського господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням формування кадрового потенціалу
підприємств багато уваги приділено в наукових працях
вітчизняних науковців таких, як: Андрійчук В.Г. [1], Ба*
лановська Т.І. [2], Близнюк В.В. [3], Виноградський М.Д.
[4], Данилюк А.І. [5], Демко І.І. [6], Дробиш Л.В. [7],
Думенко І.В. [8], Замора О.І. [9], Зозуля А.О. [10], Крас*

ношапка В.В. [11], Крулько Є.Л. [12], Ладунка І.С. [13],
Литвин О.В. [14]. Вченими активно досліджувались
різноманітні аспекти вдосконалення кадрового складу
підприємств, проте розгляд цієї проблематики в розрізі
аграрних підприємств потребує подальшого наукового
дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз формування персоналу аграр*
ного підприємства та обгрунтування оптимальної мето*
дики відбору персоналу, за допомогою якої можна за*
безпечити якісний кадровий склад аграрних підпри*
ємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогоднішній день на зміну методам і принципам
управління, основою яких були державні плани з вироб*
ництва та продажу державі сільськогосподарської про*
дукції, мало*помалу приходить філософія сучасного ме*
неджменту, зосередженого на людині, з метою задо*
волення її матеріальних, фізичних і духовних потреб,
адже саме від працівників підприємства, їхнього висо*
кого професіоналізму й майстерності, творчого підхо*
ду до праці залежать досягнення стратегічних цілей та
завдань підприємства [7]. Кваліфікований персонал
підприємства стає одним із основних факторів, який
зумовлює темпи розвитку підприємства, ріст його кон*
курентних переваг, якість обслуговування споживачів та
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Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства
Дослідження регіонального ринку праці
Стратегічний аналіз і прогнози розвитку підприємства
Визначення цілей і завдань планування персоналу
Оцінка відповідності кадрового потенціалу корпоративній кадровій стратегії
Визначення кількісної та якісної потреби в персоналі
Виділення вакантних посад
Визначення вимог, що висуваються до вакантних посад
Визначення джерел покриття потреб у персоналі
Вибір зовнішніх джерел покриття потреби в
персоналі

Вибір внутрішніх джерел покриття
потреби в персоналі

Розрахунок витрат на підбір та формування персоналу
Визначення принципів та засобів управління

Визначення методів та стилів управління

Розробка та формування кадрової політики
Набір та відбір персоналу

Підготовка і перепідготовка кадрів

Формування і контроль трудових відносин

Стимулювання і оплата праці

Розстановка персоналу

Оцінка і аналіз діяльності персоналу

Адаптація персоналу

Соціальний розвиток персоналу

Переміщення, службово-професійне просування чи вивільнення персоналу
Оцінка формування персоналу аграрного підприємства
Оцінка витрат на формування
кадрового потенціалу

Відповідність персоналу
встановленим вимогам

Окупність витрат на
формування персоналу

Рис. 1. Концептуальна модель формування персоналу аграрного підприємства
Джерело: розроблено автором.

задоволення їхнього попиту, зростання результатив*
ності діяльності підприємства у цілому. Головною
відмінною рисою сучасності є залежність виробництва
від майстерності персоналу, ефективності його викори*
стання, ступеня введення його в справи підприємства.
Сучасний робітник аграрного підприємства, окрім ви*
сокої майстерності, кваліфікації та професіоналізму,
повинен мати комунікабельність, організаторський та*
лант, новаторські здібності та здатність швидко реагу*
вати на ситуацію та приймати зважені рішення [4]. На
жаль, на нинішньому етапі розвитку нашої країни, си*
туація з кваліфікованим персоналом в сільському гос*
подарстві є складною: старі спеціалісти пішли, кількість
нових за останні роки суттєво зменшилась, що викли*
кано, як низькою заробітною платою, так і не належ*
ною увагою з боку правління України в цілому до га*
лузі. Однією з проблем, через яку не відбувається по*
мітного покращення складу персоналу, є низька закрі*
пленість випускників, молодих спеціалістів [8]. Особли*
во складна ситуація з управлінськими кадрами, оскіль*
ки в багатьох підприємствах керівники зовсім не мають
професійної освіти, яка б допомагала їм ефективно пра*
цювати. В більшості підприємств керівниками є голови
колишніх колективних сільськогосподарських підпри*
ємств, які під час свого навчання в вузі або переквалі*
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фікації не отримали відповідної управлінської теоретич*
ної підготовки, яка б у поєднанні з їх досвідом та ста*
жем роботи сприяла більш професійному управлінню,
як цього вимагають умови господарювання в нинішньо*
му конкурентному середовищі. Управлінський персонал
виконує головні функції в управлінні підприємством і від
його професійності залежить успішність діяльності
підприємства [3]. Тому управлінський персонал аграр*
ного підприємства повинен вміти творчо мислити, мати
значні теоретичні знання стосовно ринкового механіз*
му господарювання, приймати обгрунтовані й виважені
рішення у непростих економічних ситуаціях. За таких
умов збільшується не просто потреба підприємств у
спеціалістах, а потреба у спеціалістах "нового зразка".
Відповідно до цього аграрні підприємства мають більше
уваги приділяти кадровим питанням, зокрема, поліпшен*
ню процесу підбору і відбору персоналу. Сучасна прак*
тика роботи з персоналом аграрних підприємств
свідчить про брак відповідної уваги до розробки й реа*
лізації ефективної кадрової політики, забезпеченню
кадрами не надається стратегічного значення і ціла низ*
ка питань, зокрема й формування якісного кадрового
потенціалу, залишаються поза увагою [10].
Формування персоналу аграрних підприємств являє
собою процес конкретних заходів із встановлення по*
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треби в персоналі та джерел її покриття шляхом підбо*
ру та відбору працівників на певні посади. Це етап, в про*
цесі якого закладаються основи інноваційного потен*
ціалу і напрями майбутнього розвитку підприємства.
Тому важливо пам'ятати, що від оперативного і повного
вирішення організаційних і соціально*економічних зав*
дань на цьому етапі багато в чому залежатиме злагод*
жена робота всіх працівників підприємства [5]. У про*
цесі формування персоналу необхідно дотримуватись
науково обгрунтованих норм (потреб) підприємства. Це
означає, що як нестача, так і надлишок працівників не*
гативно діють на трудовий потенціал аграрного підприє*
мства: дефіцит висококваліфікованих кадрів призводить
до неповного використання потенціалу підприємства і
надлишкового навантаження на інших працівників, а ут*
римання надмірної чисельності — до неповного вико*
ристання їх особистого потенціалу і зменшення продук*
тивності системи у цілому [9]. Отже, головна мета фор*
мування персоналу аграрних підприємств полягає в
тому, щоб звести до найменшої чисельності резерв не*
реалізованих можливостей кадрів. Для цього пропонує*
мо використовувати концептуальний підхід до побудо*
ви моделі формування персоналу, за допомогою якого
можна визначити майбутню кількісну та якісну потребу
в персоналі та заходи щодо досягнення відповідності
між цією потребою та його наявністю з урахуванням
стратегії розвитку підприємства (рис. 1).
Отже, процес формування персоналу аграрних
підприємств достатньо складний та містить в собі ряд
етапів, які повинні бути узгоджені між собою за цілями
та періодом їх проведення. Першим етапом є аналіз зов*
нішнього середовища, мета якого зводиться до встанов*
лення можливостей і загроз, що формуються зовнішні*
ми стосовно підприємства чинниками, і з'ясування стра*
тегічних альтернатив. Аграрне підприємство повністю
залежить від зовнішнього середовища стосовно ре*
сурсів, конкурентів, споживачів, законодавства, поста*
чальників, культурних, соціальних, політичних та інших
чинників [1]. Ці взаємозалежні чинники впливають на всі
процеси, що відбуваються в підприємстві, в тому числі
й на вибір стратегії. Дослідження ринку праці в регіоні,
де діє аграрне підприємство необхідне для розуміння
ситуації з кадрами: тобто чим більше безробітних, тим
більше попит на вакантну посаду, і навпаки. Якщо вели*
кий попит на вакансію, підприємство може зменшувати
заробітну плату та висувати більш жорсткі вимоги до
претендентів. Стратегічний аналіз і прогнози розвитку
підприємства необхідні для з'ясування сучасного стану
підприємства та виявлення можливостей для подальшо*
го зростання, а отже, і визначення політики стосовно
планової чисельності персоналу. Якщо у підприємства
є можливості для розширення, керівництво збільшує
штат працівників та планує необхідну кількість трудо*
вих ресурсів; якщо в підприємстві немає перспектив для
розширення, воно може залишити кількість працівників
не змінною, або скоротити її за інших умов. Після того,
як проаналізовані можливості підприємства, відбуваєть*
ся планування якісної та кількісної потреби в персоналі,
а вже потім висуваються конкретні вакантні посади [11].
Під час висунення вакантної посади важливо знати на*
певне, які саме завдання він буде виконувати, яким
рівнем освіти, кваліфікації та якісними характеристика*

ми має володіти претендент, тобто необхідно досліди*
ти зміст роботи, яку буде виконувати найманий праців*
ник. Вибір методів і засобів пошуку, а також напрямів
залучення кандидатів залежить фінансових можливос*
тей підприємства, наявних вакансій і того, наскільки тер*
міново необхідно замінити вільну вакансію. На сьо*
годнішній день основними джерелами покриття потре*
би у персоналі для аграрних підприємств є: вищі на*
вчальні заклади, які розподіляють спеціалістів відпові*
дно до державного замовлення та контрактів, укладе*
них з підприємствами; комерційні кадрові агенції, які
забезпечують потреби підприємств у професійних кад*
рах з адаптацією до потреб, що висуваються до претен*
дентів; самостійна робота кадрових служб підприємств
з пошуку необхідних кандидатів на вакантні посади се*
ред своїх працівників або зі сторони; центри зайнятості
населення, однією із функцій яких, є забезпечення
підприємств необхідним персоналом з урахуванням
рівня освіти, досвіду, професійності громадян, їхнім
бажанням та рекомендаціями спеціалістів*консультантів
[12]. Проте всі ці методи стосуються зовнішнього набо*
ру персоналу, якщо підприємство вирішить здійснюва*
ти набір управлінського персоналу аграрного підприє*
мства із внутрішнього джерела здійснюється такими
методами:
1. Внутрішній конкурс. Всі підрозділи підприємства
інформують про вільні вакансії, рекомендація праців*
никами своїх родичів, знайомих чи друзів на ці посади.
2. Суміщення професій. Для виконання незначного
обсягу роботи в разі потреби спеціалістів на не довгий
термін.
3. Ротація. Переміщення персоналу відбувається у
таких випадках: підвищення рівня кваліфікації; підви*
щення або (пониження) на посаді з розширенням (зву*
женням) кола посадових обов'язків, збільшення (змен*
шення) прав і підвищення (зниження) рівня діяльності;
зміни завдань і обов'язків, що не пов'язані з підвищен*
ням.
Значна роль у формуванні відповідного кадрового
забезпечення аграрних підприємств, зокрема й управл*
інським персоналом, та у системі управління людськи*
ми ресурсами підприємства взагалі належить кадровій
політиці. Головним етапом кадрової політики є набір та
відбір персоналу. Саме від того, яких працівників прий*
ме на роботу кадрова служба, залежить доля підприє*
мства. Набір — комплекс заходів, які здійснює підприє*
мство з метою залучення працівників відповідної квалі*
фікації, кількості та якості для досягнення поставлених
цілей та завдань. Набір — це один із складових еле*
ментів управління персоналом, який пов'язаний з мно*
жинною управлінських рішень, що мають ключовий і
тривалий вплив на функціонування підприємства. Набір
— достатньо дорога процедура, її проведення вимагає
тривалого часу і необхідного досвіду. Варто зазначити,
що при наборі персоналу вкладаються певні засоби, які
слід ефективно використовувати. При організації набо*
ру персоналу важливим є аналіз фактичної і необхідної
чисельності персоналу відповідно до вакантних посад.
Відбір персоналу — це процес аналізу психологічних,
соціальних і професійних, моральних якостей працівни*
ка з метою виявлення його відповідності до вимог ро*
бочого місця і підбору з наявних претендентів того, хто
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найбільше підходить на це робоче
Визначення стратегії розвитку організації
місце, з врахуванням його досвіду,
кваліфікації, можливостей, спеціаль*
Виділення вакантних посад
ності, здібностей, особистих якостей,
характеру претендента та інтересів Визначення вимог до майбутніх працівників, сукупності процедур, форм
організації [2].
документів та методів роботи з персоналом
На сьогодні в аграрному комп*
лексі, як і в усіх галузях народного
Визначення способів пошуку кандидатів
господарства, є проблеми з ефектив*
Оголошення про вакансію
ним набором персоналу: відсутня
ефективна методика відбору праців*
Процедура відбору кандидатів
ників, господарства не можуть вірно
(відповідно до своїх потреб) сформу*
вати вимоги до працівників, низька
Аналіз резюме
окупність витрат на персонал. Через
це до роботи стають недосвідчені,
Підготовка та проведення анкетування
низько кваліфіковані, непрофесійні
Підготовка та проведення співбесіди з представником кадрової служби
кадри. Не рідко зустрічаються ситу*
та з безпосереднім керівником кандидата на вакантну посаду
ації, коли до роботи стають родичі або
знайомі когось з працівників підприє*
Підготовка та проведення процедури оцінки кандидата на вакантну
мства, при цьому нехтуються усі вимо*
посаду
ги, які висуваються до вакантних по*
сад. Як результат, отримуємо неквал*
Аналіз та перевірка на достовірність документів кандидата
іфікованих працівників, додаткові вит*
рати на навчання та перепідготовку
Вибір кращого кандидата
кадрів, конфлікти в трудовому колек*
тиві. Все це веде за собою проблеми
Пропозиція роботи
в діяльності підприємства: недоліки в
виробничому процесі, браки, простої,
Рис. 2. Алгоритм процедури найму та відбору персоналу
рекламації і, як результат, — менші
прибутки, а, можливо, і збитки. Не*
Джерело: розроблено автором.
рідко підприємства беруть на роботу
працівників, які відповідають всім вимогам: мають вищу щенню авторитету керівників підприємства серед їх
освіту, досвід роботи та інше, а на ділі отримують не* підлеглих, і не вимагає залучення нових працівників в
кваліфікований персонал, який не здатен виконувати організацію. В той же час пошук всередині підприєм*
свої посадові обов'язки [14]. Це і є наслідки неефек* ства може викликати супротив з боку керівників відділів,
тивного відбору персоналу.
які намагаються зберегти найцінніших співробітників
Для того, щоб підприємство успішно розвивалось для себе.
необхідно використовувати ефективну методику відбо*
2. Пошук кандидатів за допомогою співробітників
ру персоналу, яка буде відповідати потребам підприєм* підприємства. Перевагою цього методу є незначні гро*
ства та чітко віддзеркалювати вимоги, які ставляться до шові витрати на інтеграцію персоналу; спрощена про*
претендентів на вакантні посади. Процедуру найму та цедура адаптації нових співробітників у підприємство за
відбору персоналу пропонуємо проводити за такою схе* рахунок більш близьких контактів з членами підприєм*
мою (рис. 2).
ства. Недоліки методу є те, що: співробітники підприє*
Стратегія розвитку підприємства визначається з ме* мства не є фахівцями з підбору кадрів; вони не можуть
тою погодження форм і методів залучення, підбору, справедливо оцінити своїх друзів, родичів і близьких;
відбору та найму персоналу. Стратегічне управління — цей метод може призвести до розвитку "сімейних відно*
це здійснення концепції, в якій суміщаються цільовий та син" у підприємстві, що може негативно позначитись на
інтегральний підхід до діяльності підприємства, що дає результатах діяльності організації.
можливість визначати цілі розвитку, порівнювати їх з існу*
3. Самовиявлення кандидатів.
ючими можливостями (потенціалом) підприємства та при*
4. Виїзди в навчальні заклади різних рівнів акреди*
водити їх у відповідність шляхом розроблення та тації. За допомогою цього методу можна залучити мо*
здійснення системи стратегій [6]. Виділення вакантних лодих фахівців з відносно не значними фінансовими
посад полягає в виокремленні конкретних місць, на які витратами.
не вистачає персоналу. До претендентів на вакантні місця
5. Державні служби зайнятості. Використання цих
висуваються певні вимоги, якими вони повинні володіти служб допомагає провести цілеспрямований пошук
задля того, щоб претендувати на посаду. Наступним ета* кандидатів по необхідним професіям при не високих
пом є визначення способів пошуку кандидатів. Залучен* витратах. Проте в служби зайнятості нерідко зверта*
ня кандидатів на вакантні посади аграрне підприємство ються працівники, які мають не високу кваліфікацію;
може здійснювати наступними способами:
молоді жінки, що мають маленьких дітей; випускники
1. Пошук кандидатів всередині підприємства. Пере* вищів без досвіду роботи, що є недоліком даного ме*
вагою є те, що цей спосіб менш вартісний, сприяє підви* тоду.
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6. Оголошення в засобах масової інформації. Пе*
ревагою цього методу є широке залучення населення
при незначних фінансових витратах. Недоліком є те, що
за часту відбувається великий наплив кандидатів,
більшість з яких не відповідає вказаним вимогам. Саме
тому при розробленні оголошення необхідно чітко фор*
мулювати вимоги, щоб відразу відсіяти кандидатів, що
не відповідають пред'явленим вимогам, і зменшити
кількість звернень, які необхідно опрацювати.
7. Приватні кадрові агентства. Механізм їх діяль*
ності полягає в тому, що спершу вони відсіюють пре*
тендентів, що не відповідають вимогам, які пред'явля*
ються до вакантних посад, а вже потім надають мож*
ливість клієнтам обрати з відібраних претендентів
найбільш підходящого для даної роботи [13].
Після того, як аграрне підприємство визначилось із
способом залучення майбутніх працівників, воно ого*
лошує про набір персоналу. Найчастіше об'ява відбу*
вається через засоби масової інформації, рідше — че*
рез власних працівників або інші джерела. Наступним і
найважливішим кроком є власне відбір кандидатів на
вакантну посаду. Першим етапом процедури відбору
персоналу є аналіз резюме. Аналіз резюме — дуже тру*
домістка та затратна за часом операція в процесі відбо*
ру персоналу. Проте за її допомогою можна "відсіяти"
безліч кандидатів, які не відповідають вимогам, що ви*
суваються до вакантної посади, зекономивши при цьо*
му час та гроші на проведення наступних процедур
відбору персоналу. Аналіз резюме допомагає охарак*
теризувати претендента та виявити його переваги та
недоліки.
1. Чітка структура резюме може свідчити про від*
мінні аналітичні здібності.
2. Точність і послідовність в описі своїх функціона*
льних обов'язків — про глибину розуміння предмета
праці.
3. Стиль викладу інформації допоможе сформува*
ти уявлення про загальну культуру, освіченість, вміння
письмово викладати думки.
4. Аналіз інформації резюме дає можливість фахі*
вцю з кадрів зрозуміти особистість персони, її ставлен*
ня до себе і до оточуючих, адекватність самооцінки.
5. Часта зміна місця роботи може свідчити про про*
блеми з професійною та соціальною адаптацією.
6. Тривалий період роботи за спеціальністю може
характеризувати стійкість професійних навичок.
Якщо резюме претендента сподобалось представ*
никові кадрової служби, його запрошують прийняти
участь в анкетуванні. Анкетування — це процедура про*
ведення опитування у письмовій формі за допомогою
бланків із запитаннями. Анкетування є одним з найпро*
стіших та найдешевших способів визначення інформації
про претендента. При здійсненні відбору нових співро*
бітників, саме результати анкетування створюють пер*
ше враження про працівника і дозволяють скласти дум*
ку про його здібності. За допомогою анкетування мож*
на одержати та охарактеризувати такі дані: особистість
опитуваного (вік, стать, професія, освіта, сімейний стан);
факти поведінки (дійсні вчинки та їх результати); факти
свідомості (думки, судження опитуваного, очікування).
Після "відсіювання" кандидатів через аналіз резю*
ме та анкетування, настає не менш складний і важливий

етап — проведення співбесіди. Співбесіда є найбільш
розповсюдженим методом відбору і оцінки кандидатів.
При зовнішній простоті застосування, вона є однією з
найбільш трудомістких процедур та вимагає неабияких
знань та вмінь, від особи, яка її проводить. Головна ціль
співбесіди — отримати інформацію, за допомогою якої
можна: визначити, наскільки даний претендент підхо*
дить для вакантної посади; оцінити, наскільки претен*
дент виділяється з поміж усіх, хто прагне отримати ва*
кантну посаду та подав свою кандидатуру на розгляд;
чи буде вакантна посада "підвищенням" для претендента
або він давно "переріс" передбачувану посаду; перевіри*
ти достовірність даних, наданих претендентом. Також
дуже важливо не тільки визначити відповідність канди*
дата необхідній кваліфікації, але і з'ясувати, наскільки
нова людина "впишеться" в корпоративну культуру
підприємства, чи зможе вона прийняти діючі в органі*
зації принципи і норми поведінки.
Співбесіда є важчим методом відбору, аніж опиту*
вання, оскільки справа ведеться конкретно з людиною,
а не її писаниною. Проте результат співбесіди може за*
лежати від особи, що її проводить, оскільки людина
може бути не в настрої, чи навпаки. Тобто суб'єктивність
— це основний недолік співбесіди. Саме тому співбесі*
ду мають проводити дві особи — представник кадрової
служби та безпосередній керівник. Це важливо тому, що
саме безпосереднім керівник знає всю специфіку робіт
і може чітко сформулювати якості, які йому необхідні
від майбутнього працівника.
Далі настає найскладніший етап відбору персоналу
— підготовка та проведення процедури оцінки канди*
дата на вакантну посаду. Складність цього етапу поля*
гає в тому, що існує безліч методик оцінки персоналу,
проте єдиної — універсальної, яка б була найбільш
ефективною та доцільною для аграрного підприємства
не має. Дуже часто різницею між методиками оцінки
кандидата на вакантну посаду виступає лише вартість,
а отже, можливості підприємства для застосування де*
яких з них є достатньо обмежені. А тому перед підприєм*
ством стоїть вибір — витратитись одного разу та доб*
рати саме той персонал, який необхідний для ефектив*
ної діяльності підприємства чи поскупитись, а потім вит*
рачати кошти та час на навчання та перекваліфікацію
персоналу. Саме тому, що кошти аграрних підприємств
достатньо обмежені, а витрачати додаткові ресурси на
некваліфікований персонал не має сенсу, ми розроби*
ли власну методику оцінки персоналу, яка є недорога,
достатньо ефективна та може застосовуватись на будь*
якому аграрному підприємстві. В основі методики оцін*
ки кандидата на вакантну посаду є розроблена нами
оціночна карта претендента, "Організаційної оціночної
карти претендента", яка надає його інтелектуальну, про*
фесійну, соціальну характеристику та допомагає оціни*
ти майбутній потенціал (рис. 3).
За думками експертів, найбільш оптимальними для
роботи є працівники, які володіють 80% знаннями, які
від них потребують. Претенденти,які мають 60—80%
необхідних знань теж можуть розглядатись як по*
тенційні працівники. Саме тому, якщо комплексний ко*
ефіцієнт оцінюваного варіюється від 0,61 до 0,8 — то
претендента заносять до резерву, а вже потім можуть
запропонувати роботу або пройти процедуру оцінюван*
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Складові потенціалу претендентів
Професійна

Інтелектуальна

Соціальна

Фактори складових потенціалу претендентів
Професійна складова:
рівень освіти; кваліфікація;
стаж роботи; наявність знань у
галузях рослинництва та/чи
тваринництва; володіння
комп’ютерними програмами
чи іноземними мовами

Інтелектуальна складова:
рівень інтелекту; вміння
швидко вчитись; широта
кругозору; різноманітність
навичок; вербальна
гнучкість; готовність до
інновацій; креативність
мислення

Соціальна складова:
працьовитість;
акуратність;
самостійність;
стресостійкість;
комунікабельність;
компромісність;
пунктуальність

Розрахунок еталонної оцінки факторів складової потенціалу:
,

де Ео – еталонна експертна оцінка; Із – індивідуальне значення оцінки;
ƒ – частота прояву оцінки; n – кількість експертних оцінок
Фактична оцінка факторів складових потенціалу (Еп) та її
ідентифікація
Не достатній рівень
(Еп < 60% Е0)

Середній рівень
(Еп ≥ 60-80% Е0)

Достатній рівень
(Еп ≥ 80% Е0)

Узагальнююча оцінка факторів складових потенціалу

,
де Кп – коефіцієнт
професійності

,

де Кі – коефіцієнт
інтелектуальних можливостей

,

Кс – коефіцієнт
соціального рівня

Ідентифікація комплексної оцінки потенціалу претендента на
вакантну посаду:

Кк < 0,6 претендент не
пройшов випробування

Кк =0,61- 0,8 – претендента Кк > 0,81 – претенденту
заносять до резерву
пропонують роботу

Рис. 3. Алгоритм проведення процедури оцінки персоналу
Джерело: розроблено автором.

ня ще раз. Якщо комплексний коефіцієнт майбутнього
працівника 0,81 чи більше, то його рекомендують до ос*
таннього етапу оцінювання. Звісно, якщо претендент на*
брав за результатами оцінювання комплексний ко*
ефіцієнт менше 0,6, то його не допускають до останніх
етапів оцінки і на цьому його майбутня доля в роботі
аграрного підприємства завершується.
Одним із завершальних етапів процедури оцінки
кандидата на вакантну посаду є аналіз та перевірка на
достовірність документів потенційного працівника. Пе*
ревірці підлягають паспорт, трудова книжка, докумен*
ти про освіту, відомості про судимості та облік в психо
— чи неврологічному диспансері. Після всіх етапів пе*
ревірки представник кадрової служби разом з лінійним
керівником, до штату якого потрапить майбутній праці*
вник, обирають кращих з кращих, тобто людину, яка
відповідає всім вимогам, що ставить перед нею аграрне
підприємство.

ВИСНОВКИ
Отже, ми пропонуємо проводити відбір кандидатів
в такій послідовності: 1. Аналіз резюме. 2. Підготовка
та проведення анкетування. 3. Підготовка та проведен*
ня співбесіди з представником кадрової служби та з
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безпосереднім керівником кандидата на вакантну по*
саду. 4. Підготовка та проведення процедури оцінки кан*
дидата на вакантну посаду. 5. Аналіз та перевірка на
достовірність документів кандидата. 6. Вибір кращого
кандидата. 7. Пропозиція роботи.
На нашу думку, така методика відбору персоналу
має ряд переваг: 1. Універсальність, оскільки підходить
для застосування на будь*якому аграрному підпри*
ємстві. 2. Доступність, адже не вимагає значних фінан*
сових капіталовкладень. 3. Значно скорочує надлишкові
фінансові витрати, які пов'язані з навчанням та пере*
підготовкою некваліфікованих працівників, яких може
набрати підприємство не використовуючи цю методику
відбору персоналу. При чому зекономлені кошти кра*
ще витратити на кваліфікованих кадрів, оскільки їх на*
вчання, яке необхідне через безупинний процес розвит*
ку техніки, технологій та ін., принесе аграрному підприє*
мству значно більше користі. 4. Застосування цієї мето*
дики дозволяє вибрати найкращих кадрів, залишаючи
при цьому осторонь працівників, які намагаються влаш*
туватись в підприємство за допомогою "зв'язків", оск*
ільки саме ці працівники здебільшого виявляють найгі*
ршу підготовку. 5. Оскільки процедура відбору кадрів
містить ряд етапів, то в результаті отримуємо кваліфі*
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
M. Shtan,
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MACROECONOMIC CONDITIONS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UKRAINE
У статті розвинуто підходи до розуміння змісту спеціальних економічних зон. Розроблено про
позиції щодо використання в Україні світового досвіду у сфері розвитку спеціальних економіч
них зон у національній економіці України. Досліджено концептуальні основи розвитку спеціаль
них економічних зон у національній економіці України, розвинуто критерії типізації моделей їх
побудови. Оцінено ефективність розвитку спеціальних економічних зон у національній економіці
України. Виявлено особливості системи регулювання спеціальних економічних зон у націо
нальній економіці України.
Узагальнено міжнародний досвід регулювання розвитку спеціальних економічних зон. Об
грунтовано стратегію розвитку спеціальних економічних зон у національній економіці України з
урахуванням сучасних геополітичних та макроекономічних викликів для країни. Автором за
пропоновано концептуальні підходи до державної стратегії управління спеціальними економі
чними зонами в Україні, яка передбачає акцентування уваги на розвиток спеціальної економіч
ної діяльності на території України на принципах державноприватного партнерства, сприяння
розвитку конкурентоспроможних галузей та гнучкості у міжнародній податковій конкуренції.
The paper developed approaches to understanding the meaning of special economic zones. The
proposals for the use in the Ukraine international experience in the development of special economic
zones in the national economy of Ukraine. Studied the conceptual basis for the development of special
economic zones in the national economy of Ukraine developed criteria typing patterns of their
construction. The efficiency of special economic zones in the national economy of Ukraine.
The features of the regulatory system of special economic zones in the national economy of Ukraine.
Overview international experience of regulation of special economic zones. The strategy of
development of special economic zones in the national economy of Ukraine with current geopolitical
and macroeconomic challenges for the country. The author proposed conceptual approaches to
public management strategies special economic zones in Ukraine, which includes focusing on the
development of special economic activity in Ukraine on the principles of publicprivate partnership
to promote the development of competitive industries and flexibility in international tax competition.
Ключові слова: спеціальна економічна зона, стратегія, управління, економічна ефективність, держав
на політика, спеціальний режим інвестиційної діяльності.
Key words: special economic zone strategy, management, economic efficiency, public policy, special investment
regime.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

мативно*правового, інституційного та кадрового. Всі
Створення та розвиток спеціальних економічних зон економічні процеси у сучасних умовах побудовані на
на території України можливий за умови існування відпо* основі окремих елементів забезпечення, зокрема, нор*
відного забезпечення, у тому числі фінансового, нор* мативно*правового. Реалізація державної інвестиційної
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Таблиця 1. Рейтинг легкості ведення бізнесу в Україні в 2011—2015 рр., місце
Показник
Реєстрація підприємства
Отримання дозволів на будівництво
Підключення до системи енергопостачання
Реєстрація власності
Кредитування
Захист інвесторів
Оподаткування
Міжнародна торгівля
Забезпечення виконання контрактів
Вирішення питань неплатоспроможності
Загальний рейтинг, місце

2011
118
182
169
165
21
108
181
136
44
158
149

2012
116
182
170
168
23
114
183
144
44
158
152

2013
50
183
166
149
23
117
165
145
42
157
137

2014
69
68
182
88
14
107
157
153
44
141
112

2015
76
70
185
59
17
109
108
154
43
142
96

Джерело: складено автором на основі [1].

стратегії побудована на основі значної кількості законів
— функціонуванням інвестиційного проекту у рам*
та постанов, що регулюють порядок її проведення, ках сервісу "Єдиного інвестиційного вікна";
інструментарій, учасників, окремі ризики та методи за*
— розвитком кадрового потенціалу на місцевому
хисту інвесторів. Узагальнюючий нормативний документ рівні та впровадженням розробок НДДКР у виробничий
у вигляді державної інвестиційної стратегії на цей час процес;
відсутній.
— отриманням додаткових конкурентних переваг
промислового виробництва;
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
— реалізацією інформаційною взаємодії між орга*
І ПУБЛІКАЦІЙ
нами влади та створенням позитивного інвестиційного
Фундаментальні основи аналізу макроекономічних іміджу як за рахунок використання вже існуючого до*
умов розвитку спеціальних економічних зон у націо* свіду, так і за рахунок надання суб'єктам спеціальних
нальній економіці закладено у наукових працях таких митних режимів та правил роботи, у тому числі у сфері
дослідників, як О. Білорус, З. Варналій, В. Геєць, Я. Гри* оподаткування, обліку та звітності.
горенко, Б. Данилишин, М. Денисенко, М. Долішній,
Ефективним інструментом підтримки інвестора є
А. Жаліло, М. Звєряков, Ю. Кіндзерський та ін. Незва* сервіс "Єдиного інвестиційного вікна" на базі Держав*
жаючи на значний рівень наукової розробленості бага* ного агентства з інвестицій та управління національни*
тьох питань, без належної уваги вчених залишається ми проектами України, що на безкоштовній основі до*
цілий ряд актуальних теоретичних та прикладних питань помагає отримувати інвестори необхідні ліцензійно*ад*
розвитку спеціальних економічних зон у національній міністративні дозволи та документи, консультації та
економіці України.
ділові контакти. На нашу думку, узагальнення вимог
інвесторів до потенційних спеціальних економічних зон
МЕТА СТАТТІ
з метою вкладення інвестицій дає змогу визначити такі
Метою статті є аналіз макроекономічних умов фун* конкурентні переваги України:
кціонування спеціальних економічних зон в Україні та
— легка та прозора процедура реєстрації, перереє*
розробка пропозицій, спрямованих на їх удосконален* страції та коригування напрямків діяльності бізнесу в
ня.
сучасних умовах функціонування відкритих центрів на*
дання адміністративних послуг;
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
— наявність правового поля для можливого розвит*
За сучасних умов високих політичних, економічних, ку офшорної діяльності;
територіальних ризиків інвестиційна привабливість Ук*
— добре організована система підготовки, пере*
раїни, у тому числі значної чисельності СЕЗ згідно да* підготовки та пожиттєвого розвитку персоналу, яка пе*
ними Міністерства економічного розвитку та торгівлі редбачає можливість невіддільного поєднання бізнес*
України, актуалізуються питання залучення іноземних процесів ведення бізнесу, складання фінансової звіт*
інвесторів та активізації галузево*ринкової кон'юнкту* ності та управління підприємствами [8, с. 25—37].
ри за рахунок впровадження на території України саме
Загалом можна оцінити фактори розвитку легкості
механізму спеціальних економічних зон. При цьому їх ведення бізнесу в Україні, що наведено у таблиці 1. Оцін*
форма та прояв мають бути концептуально новими та ка міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу в
якісно відрізнятися від існуючих підходів до функціо* Україні засвідчила позитивні зрушення, проте найбільш
нування спеціальних економічних зон та територій гострими питаннями для іноземних інвесторів в Україні
пріоритетного розвитку. Існує можливість створення залишається реєстрація власності, захист інвесторів,
спеціальних економічних зон в Україні на базі вже існу* ведення міжнародної торгівлі та вирішення питань щодо
ючих проектів у СЕЗ, що обумовлено такими фактора* запобігання неплатоспроможності і банкрутства. Рей*
ми:
тинг легкості ведення бізнесу в Україні у 2006—2015
— високим рівнем промислового та інфраструктур* рр. засвідчив поступовий тренд до полегшення ведення
ного розвитку;
бізнесу в Україні. При цьому кращі умови ведення для
— наявністю досвіду організації інвестиційних іноземних інвесторів почали спостерігатися лише у
2013—2015 рр.
проектів на даних територіях;
Враховуючи зростання міжнародної податкової
— наявністю конструктивного діалогу між місцевою
конкуренції в посткризових умовах розвитку світової
владою та іноземними інвесторами;
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Таблиця 2. Рейтинг глобальної
конкурентоспроможності України за оцінками Світового банку,
місце
Місце України у
рейтингу глобальної
конкурентоспроможності
86
73
69
73
72
82
89
82
84
76
79

Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Оцінка, балів
за 10 бальною
шкалою
3,27
3,98
4,03
3,98
4,09
3,95
3,90
4,00
4,14
4,03
4,03

Джерело: складено автором на основі [1].

фінансової системи актуальним є оцінка рівня загаль*
ного податков ого на ванта ження на дія ль ніс ть
суб'єктів господарювання як комплексного показни*
ка, що дозволяє візуально диференціювати інвести*
ційно привабливі та інвестиційно непривабливі краї*
ни [10, с. 9—14].
За результатами аналізу можна зробити висновок
про те, що незважаючи на існування загальної тен*
денції полегшення ведення бізнесу в Україні, показни*
ки країни є значно нижчими загальноєвропейських, що
може негативно впливати на інвестиційну приваб*
ливість України, у тому числі на привабливість вико*
ристання спеціальних економічних зон, що можуть
бути створені на її території. Особливу увагу при цьо*
му у державній інвестиційній політиці необхідно при*
діляти врегулювання саме адміністративних обмежень
та процедур, зокрема, отримання дозволів, оподатку*
вання і міжнародної торгівлі, захисту інтересів інвес*
торів [11, с. 65—69].
У таблиці 2 наведено рейтинг глобальної конку*
рентоспроможності України за оцінками Світового
банку, що складається з 2004 року, що дає змогу по*
рівняти тенденції входження спеціальних економіч*
них зон як інструменту активізації інвестиційної пол*
ітики з відповідними коригуваннями глобальної кон*
курентоспроможності національної економки Украї*
ни.

Отже, за рівнем об'єктивних оцінок Світового бан*
ку рейтинг економіки України місце економіки скоро*
тилося з 86 до 79, що вказує на покращення рівня кон*
курентоспроможності країни, при цьому за абсолют*
ними оцінками бальна оцінка міжнародної конкурен*
тоспроможності за 2005—2015 рр. зросла з 3,27 балів
до 4,03 балів, що вказує на незначне, але якісне наро*
щення конкурентоспроможності країни. Загалом на*
рощення глобальної конкурентоспроможності сприя*
ло покращенню бізнес*клімату у країні, наслідком чого
стало надходження прямих іноземних інвестицій, у
тому числі в спеціальні економічні зони [12]. У таблиці
3 наведено значення загального податкового наван*
таження України та її найбільших торгово*інвестицій*
них партнерів.
Оцінка загального податкового навантаження за
2009—2014 рр. вказує на позитивні тенденції його ско*
рочення на 2,3%, проте загалом Україна належить до
країн з найвищим даним показником на теренах Євро*
пи, в той же час вище податкове навантаження має
лише Італія. Ряд країн, що відносяться до спеціальних
економічних зон, зокрема, Мальдіви, Лесото, Кувейт
та Люксембург мають податкове навантаження у 2—5
разів нижче українського, а рівень податкового наван*
таження в найбільшому інвестиційному партнері Ук*
раїні Кіпрі — у 2,5—2,8 разу є нижчим, ніж в Україні,
що і є причиною такого високого псевдоінвестиційно*

Таблиця 3. Значення загального
податкового навантаження України та найбільших торгово-інвестиційних партнерів
за 2009—2014 рр., %
Показник
Україна
Італія
Німеччина
Польща
Росія
Кіпр
Австрія
Великобританія
Нідерланди
Швейцарія
Мальдіви
Люксембург
Лесото
Кувейт

2009
57.2
67.7
43.9
42.2
48.3
20.6
53.4
34.9
38.5
28.7
9.3
20.0
19.9
10.7

2010
55.5
67.7
47.0
40.1
46.5
22.3
53.2
36.1
39.4
28.8
9.3
20.0
19.6
10.7

2011
57.1
67.7
45.6
39.5
46.9
22.0
52.3
36.1
39.6
28.9
9.3
19.8
16.0
10.7

2012
55.4
67.7
45.9
39.8
54.1
22.2
52.4
35.0
39.2
29.1
26.8
20.0
16.0
12.4

2013
54.9
65.8
49.4
41.6
50.7
22.5
52.4
34.0
39.3
29.1
28.9
20.7
16.0
12.4

2014
52,9
65,4
48,8
38,7
48,9
23,2
52,0
33,7
39,0
29,0
31,5
20,2
13,6
12,8

Джерело: складено автором на основі [1].
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Таблиця 4. Надходження та освоєння інвестицій у спеціальних (вільних)
економічних зонах України у 2014 р.*
Передбачено,
млн дол.

Назва
спеціальної
економічної зони

проектами

на 2014 р.
–

Фактично надійшло
інвестицій з початку відкриття,
млн дол.
на реалізацію
проектів
3,5

протягом
2014 р.
–

Освоєно інвестицій
з початку відкриття,
млн дол.
на
реалізацію
проектів

СЕЗ «Донецьк»

7,0

3,5

СЕЗ «Закарпаття»

268,8

2,1

361,1

4,7

332,2

СЕЗ «Славутич»

0,6

–

0,1

–

0,1

СЕЗ «Яворів»

198,1

22,1

211,9

22,6

208,0

С(В)ЕЗ
«Порто-Франко»

30,0

–

66,7

6,1

СЕЗ «Рені»

19,4

2,9

15,1

Усього
за спеціальними
(вільними)
економічними
зонами

523,8

27,1

658,2

протягом
2014 р.
–

Відношення обсягу освоєних
інвестицій до обсягів,
передбачених проектами, з
початку відкриття, %
на реалізацію
проектів

протягом
2014 р.

50,0

–

6,2

123,6

295,2

–

16,6

–

22,1

105,5

100,0

66,5

0,1

221,6

–

0,1

10,7

0,1

55,2

3,4

33,5

620,9

34,3

118,5

126,6

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
* Без урахування тимчасово окупованих територій.

го потоку національних капіталів з Кіпру до України і
навпаки.
Оскільки Кіпр до цього часу на законодавчому рівні
не визнаний як спеціальна економічна зона (офшор) і
фінансові операції з ним не оподатковуються додатко*
вим податком на прибуток, передбачається подальше
продовження подібної ситуації. Можливим є викорис*
тання в формуванні державної інвестиційної стратегії
провідного світового досвіду в сфері формування і роз*
витку спеціальних економічних зон, у тому числі досві*
ду Кіпру, Швейцарії, острівних країн, що дозволить
транспонувати в сучасні українські умови провідні
світові напрацювання реєстрації і ведення бізнесу, про*
ведення фінансових операцій, захисту даних реальних
власників тощо [6, с. 90—92].
Необхідно зазначити, що в сучасних умовах висо*
кого податкового тиску навіть максимальне полегшен*
ня адміністративних процедур ведення бізнесу не буде
дієвим сигналом для іноземних інвесторів, тому авто*
ром вбачається доцільним розробка схеми коригуван*
ня системи оподаткування на територіях, що будуть виз*
начені як спеціальні економічні зони, зокрема, вона по*
винна перш за все стосуватися адміністрування подат*
ку на прибуток, ПДВ, ПДФО, а також єдиного соціаль*
ного внеску [5, с. 15—21].
За рахунок скорочення ставок цих податків мож*
ливо не лише активізувати фінансово*господарську
кон'юнктуру в регіонах — спеціальних економічних зо*
нах, але й створити потужні центри розвитку нових ро*
бочих місць у вже існуючих та потенційно привабли*
вих для іноземних інвесторів галузях, а зниження по*
даткового навантаження на фонд оплати праці буде
сприяти як підвищенню офіційного працевлаштування
існуючих робітників, так і податковій сумлінності ро*
ботодавців.
Якісним індикатором можливості оцінки привабли*
вості інвестицій в регіон є показник R&D потенціалу, який
комплексно враховує існування в регіоні науково*дос*
лідних, дослідно*конструкторських установ і органі*

зацій, а також технопарків, венчурних фірм тощо. За*
даними показниками лідерство має м. Київ, Харківсь*
ка, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.
При цьому національні технопарки розміщені переваж*
но у великих містах (м. Київ, м. Донецьк та м. Харків) [8,
с. 55—68].
За даними Рейтингу інвестиційної привабливості
регіонів у 2013 р. найбільший обсяг інвестицій вкладе*
но у м. Київ, Донецьку, Дніпропетровську області та
АРК. При цьому валовий регіональний продукт був вище
середньо українського показника у Донецькій, Тер*
нопільській, Івано*Франківській, Київській, Кіровог*
радській, Луганській, Львівській, Сумській, Хмель*
ницькій, Чернігівській областях. Потенційними напря*
мками відкриття спеціальних економічних зон на тери*
торії України з урахуванням розміщення СЕЗ та ТПР є
Одеська та Львівська області [2; 3].
Найбільша концентрація територій спеціального
інвестиційного розвитку спостерігалася як в прикордон*
них областях, так і на територіях з найбільш продуктив*
ним розвитком виробництва, логістики та інфраструк*
тури. Слід зазначити, що подібне розташування зумов*
лено як економічними факторами, так і державною інве*
стиційною політикою, що направлена на розвиток не
лише пріоритетних галузей економіки, що мають най*
вищий ступінь конкурентоспроможності на світовому
ринку, але й на згладжування негативного соціально*
економічного клімату в депресивних регіонах України
[9, с. 42—49].
У сучасних умовах обмеження в діяльності мають
дев'ять СЕЗ та ТПР, що зумовлено втратою контролю
над територією АР Крим та частиною Донецької та Лу*
ганської областей. У той же час інші СЕЗ та ТПР не ма*
ють концептуальних умов на перетворення в спеціальні
економічні зони внаслідок тимчасової втрати інвести*
ційної привабливості України загалом та СЕЗ та ТПР зок*
рема в умовах ведення військових дій на частині тери*
торії країни та відсутності прогнозованого інвестицій*
ного майбутнього.
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Здійснений аналіз дав змогу зробити висновок про
те, що впровадження спеціальних економічних зон з
початку 1999 р. було інструментом стимулювання еко*
номіки України, що передбачав залучення інвестицій,
технологій та створення нових робочих місць. При цьо*
му економічні показники розвитку спеціальних еконо*
мічних зон свідчать про їх достатню ефективність в
Україні. На 1 січня 2015 р. у шість С(В)ЕЗ за інвестицій*
ними проектами, що реалізуються, фактично надійшло
658,2 млн дол. (табл. 4).
Очевидно, що рівномірний розподіл спеціальних
економічних зон і територій пріоритетного розвитку
територією України є недоцільним і не відповідає еко*
номічним законам і факторам розміщення наявного ви*
робничо*експортного потенціалу, тому при розвитку
існуючих та створенні нових спеціальних економічних
зон потрібно в першу чергу орієнтуватися на наявні умо*
ви та потенційні можливості, що можуть бути реалізо*
вані державою в особі органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування для приватних внутрішніх і
зовнішніх іноземних інвесторів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нерівномірний розподіл іноземних інвестицій є
яскравим індикатором привабливості регіонів за існу*
ючих умов інвестування, розвитку виробництва та інфра*
структури, проте дане розташування не є виключно об*
межувальним фактором при аналізі потенційних мож*
ливостей розміщення нових спеціальних економічних
зон, що будуть реалізовані за умов державно*приват*
ного партнерства.
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Охарактеризовано етапи управління екологічними ризиками, а саме: етап аналізу, контро
лю та фінансування. З'ясовано, що управління екологічними ризиками на макрорівні прояв
ляється як заходи держави щодо запобігання та фінансування ліквідації наслідків надзвичай
них ситуацій техногенноекологічного характеру. Необхідним є гармонізація термінологічного
апарату в цій сфері, оскільки на рівні держави використовується не поняття "екологічний ри
зик", а поняття "надзвичайна ситуація техногенного характеру", що певною мірою перешкод
жає формуванню єдиної системи управління екологічними ризиками. Узагальнено класифіка
цію надзвичайних ситуацій за рівнем їх прояву та характером походження подій. Запропонова
но використання комплексу методів фінансування наслідків надзвичайних ситуацій техноген
ноекологічного характеру з огляду на рівень їх прояву. Визначено найбільш доцільні види стра
хування для суб'єктів господарювання залежно від об'єкта екологічного ризику.
The stages of environmental risk management, namely, analysis, control and financing are
characterized. It was found that environmental risk management at the macro level appears as state
measures of preventing and funding technogenic and ecological emergencies. It is necessary to
harmonize terminology in this area, because at the state level the term "technogenic emergency"
instead of "environmental risk" is accepted and this to some extent inhibits the formation of a unified
system of environmental risk management. Classification of emergencies on their level and the nature
of the events is generalized. The use of complex methods of financing the consequences of
technogenic and ecological emergencies depending on their level is grounded. The most appropriate
insurance for entities depending on the object of environmental risk is defined.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, управління ризиками, екологічний ризик, екологічне страхування.
Key words: emergency situation, risk management, environmental risk, environmental insurance.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Екологічну ситуацію в Україні не можна охарак*
теризувати позитивно. У зв'язку з цим із кожним ро*
ком все більше загострюється питання щодо виявлен*
ня джерел і факторів екологічних ризиків з метою

ефективного управління ними та фінансування
наслідків, що вони спричинюють. У зв'язку з цим ця
стаття покликана узагальнити етапи та методи управ*
ління екологічними ризиками як на мікро*, так і на
макрорівні.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Етапи управління екологічними ризиками

Аналіз

Контроль

Фінансування

Ідентифікація
екологічних ризиків

Методи уникнення
екологічного ризику
(відмова від проекту
чи виду діяльності)

Методи утримання
ризику
(самофінансування
добровільне або
примусове)

Метою статті є визначення особ*
ливостей управління екологічними
ризиками в Україні на мікро* та мак*
рорівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Управління екологічними ризика*
ми складається з трьох етапів: аналі*
зу, контролю та фінансування. На
етапі аналізу важливим є ідентифіка*
ція екологічних ризиків через пост*
ійний моніторинг джерел виникнення
ризику та факторів ризику, що мо*
Рис. 1. Етапи управління екологічними ризиками
жуть спричинити настання екологіч*
ного ризику. На цьому етапі також
Джерело: складено на основі [3, с. 18—20].
здійснюється якісна та кількісна оці*
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
нка екологічних ризиків, на основі якої приймаються
І ПУБЛІКАЦІЙ
рішення щодо інструментів управління такими ризика*
Останнім часом більше уваги стало приділяти* ми.
ся вітчизняними вченими питанням сутності та уп*
На етапі контролю, тобто до настання екологічного
равління екологічним ризиком. Зокрема це Божко* ризику, доцільними є методи уникнення екологічного
ва В.В. [1], Внукова Н.М. [2], Ілляшенко С.М., Ке* ризику (тобто відмова від проекту чи виду діяльності,
бало Ю.О. та інші. Однак переважно дослідження в оскільки великий екологічний ризик не може бути зни*
цій сфері присвячені саме такому інструменту уп* жений або переданий) або методи зниження екологіч*
равління екологічними ризиками на рівні суб'єктів ного ризику (тобто диверсифікація діяльності, поперед*
господарювання як екологічне страхування. На* жувальні заходи тощо).
томість у цій статті основний акцент буде зроблено
На етапі використання методів фінансування, мож*
саме на управлінні екологічними ризиками з боку ливими є методи утримання ризику (самофінансування
держави.
добровільне або примусове, коли екологічний ризик не
можна уникнути, знизити чи пере*
Суб’єкти забезпечення цивільного захисту
дати) або передачі ризику (страху*
вання). Як правило, економічно
Координацію діяльності
Для координації діяльності центральних і місцевих
доцільним є поєднання двох груп
органів виконавчої влади у
органів виконавчої влади, підприємств, установ та
методів, що узагальнено на рисун*
сфері цивільного захисту у
організацій, пов’язаної з техногенно-екологічною
ку 1.
межах своїх повноважень
безпекою, захистом населення і територій,
Якщо на рівні підприємства
здійснюють:
запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації:
саме налагодженість ризик*ме*
неджменту визначає ефективність
Рада національної безпеки
Кабінетом Міністрів України утворюється Державна
управління екологічними ризика*
і оборони України, Кабінет
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
ми, то на макрорівні урядом Украї*
Міністрів України
надзвичайних ситуацій
ни було прийнято Кодекс цивіль*
Обласними
та
Київською
міською
державними
ного захисту від 02.10.2012 №
Для координації робіт з
адміністраціями утворюються регіональні комісії з
ліквідації конкретної
5403*VI, який регулює відносини,
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайної ситуації та її
пов'язані із захистом населення,
надзвичайних ситуацій
наслідків на державному,
територій, навколишнього при*
регіональному, місцевому
родного середовища та майна від
Районними державними адміністраціями, виконавчими
та об’єктовому рівнях
органами міських рад, районними у містах та
утворюються спеціальні
надзвичайних ситуацій [4, ст. 1].
селищними радами утворюються місцеві комісії з
комісії з ліквідації
Суб'єкти забезпечення цивільного
питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайної ситуації
захисту представлені на рисунку 2.
надзвичайних ситуацій
Таким чином, на всіх рівнях
Остаточне рішення щодо
Керівними органами підприємств, установ та
держави створена відповідна
визначення рівня надзвичайної
організацій утворюються комісії з питань
ситуації приймає Державна
інфраструктура щодо питань тех*
надзвичайних ситуацій
служба України з надзвичайних
ногенно*екологічної безпеки. Тоб*
ситуацій з урахуванням
то, заходи держави щодо запобі*
експертного висновку (за
наявності) регіональної комісії з
гання та фінансування ліквідації
питань техногенно-екологічної
наслідків надзвичайних ситуацій
безпеки та надзвичайних ситуацій
техногенно*екологічного характе*
ру представляють собою управлі*
Рис. 2. Суб'єкти забезпечення цивільного захисту в Україні
ння екологічними ризиками на
Джерело: складено на основі [4, ст. 6; 5, п. 11].
Якісна та кількісна
оцінка екологічних
ризиків
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Методи зниження
екологічного ризику
(диверсифікація
діяльності,
попереджувальні
заходи)

Методи передачі ризику
(страхування,
централізовані резерви
держави)

Інвестиції: практика та досвід № 19/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного характеру за їх рівнями
Рівень надзвичайної ситуації
Критерій

Місцевий

Регіональний

Державний

Територіальне
поширення та обсяги
технічних і
матеріальних
ресурсів, що необхідні
для ліквідації
наслідків
надзвичайної ситуації

Вийшла за межі територій
потенційно небезпечного
об'єкта, загрожує довкіллю,
сусіднім населеним пунктам,
інженерним спорудам, а для її
ліквідації необхідні матеріальні
і технічні ресурси в обсягах, що
перевищують власні
можливості потенційно
небезпечного об’єкта

Поширилась або може поширитися на
територію інших держав; яка
поширилась на територію двох чи
більше регіонів України, а для її
ліквідації необхідні матеріальні і
технічні ресурси в обсягах, що
перевищують можливості цих регіонів,
але не менш як 1% від обсягу видатків
відповідних місцевих бюджетів

Кількість людей, які
внаслідок дії
уражальних чинників
джерела надзвичайної
ситуації загинули або
постраждали, або
нормальні умови
життєдіяльності яких
порушено

Загинуло 1–2 особи або
постраждало від 20 до 50 осіб,
чи було порушено нормальні
умови
життєдіяльності від 100 до
1000 осіб на тривалий час
(більш як на 3 доби), а збитки
перевищили 0,5 тис.
мінімальних розмірів
заробітної плати

Поширилась на територію
двох чи більше районів
(міст обласного значення),
областей, а для її
ліквідації необхідні
матеріальні і технічні
ресурси в обсягах, що
перевищують можливості
цих районів, але не менш
як 1% обсягу видатків
відповідних місцевих
бюджетів
Призвела до загибелі від 3
до 5 осіб або внаслідок
якої постраждало від 50
до 100 осіб, чи було
порушено нормальні
умови життєдіяльності від
1 тис. до 10 тис. Осіб на
тривалий час (більш як на
3 доби), а збитки
перевищили 5 тис.
мінімальних розмірів
заробітної плати

Розмір завданих
збитків

Збитки від якої
перевищили 15 тис.
мінімальних розмірів
заробітної плати
За рахунок власних коштів підприємств, установ та
організацій, на території яких виникла чи може виникнути
надзвичайна ситуація, і додатково – за рахунок районних
резервів (місцевий рівень) та обласних і Київської міської
державних адміністрацій (регіональний рівень), створених
відповідно до законодавства

Фінансування заходів
із запобігання та
ліквідації наслідків
надзвичайних
ситуацій на об'єктах
усіх форм власності

Збитки від якої перевищили 2
тис. мінімальних розмірів
заробітної плати

Призвела до загибелі понад 10 осіб або
внаслідок якої постраждало понад 300
осіб чи було порушено нормальні
умови життєдіяльності понад 50 тис.
осіб на тривалий час (більш як на 3
доби); внаслідок якої загинуло понад 5
осіб або постраждало понад 100 осіб,
чи було порушено нормальні умови
життєдіяльності понад 10 тис. осіб на
тривалий час (більш як на 3 доби), а
збитки (оцінені в установленому
законодавством порядку), спричинені
надзвичайною ситуацією, перевищили
25 тис. мінімальних розмірів (на час
виникнення надзвичайної ситуації)
заробітної плати
Збитки від якої перевищили 150 тис.
мінімальних розмірів заробітної плати
За рахунок коштів, передбачених
державним бюджетом на ці цілі, в
тому числі, частково, з резервного
фонду державного бюджету

Джерело: [5; 6].

макрорівні. Однак формуванню єдиної системи управ* коштів підприємств, установ та організацій, на території
ління екологічними ризиками певною мірою перешкод* яких виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація
жає відмінність у термінологічному апараті, що викори* [5, п. 7; 6, п. 4].
стовується на державному рівні, оскільки законодавчі
Однак власних коштів суб'єктів господарювання
акти оперують не поняттям "екологічний ризик", а по* не завжди вистачає, щоб покрити збитки, спричинені
няттям "надзвичайна ситуація техногенного характеру", надзвичайними ситуаціями різного рівня, тому слід ви*
що зрозуміло з класифікації надзвичайних ситуацій за* користовувати комплекс методів фінансування
лежно від характеру походження подій, які можуть зу* наслідків надзвичайних ситуацій залежно від їх рівня
мовити виникнення надзвичайних ситуацій на території (табл. 2).
України, а саме: техногенного характеру; природного
Щодо управління екологічними ризиками на мак*
характеру; соціальні; воєнні [4, ст. 5.2]. Надзвичайні си* рорівні, то для таких цілей формується Резервний фонд
туації природного характеру несуть руйнівні наслідки, бюджету на основі Закону про Державний бюджет Ук*
які не завжди носять екологічний прояв. Однак вони мо* раїни або рішення про місцевий бюджет для здійснен*
жуть бути чинниками впливу на об'єкти підвищеної не* ня непередбачених видатків, зокрема для фінансуван*
безпеки, порушення нормального функціонування яких ня заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
може спричинити погіршення екологічної ситуації.
техногенного, природного, соціального характеру, що
Щоб з'ясувати інструменти фінансування екологіч* не мають постійного характеру і не могли бути перед*
них ризиків, доцільно звернути увагу на класифікацію бачені під час складання проекту бюджету в розмірі, що
надзвичайних ситуацій залежно від обсягів заподіяних не перевищує 1% обсягу видатків загального фонду
наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхід* відповідного бюджету [7, пп. 3—6]. Так, у 2013 р. на
них для їх ліквідації (табл. 1) [5, п.
2].
Таблиця 2. Методи фінансування наслідків надзвичайних
Узагальнюючи дані таблиці 1,
ситуацій залежно від їх рівня
слід зазначити, що надзвичайною
Рівень надзвичайної ситуації
Інструменти фінансування наслідків надзвичайних ситуацій
ситуацією об'єктового рівня є така,
Об’єктовий (мікрорівень)
Інструменти утримання ризиків: самострахування
що не підпадає під зазначені в таб*
Місцевий та регіональний
Інструменти передачі ризиків: страхування
лиці визначення, а фінансування
Державний (макрорівень)
Інструменти передачі ризиків: централізовані фонди держави
здійснюється за рахунок власних
Джерело: складено автором.
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Умови виділення коштів
Кошти виділяються через головних
розпорядників бюджетних коштів суб'єктам
господарської діяльності недержавної форми
власності або суб'єктам господарської
діяльності, у статутному фонді яких
корпоративні права держави становлять
менше ніж 51%, лише на умовах повернення

До звернення обов'язково додаються:
документи, що підтверджують отримані
суми страхового відшкодування (у разі
відсутності договору страхування –
пояснення заявника про причини
непроведення страхування)

Рис. 3. Умови виділення коштів для ліквідації надзвичайних ситуацій
із Резервного фонду бюджету
Джерело: складено автором на основі [7, пп. 11, 15].

ліквідацію та запобігання надзвичайних ситуацій техно*
генного характеру було виділено близько 57% коштів
Резервного фонду бюджету України, що становить
214,7 млн грн. [8]. Основні умови виділення коштів з
Резервного фонду бюджету представлено на рисунку
3.
Дані рисунка 3 підтверджують важливість страху*
вання в системі управління екологічними ризиками на
рівні суб'єкта господарювання. Слід зазначити, що об*
'єктами екологічного ризику можуть бути як самі
підприємства*забруднювачі, так і інші об'єкти [1, с. 50].
Залежно від цього доцільними є різні види страхування
екологічних ризиків (рис. 4).
Якщо розглянути більш детально Постанови Кабі*
нету Міністрів України щодо порядку проведення заз*
начених на рисунку 4 видів обов'язкового страхування
відповідальності, то можна узагальнити, що окремими
Постановами передбачено відшкодування шкоди, запо*
діяної навколишньому природному середовищу, в
розмірі заявлених та визнаних вимог, але не більше 30—
50% страхової суми, що встановлена для відповідних
видів страхування [9—10].

ВИСНОВКИ
Розгляд особливостей управління екологічними
ризиками в Україні на мікро* та макрорівні дав змогу
зробити наступні узагальнення:
— управління екологічними ризиками на макрорівні
проявляється як заходи держави щодо запобігання та
фінансування ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенно*екологічного характеру;
— для синергетичного ефекту управління екологіч*
ними ризиками в Україні на мікро* та макрорівні необ*
хідним є гармонізація термінологічного апарату в даній
сфері, оскільки на рівні держави використовується не
поняття "екологічний ризик", а поняття "надзвичайна си*
туація техногенного характеру";
— об'єктивною є необхідність поєднання всіх інстру*
ментів фінансування наслідків екологічних ризиків, оск*
ільки положення Порядку використання коштів резерв*
ного фонду бюджету у разі настання надзвичайних ситу*
ацій техногенно*екологічного характеру вимагають на*
явності договору страхування, що містить певні обмежен*
ня щодо обсягу відповідальності страховика, тому важ*
ливим за таких умов є і самофінансування.

Об’єкт екологічного ризику
Підприємство-забруднювач

Інші об’єкти

Доцільним є страхування
майнових та особистих ризиків,
що здійснюється в добровільній
формі

Страхування екологічної відповідальності, що може
здійснюватися як в добровільній, так і в обов’язковій формі,
серед яких виділяють такі види:

- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести
до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
- страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну
довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою
угодою;
- страхування відповідальності експортера та особи яка відповідає за утилізацію (видалення)
небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини,
власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та
утилізації (видалення) небезпечних відходів;
- страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і
агрохімікатів

Рис. 4. Страхування екологічних ризиків залежно від об'єкта впливу
Джерело: складено автором.
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THE OBSERVED ECONOMIC PROCESSES ON THE BASIS OF NONARESIDENTS

У статті проаналізовано сучасний стан, проблеми та особливості функціонування вітчизня
них підприємств аграрної сфери, які створені за участі нерезидентів та / або тісно з ними взає
модіють. На конкретних прикладах продемонстровано недоліки державного контролю за їх
діяльністю. Встановлено, що дисфункції інформаційних моделей створюють умови максимі
зації вартості для окремих агентів ринку за рахунок інтересів соціуму. Показано, що вітчизняна
аграрна сфера може використовуватися як канал виведення фінансових ресурсів за межі краї
ни. Ідентифіковано основні шляхи протидії проведенню неспостережуваних операцій, що
здійснюються за участі нерезидентів.
The article analyzes the current state, problems and peculiarities of the domestic enterprises of
agrarian sphere, created with the participation of nonresidents and / or interact with them closely.
In specific examples of the shortcomings of state control over their activities. Established that
dysfunction information models create conditions for maximizing the value for individual market
agents at the expense of society. It is shown that the domestic agricultural sector can be used as a
channel for funds withdrawal from the country. Identified the main ways of combating holding
unobservable transactions carried out with the participation of nonresidents.
Ключові слова: аграрна сфера, інвестиції, нерезиденти, підприємство, неспостережувана економіка,
податки, державне регулювання.
Key words: agrarian sector, investments, nonresidents, businesses, nonobserved economy, taxes, government
regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільшим недоліком системи контролю, що
здійснюється державними органами влади, на нашу дум*
ку, є те, що інформаційні масиви (дані і факти, що по*
в'язані між собою за певними параметрами) щодо діяль*
ності вітчизняних суб'єктів господарювання не є цілісни*
ми. Звідси зростає небезпека того, що під час прийнят*
тя рішень органи влади можуть керуватися неточною та
/ або спотвореною інформацією. За таких умов, прин*
ципово важливим завданням стає забезпечення належ*
ного контролю за економічними операціями із нерези*
дентами, оскільки саме вони, як правило, володіючи
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значними обсягами фінансових ресурсів, здатні призве*
сти до важких соціально*економічних наслідків обумов*
лених неспостережуваними процесами. Обгрунтування
цього, як правило, відсутнє у наукових роботах, при*
наймні у вітчизняних.
Для того щоб виключити всілякі спекуляції та пере*
суди під час проведення дослідження неспостережува*
них економічних процесів, що відбуваються за участі
нерезидентів, на нашу думку, необхідно бути точним у
визначенні основних понять та категорій, таких як "не*
резиденти", "інвестиції" та "неспостережувані еко*
номічні процеси". Так, відповідно до діючого законо*
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давства [1; 2] нерезиденти — це юридичні та /або
фізичні особи, що утворені та / або зареєстровані відпо*
відно до іноземного законодавства, тобто це такі аген*
ти ринку, котрі не здійснюють свою господарську
діяльність відповідно до законодавства України.
Нагадаємо, що згідно з нормами чинного законо*
давства, а саме ст. 1 ЗУ "Про інвестиційну діяльність"
від 18.09.1991 р. № 1560*XII (із змінами та доповнення*
ми) "інвестиціями є всі види майнових та інтелектуаль*
них цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємниць*
кої та інших видів діяльності, в результаті якої ство*
рюється прибуток (доход) або досягається соціальний
ефект" [3].
У свою чергу для того, щоб уникнути злобної кри*
тики на свою адресу, зразу хочемо відзначити, що під
поняттям "неспостережувані економічні процеси", ми
схильні розуміти, дії в основі яких лежить свідоме та /
або несвідоме занижування та / або приховування від
обліку держави і соціуму результатів власної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами дослідження неспостережуваних еко*
номічних процесів в тій чи іншій мірі займалися В.І. Авдій*
ський [4], Т.К. Бекжанова [5], О.О. Бренделева [6], В.В. Кри*
воротов [7], Ю.В. Латов [8], В.М. Жеребин [9] та ін. Ці
науковці намагалися вивчити природу виникнення та
принципи функціонування неспостережуваних еконо*
мічних процесів, а також дослідити їх вплив на націо*
нальне господарство. Між тим при всій багатоаспект*
ності вивчення неспостережуваної економіки, і досі за*
лишаються слабкою наукове забезпечення, що сто*
сується участі нерезидентів у неспостережуваних про*
цесах, які відбуваються в аграрній сфері.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є дослідити сучасний стан, про*
блеми та особливості функціонування вітчизняних під*
приємств аграрної сфери, що створені за участі нере*
зидентів та / або тісно з ними взаємодіють, а також виз*
начити шляхи підвищення контролю за їх господарсь*
кою діяльністю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині часто приходиться чути, що у вітчизняний аг*
рарний сектор необхідно залучати іноземні інвестиції.
Так, наприклад, Д.А. Міщенко, досліджуючи фінансо*
ве забезпечення сільськогосподарського комплексу
України, писав:"На даному етапі розвитку пріоритетним
джерелом фінансового забезпечення для України є за*
лучення інвестицій" [10, c. 37]. Схожі твердження, на*
водять і інші автори. Так, І.В. Безп'ята, досліджуючи зна*
чення інвестицій для розвитку сільського господарства,
відмічала, що "вкладення у розвиток сільського госпо*
дарства є мізерними і не відповідають реальній потребі
в них, а тому необхідні невідкладні заходи щодо регу*
лювання інвестиційної діяльності" [11, c. 8]. А.В. Бур*
ковська та Т.І. Лункіна стверджували, що "для забезпе*
чення надійності інвестиційного партнерства необхідно
передбачати в угодах не тільки обсяги інвестицій, а і
заходи щодо їх захисту. У випадку подання заявки від
інвестора всі необхідні дозволи слід оформлювати в

максимально стислі терміни" [12, c. 45]. Отож, аналіз
наукових робіт дає нам підстави заявити, що в більшості
випадків, твердження про те, що саме іноземні інвес*
тиції здатні кардинально покращити економічну ситуа*
цію в нашій країні, є традиційними.
Варто відзначити, що існують і дещо альтернативні
точки зору щодо корисності використання інвестицій в
контексті економічного розвитку. Наприклад, І.А. Брай*
ловський писав, що "практика не підтверджує гіпотезу
щодо надвисокої ролі іноземних інвестицій в економіч*
ному зростанні. Це доведено також кореляцією обсягів
прямих іноземних інвестицій та ВВП країн ЄС, Японії й
США… Отже, не можна говорити про чітку залежність
між обсягами прямих іноземних інвестицій та ВВП (як
одного з найбільш значимих показників економічного
зростання) [13, c. 6]. Цей автор також стверджував, що
"…дослідження світової практики залучення потужно*
го іноземного капіталу дало можливість виділити ряд
ключових загроз для країни*донора, а саме: перспек*
тиву втрати державою інструментів управління економ*
ічним розвитком; закріплення за країною сировинної
спрямованості в системі розподілу праці; ігнорування
іноземним інвестиційним капіталом питань соціального
й екологічного характеру; використання іноземним ка*
піталом потенціалу вітчизняних підприємств для розвит*
ку власних підприємств; розвиток вітчизняних під*
приємств і галузей у напрямку максимально повного
забезпечення потреб іноземних інвесторів; виштовху*
вання з ринку вітчизняних підприємств, діяльність яких
перешкоджає функціонуванню корпорацій*інвесторів (з
порушенням антимонопольного законодавства) тощо"
[13, c 6]. Отож, як бачимо, думки науковців стосовно
значення інвестицій різняться. Тому ми завершимо
аналіз існуючих наукових поглядів на роль інвестицій в
економіці, і спробуємо визначити свою, можливо і спірну
позицію з цього приводу.
Безперечно, що при таких суттєвих концептуальних
розходженнях наукова доктрина, що стосується впли*
ву іноземних інвестицій на економіку виглядає супереч*
ливою. На нашу думку, основною перешкодою в єдності
поглядів науковців є відсутність та / або незначна
кількість емпіричних наукових досліджень щодо впли*
ву нерезидентів на вітчизняну економіку. Адже відомо
[14, с. 564], що наука не може розвиватися, не збагачу*
ючись новими емпіричними даними, а тому саме емпі*
ричні дослідження, виявляючи нові дані спостережен*
ня стимулюють розвиток теоретичних досліджень і став*
лять перед ними нові задачі.
Ми також виступаємо за те, щоб іноземні інвес*
тиційні ресурси надходили в Україну, але надзвичайно
важливим є те, як саме і на яких умовах це буде відбу*
ватися. Переконані, що особливу увагу тут слід зверну*
ти на "якість" іноземних інвестицій". Адже нині все час*
тіше виникають аргументи, які свідчать про сучасні со*
ціально*економічні загрози які породжуються інозем*
ними інвестиційними ресурсами.
Зрозуміло одне: науковцям потрібно припинити спе*
кулювати лише на позитивних аспектах іноземних інве*
стицій, а варто розпочати детальну ідентифікацію ос*
новних проблем, ризиків та деформацій, які прихову*
ють у собі інвестиції нерезидентів. Особливе місце се*
ред яких варто відвести неспостережуваним економіч*
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Таблиця 1. Інформація щодо експорту зернових культур
підприємствами Вінниччини за 2015—2016 рр.*
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Всього

ЄДРПОУ
33143011
30803438
00692245
34325039
37338260
34009446
34145135
35737530
35365643
34918499
35778199
34657396
35353973
36299535
35110779
35212563
3733683
31680270
38783290
34700975
33623350
34928088
00373965
34004595
03729807
30171114
31601948
23101293
38783374
35728295
34988571
32745862
34887335

Назва
ПРАТ "ПК "Поділля"
Сільськогосподарське ТОВ "Кряж і К"
ТОВ "Хмільницьке"
ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2"
ТОВ "ВІМЕКСІМ"
ТОВ "ПК "Зоря Поділля"
ТОВ "Чернівчанка-Агро"
ТОВ "Теплик-Агро"
ТОВ "Немирівлатінвест"
ТОВ "Краєвид Поділля"
ТОВ "Чарівна Нива"
ТОВ "Курланд"
ТОВ "Агрофірма Рубанський"
ТОВ "Христинівське ХПП"
ТОВ "Оратівлатінвест"
ТОВ "Поділлялатінвест"
ТОВ "Осіївське"
ТОВ "Амбар + "
ТОВ "Торговий дім "Юнігрейн"
ТОВ "Колорит Агро"
ТОВ "СХК "Вінницька промислова група"
ТОВ "Ободівка-Агро"
ПАТ "Могилів-Подільський консервний завод"
ТОВ "МП-Альфа"
СТОВ "Мрія"
СТОВ "Барі"
ТОВ "Векта-Він"
ПП "УКРПРОМПОСТАЧСЕРВІС"
ТОВ "Вороновицьке ХПП"
ТОВ "Агрофірма Шаргород"
ТОВ "Красне-Агроінвест"
ТОВ "АРЧІ"
ТОВ "Агро Балт"

Загальна
вартість
(фактурна),
тис. грн.
240589,80
268591,31
155650,73
170020,54
151752,57
127086,02
125596,64
123306,25
86373,51
86577,12
48283,01
48153,37
46638,23
48165,36
36737,27
35204,53
37578,84
33810,89
29026,46
30244,43
28844,78
26638,13
23262,55
26159,68
69607,32
26906,49
22599,53
17017,03
17945,78
16607,78
13986,70
13539,22
12215,48
2244717,33

Вага,
тис. т
67,22
54,80
46,83
45,37
41,16
35,06
32,88
31,92
25,51
24,44
13,94
13,73
13,08
12,85
11,04
10,42
9,98
9,81
8,34
8,09
8,00
7,54
6,77
6,76
6,30
5,96
5,86
4,95
4,89
4,82
3,70
3,59
3,29
588,90

* — період з 01.06.2015 р. по 01.06.2016 р.
Джерело: власні дослідження.

ним процесам. І хоча вітчизняна наука, як правило, не
хоче їх помічати, натомість, емпірика свідчить, що ці
небезпеки достатньо серйозні, принаймні, в аграрній
сфері.
Для демонстрації реальних інформаційних дис*
функцій було детально проаналізована діяльність
суб'єктів господарювання Вінницької області, які здійс*
нювали експорт зернових культур (табл. 1).
Які ж висновки нами були зроблені? Перш за все це
те, що інформація в розрізі суб'єктів господарської
діяльності не дозволяє об'єктивно оцінити навіть зви*
чайні масштаби діяльності, у нашому випадку — це об*
сяги експорту, що здійснюються тим чи іншим агентом
ринку за умови, якщо враховувати його організаційну
форму (не плутати з організаційно*правовою формою!).
Оскільки, на території Вінниччини досить поширеними
є складні, в організаційному плані, підприємства які ба*
зуються на використанні "системи участі".
Наприклад, починаючи з 2006—2007 рр. на тери*
торії Вінницької області функціонувало щонайменше 13
агентів ринку (ТОВ "Ободівка*Агро", ТОВ "Краєвид
Поділля", ТОВ "Колорит Агро", ТОВ "Курланд", ТОВ
"Агро*Балт" та ін.), які через складну систему відносин
були пов'язані з підприємством ТОВ "Центр Дар"
(ЄДРПОУ 35057967, м. Київ), яке у свою чергу заснова*
не нерезидентом (Кіпр). Слід відзначити, що свою
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діяльність ці підприємства ведуть в рамках чинного за*
конодавства. При цьому суспільно непомітна, але якіс*
на неформальна інтеграція підприємств дозволила цій
групі сконцентрувати у своєму обробітку земельні ділян*
ки загальним розміром більше 81,5 тис. га, а це майже
5 % від загальної площі ріллі Вінниччини. Вражає те,
що окремі аграрні підприємства в реальному житті вис*
тупають як єдиний потужний господарський механізм.
Хотілося б відзначити і те, що більша частина
підприємств цієї групи, починаючи з 2007 р. отримали
суттєві кредитні кошти від фірм*нерезидентів, які були
розташовані на території Кіпру. Наприклад (рис. 1), кре*
дитні кошти отримували такі підприємства групи: ТОВ
"Поділлялатінвест", ТОВ "Немирівлатінвест", ТОВ "Аг*
рофірма "Рубанський", ТОВ "Агрофірма "Шаргород",
ТОВ "Оратівлатінвест" та ін. Так, лише за 2013—2014
рр. сільськогосподарськими підприємствами цієї групи
було перераховано на адресу нерезидентів коштів за ко*
ристування кредитними ресурсами більше 275 млн грн.
Не важко помітити, по*перше, що усі без виключення
учасники цієї групи є експортерами сільськогосподарсь*
кої продукції (див. табл. 1). Друге міркування — не менш
важливе. Підприємства групи формують своєрідний "ка*
муфляж", який здатний створити умови для несплати по*
датків в законний спосіб, а також "замилити око" соціуму
стосовно реальних масштабів діяльності утворення.

Інвестиції: практика та досвід № 19/2016
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Таким чином, повноцінно контролю*
Нерезидент № 1*
Нерезидент № 2*
вати діяльність подібних об'єднань, в
(Кіпр)
(Кіпр)
умовах діючого вітчизняного законо*
давства не представляється можливим.
1
2
Оскільки інформаційні дисфункції сто*
ТОВ «Краєвид «Поділля»
ТОВ "Немирівлатінвест"
совно діяльності аграрних підприємств,
(ЄДРПОУ 34918499)
(ЄДРПОУ 35365643)
по суті, є т. з. "тупиковими" параметрич*
ними зв'язками [15, с. 175], тобто зв'яз*
ТОВ "Курланд"
ТОВ "Агрофірма "Шаргород"
ками, що не призводять до вироблення
(ЄДРПОУ 34657396)
(ЄДРПОУ 35728295)
параметрів ефективного управління. Не
секрет [15, с. 171], що саме парамет*
ТОВ «Агро-Балт»
ТОВ "МП-Альфа"
ричні зв'язки реалізують взаємодію між
(ЄДРПОУ 34887335)
(ЄДРПОУ 34004595)
елементами будь*якої інформаційної
системи. Іншими словами: в сучасних ТОВ «Красне-Агроінвест»
ТОВ "Поділлялатінвест"
умовах, соціуму майже неможливо
(ЄДРПОУ 34988571)
(ЄДРПОУ 35212563)
отримати реальну інформаційну модель
ТОВ "Колорит Агро"
ТОВ "Агрофірма "Рубанський"
стосовно елементарних обсягів експор*
(ЄДРПОУ
34700975)
(ЄДРПОУ 35353973)
тованої сільськогосподарської про*
дукції, не кажучи вже про особливості
ТОВ "Ободівка Агро"
ТОВ "Оратівлатінвест"
та тонкощі проведення економічних
(ЄДРПОУ 34928088)
(ЄДРПОУ 35110779)
операцій, які використовують сучасні
агенти ринки. Переконані, що свідоме
Примітки: * — повна кількість підприємств*учасників групи достовірно невідо*
пошкодження інформаційних моделей ма; 1 — рух коштів за користування кредитом, що були надані нерезидентом № 1;
може бути джерелом збагачення одних 2 — рух коштів за користування кредитом, що були надані нерезидентом № 2.
груп учасників за рахунок інших суспіль*
Рис. 1. Аграрне об'єднання шляхом використання
них груп.
"системи участі" із залученням нерезидентів
Очевидно також і те, що механізми
Джерело: власні дослідження.
кредитування можуть, по суті, виступа*
ти загрозою для державної фінансово*економічної си* Україна" (ЄДРПОУ 20118399), колишнє українсько*ав*
стеми. Оскільки, до поки влада не запровадить жорст* стрійське підприємство ТОВ "Поділля*ОБСТ", основним
кої нормативно*правової бази щодо обмеження для не* видом діяльності якого було перероблення та консер*
резидентів (стосовно засновників, отримання кредитів вування фруктів та овочів, а також виробництво фрук*
та ін.), до тих пір вітчизняні агенти ринку зможуть цілком тових та овочевих соків у 2010 р. уклало контракт з не*
законно виводити прибутки за кордон, не сплачуючи при резидентом ООО "Савушкин продукт" (Республіка Біло*
цьому податків, і, як наслідок, перешкоджати стійкому русь), а у 2015 р. із суб'єктом господарювання IM
соціально*економічному розвитку. На нашу думку, по* "FABRICA DE BR?NZETURI DIN SOROCA" SA, (Молдо*
силення впливу неспостережуваної економіки на націо* ва) щодо продажу фруктово*ягідних наповнювачів. Ра*
нальне господарство — це закономірний результат про* зом з тим, повний та своєчасний розрахунок між су*
ведення політики влади. Складається враження, що нині б'єктами господарювання щодо здійсненні зовнішньо*
наша влада, в умовах перенапруженого календарю пол* економічних операцій не відбувся. Схожа ситуація спо*
ітичного життя, знаходиться немов між двох вогнів: з стерігалася і в діяльності підприємства ТОВ "Росконцен*
одного боку — сильний бізнес, який пильно оберігаєть* трат Україна" (ЄДРПОУ 37159486), яке мало право зай*
ся окремими зацікавленими групами, а з іншої сторони, матися посередницькою діяльністю у торгівлі сільсько*
не менш серйозні побоювання за соціально*економіч* господарською сировиною, оптовою торгівлею фрук*
ний стан соціуму.
тами, а також виробництвом фруктових та овочевих
Опираючись на власні спостереження, слід відзна* соків уклало. Цей суб'єкт господарювання уклав у 2011
чити, що проблеми діяльності нерезидентів існують не р. контракт із нерезидентом — ООО "Глоубэл Концен*
лише в контексті функціонування сільськогосподарсь* трат Групп" (Російська Федерація) щодо продажу осві*
ких підприємств. Їх вплив широко помітний і в складсь* тленого концентрованого яблучного соку. Однак, нере*
кому господарстві. Наприклад, ТОВ "Жмеринський еле* зидент не здійснив своєчасного розрахунку за постав*
ватор" (ЄДРПОУ 38328468), ТОВ "Агродар*Бар" лену продукцію.
(ЄДРПОУ 35599189), ТОВ "Джулинський елеватор"
І хоча підприємства ТОВ "Аграна Фрут Україна" та
(ЄДРПОУ 36833831) також активно отримували кре* ТОВ "Росконцентрат Україна" намагаються завжди до*
дитні ресурси від нерезидента (Кіпр) (до речі, того са* тримуватися законодавства. Однак, вчасного звернен*
мого нерезидента № 2 див. рис. 1), і потім, у 2013—2014 ня до судових органів щодо стягнення з нерезидентів
рр. повертали кошти у вигляді відсотків за користуван* сум заборгованості по вищезазначеним контрактам ТОВ
ня кредитом (а це десятки млн грн.). Не має сумніву у "Аграна Фрут Україна" та ТОВ "Росконцентрат Украї*
на" не здійснювали. Як наслідок, можна констатувати
тому, що ці процеси будуть іти і далі.
Пильної уваги потребують операції підприємств, які порушення ТОВ "Аграна Фрут Україна"та ТОВ "Роскон*
займаються переробкою та продажем сільськогоспо* центрат Україна" ст. 1 ЗУ "Про порядок здійснення роз*
дарської продукції. За прикладами далеко ходити не рахунків в іноземній валюті" (зі змінами та доповнення*
слід. Так, наприклад, підприємство ТОВ "Аграна Фрут ми) від 23.09.1994 р. № 185/94*ВР, п. 1 Постанови Прав*
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документам) ТОВ "Агрокомлогістика" пшеницю
обсягом 13 тис. т на загальну суму близько 31 млн
грн. При цьому ТОВ "Дністер*Агро" перебувало
на спеціальному режимі оподаткування. Хотіло*
ся б відзначити і те, що вищий менеджмент цих
4
підприємств є пов'язаними особами. Більш того у
день отримання коштів за реалізовану пшеницю
ТОВ "Дністер*Агро" перерахувало таку ж саму
ПП "Форта Агро"*
ТОВ
суму коштів іншому суб'єкту господарювання, а
"Агрокомлогістика"**
(ЄДРПОУ 38373458)
саме ПП "Форта Агро". У свою чергу, ПП "Форта
(ЄДРПОУ 35011655)
Агро" одразу (у цей же самий день) купує валюту
на загальну суму близько 31 млн грн., що склада*
ло 2,6 млн дол. США і перерахувало її згідно кон*
тракту на адресу нерезидента MCH AGROCOM
3
1
HOLDING LTD (Кіпр), який у свою чергу є єдиним
ТОВ "Дністер-Агро"*
засновником ТОВ "Агрокомлогістика".
(ЄДРПОУ 25497645)
Відповідно до умов контракту, нерезидент
2
"MCH AGROCOM HOLDING LTD" (Кіпр) зобов'я*
Примітки: 1 — пшениця; 2 — кошти за пшеницю; 3 — кошти; 4 — зувався передати у власність ПП "Форта Агро"
валютні кошти; * — вищий менеджмент представлений однією й тою ж зернозбиральні комбайни CLAAS LEXION 770
самою особою; ** — вищий менеджмент представлений однією й тою
TRAC в кількості 6 шт. в термін 80 календарних
ж самою особою.
днів, тобто граничний термін поставки техніки —
Рис. 2. Типова схема використання нерезидента
04.10.2014 р. Однак, ПП "Форта Агро" не мало у
в неспостережуваних економічних процесах
своєму користуванні сільськогосподарської
аграрної сфери
землі, майна та трудових ресурсів, натомість ос*
Джерело: власні дослідження.
новним видом діяльності було вирощування зер*
ління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово* нових культур. Також, протягом двох місяців після про*
кредитному та валютному ринках України" від ведення вищезазначених операцій, а саме у вересні 2014
03.06.2015 рр. № 354 (до речі, для ТОВ "Росконцент* р. ПП "Форта Агро", на підставі рішення засновника,
рат Україна" порушення п. 1 Постанови Правління НБУ було ліквідовано і контракт з нерезидентом виконаний
"Про врегулювання ситуації на грошово*кредитному та не був. І хоча органи влади, немов після "летаргічного
валютному ринках України" від 01.12.2014 р. № 758 та сну", активізувалися у 2015—2016 рр. перевіряти
п. 1 Постанови Правління НБУ "Про врегулювання си* діяльність цієї групи підприємств з метою притягнення
туації на грошово*кредитному та валютному ринках винних осіб до відповідальності. Однак на нашу думку,
України" від 03.03.2015 р. № 160) в частині порушення порушення ст. 205 ККУ (фіктивне підприємництво) ще
законодавчо встановлених строків надходження валют* треба довести, тоді як валюта "благополучно" покину*
ної виручки від нерезидентів. На практиці, такі проступ* ла межі митного кордону України. Отож, здійснення зов*
ки караються нарахуванням пені (штрафами) за про* нішньоекономічних операцій через нерезидентів, тим
строчений період.
більше зареєстрованих в офшорних зонах, представляє
Завдання ж влади не допустити щоб подібні проце* собою систему потужних ризиків яка потребує належ*
си стали цілеспрямованими, а явища порушень законо* ної державної уваги.
давства за участі нерезидентів не набули масового ха*
Таким чином, нині вітчизняна аграрна сфера може
рактеру. Однак на сьогодні, ми розуміємо, що в умовах використовуватися як канал виведення (легалізаціі)
недовіри агентів ринку до політичної стабільності, фінансових ресурсів. Цьому сприяють і пільги, які діють
військових дій та гуманізації законодавства неспосте* в аграрному секторі економіки. Тому участь нерези*
режувані економічні процеси, на жаль, охоплюють усе дентів в розвитку аграрної сфери вимагає не лише ува*
національне господарство.
ги, а й поглибленого вивчення.
Якщо ж говорити простіше, то аграрний сектор нині
стає об'єктом масованого тиску зі сторони тіньових ВИСНОВКИ
агентів, у т. ч. нерезидентів. При цьому, об'єктивна тен*
Пошкодження інформаційних моделей в аграрній
денція використання нерезидентів в аграрній сфері з сфері шляхом використання складних організаційних
метою максимізації вартості відстежується достатньо систем за участі нерезидентів: 1) створює додаткові
ясно. Осмислити окремі принципи проведення неспо* умови для максимізації вартості (зменшення та / або
стережуваних операцій, спробуємо на прикладі конкрет* ухилення від сплати податків) окремим суб'єктам
ної діяльності ТОВ "Дністер*Агро"(ЄДРПОУ 25497645) господарювання; 2) формує в соціумі "тунельний по*
(рис. 2), яке було свого часу зареєстроване у м. Могилів* гляд" на реальні економічні процеси; 3) дозволяє
Подільському Вінницької області.
врешті*решт створити "ефект калейдоскопу", який
Важливо відзначити, що у 2014 р. сільськогоспо* здатний перешкоджати прийняттю ефективних управ*
дарське підприємство ТОВ "Дністер*Агро", не маючи лінських рішень.
власно вирощеної пшениці, а також за відсутності прид*
Саме тому, на нашу думку, необхідно проводити
бання цього виду продукції у інших сільськогосподарсь* політику "економічного вичавлення інвестицій", в основі
ких товаровиробників, змогло продати (принаймні по якої повинно бути примушення інвесторів*нерезидентів,
Реальний (легальний) сектор
економіки
Нерезидент
MCH AGROCOM
HOLDING LTD
(Кіпр)**
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котрі виявили бажання здійснювати діяльність в аг*
15. Гвардейцев М.И. Специальное математическое
рарній сфері, реєструватися на території України (так, обеспечение управления / М.И. Гвардейцев, В.П. Мо*
як це, до речі, відбувається з комерційними банками, розов, В.Я. Розенберг; Под ред. М.И. Гвардейцева. —
страховими компаніями та ін.). В іншому випадку, ми М.: Советское радио, 1978. — 512 с.
будемо постійно зіштовхуватися з соціально*економіч*
ною мімікрією як формою своєрідного самозахисту та
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THE STATE AND DEVELOPMENT OF CONSUMER AND MORTGAGE
CREDITING ARE IN UKRAINE
У статті досліджено сутність споживчого та іпотечного кредитування та проаналізовано його
стан в умовах економічної та політичної кризи в Україні. Протягом останніх років зменшуються
як обсяги кредитування в цілому, так і обсяги споживчого та іпотечного кредитування, зокре
ма. Іпотечне й споживче кредитування та його організація займають важливе місце в економічній
системі багатьох країн світу. На сьогодні, іпотечне та споживче кредитування є одним з на
прямів покращення економічного та соціального розвитку України. Визначено основні пробле
ми споживчого та іпотечного кредитування та напрями їх вирішення.
In the article essence of the consumer and mortgagecrediting is investigational and his state is
analysed in theconditions of economic and political crisis in Ukraine. Duringthe last years diminish
as volumes of crediting on the wholeso volumes of the consumer and mortgage crediting inparticular.
The mortgage and consumer crediting and hisorganization occupy an important place in the
economicsystem of many countries of the world. For today, themortgage and consumer crediting is
one of directions ofimprovement of economic and social development ofUkraine. Certain basic
problems of the consumer andmortgage crediting and directions them.
Ключові слова: споживче кредитування, іпотечне кредитування, населення, фінансова нестабільність,
проблеми розвитку, тенденції розвитку.
Key words: consumer crediting, mortgage crediting, population, financial instability, problems of development,
progress trends.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

неможливо собі уявити функціонування будь*якої галузі
економіки держави, адже кожна фінансово*господарсь*
Кредитні відносини в Україні, як і в будь*якій країні ка операція (за незначним винятком) так чи інакше по*
з ринковою економікою, складають підвалини еконо* в'язана з певним рівнем взаємної довіри сторін, пере*
мічних процесів. Без кредиту в тому або іншому вигляді дачею грошових коштів або інших цінностей в борг. На*
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Рис. 1. Динаміка кредитів
Джерело: [2].

скільки неможливим є одночасне виконання взаємних
зобов'язань сторін, настільки неможливим є функціо*
нування ринкових механізмів без механізмів кредитних
[1].
Іпотечне й споживче кредитування та його орган*
ізація займають важливе місце в економічній системі
багатьох країн світу. На сьогодні іпотечне та спожив*
че кредитування є одним з напрямків покращення еко*
номічного та соціального розвитку України, що по*
требує ретельного опрацювання проблем його роз*
витку.

ну іпотечного та споживчого свідчать про недостатність
вивчення та потребують подальшого дослідження цьо*
го питання.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Споживчий кредит — кошти, що надаються креди*
тодавцем (банком або іншою фінансовою установою)
фізичним особам на придбання споживчих товарів або
послуг у тимчасове користування, під процент, на умо*
вах строковості та платності.
Споживчий кредит, зазвичай, надається для
придбання товарів тривалого користування (авто*
мобілі, меблі, складна побутова техніка), на спо*
живчі цілі, на навчання, лікування тощо. Споживчий
кредит можуть надавати банки, кредитні спілки, лом*

Система іпотечного та споживчого кредитування
відображена у зарубіжній та вітчизняній науковій літе*
ратурі, в якій розглядаються різні теоретичні та прак*
тичні аспекти. Цю проблематику досліджували В. Бази*
левич, В. Василенко, Д. Гриньков, А. Євтух, П. Єщенка,
С. Кручка, В.В. Лагутіна, Міщенко, А. Мороз, С. Наумен*
кова, В. Рогового, П. Саблука, О. Старкова, С. Щеглова
та ін. Проте існуючі проблеми розвитку сучасного ста*

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні аспектів спожив*
чого та іпотечного кредитування в Україні, а також ви*
окремлення основних проблем щодо його подальшого
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рис. 2. Кредити надані домогосподарствам
Джерело: [2].
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Таблиця 1. Кредити домашнім господарствам
за цільовим спрямуванням у розрізі валют та строків погашення
2015
липень
Показники

Усього
споживчі
кредити
у гривнях
у дол. США
в євро
Усього
споживчі
кредити
до 1 року
від 1до 5
років
більше 5
років

зміна в
річному
обчисленні,
%

залишки
на кінець
періоду,
млрд
грн.

липень
операції
за
період,
млрд
грн.

-25,6

161,16

-4,24

-26,5

-28,1
-27,4
-28,8
-18,6

98,98
63,63
33,43
1,11

-1,48
-0,70
-0,72
-0,05

-28,2
-27,1
-29,6
-20,8

-25,1

100,55
-1,34
64,38
-0,87
34,22
-0,45
1,17
-0,01
Строків погашення
165,61
-3,01

-25,6

161,16

-4,24

-26,5

-1,76
-0,39

-19,8
-7,5

100,55
32,88

-1,34
-0,34

-28,1
-35,1

98,98
32,49

-1,48
-0,38

-28,2
-35,3

34,73

-0,75

-28,7

27,77

-0,50

-23,9

27,70

-0,06

-22,4

46,40

-0,62

-24,7

39,90

-0,50

-23,6

38,79

-1,05

-24,6

залишки
на кінець
періоду,
млрд
грн.

операції
за період,
млрд
грн.

зміна в
річному
обчисленні,
%

203,32

-2,64

-25,1

130,88
87,34
41,28
1,21

-1,76
-1,33
-0,39
-0,02

-19,8
-14,1
-31,6
-25,3

203,32

-2,64

130,88
49,75

червень
залишки
операції
на кінець
за період,
періоду,
млрд
млрд
грн.
грн.
У розрізі валют
165,61
-3,01

зміна в
річному
обчисленні,
%

Джерело: складено за даними [2].

барди, а також підприємства торгівлі чи сфери по*
слуг.
Поширення набуло споживчого кредиту під за*
робітну плату без визначення цілі одержання кре*
диту. Його перевагами є короткі терміни оформлен*
ня та відсутність поручителів або застави. Такі кре*
дити можуть надаватися на основі кредитної карт*
ки [2].
Портфель кредитів українських банків скорочуєть*
ся другий рік поспіль. Протягом 2014—2015 років та І
кв. 2016 року заборгованість за кредитами суб'єктів
господарювання та фізичних осіб у гривні зменшилися
на 26%, в іноземній валюті — на 36%. На скорочення
кредитного портфеля помітно вплинув статистичний
ефект — неплатоспроможні банки, у яких відкликано

ліцензію, не надають даних про їх кредитну заборго*
ваність. Водночас платоспроможні банки протягом пер*
ших п'яти місяців 2016 року показали помірне знижен*
ня кредитів суб'єктів господарювання та фізичних осіб
[2 ].
Банківське кредитування майже повністю зосеред*
жено в сегменті суб'єктів господарювання. Його пито*
ма вага в загальному кредитному портфелі банків зрос*
ла з 64% у вересні 2008 року до 83% у березні 2016
року. Серед кредитів, що обслуговуються (I—III кате*
горії якості за класифікацією Національного банку),
частка суб'єктів господарювання на кінець І кв. 2016
року становила 89%.
Найбільше скорочення кредитного портфеля у на*
ціональній валюті відбулося в торгівлі, будівництві та

Рис. 3. Проблеми споживчого кредитування на напрями
їх вирішення
Джерело: [3].
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Рис. 4. Обсяги житлових і іпотечних кредитів банків населенню України
у період 2007—2015 років (станом на кінець періоду),
млн грн.
Джерело: побудовано за даними [2].

операціях з нерухомістю, що насамперед пояснюється
скороченням внутрішнього ринку. У торгівлі зменшен*
ня обсягу кредитів більш помітне порівняно з іншими
галузями через високу частку кредитів строком до од*
ного року (див. рис. 1).
Згортання кредитування домогосподарств, що по*
чалося після кризи 2008—2009 років, продовжилося
у 2014—2015 роках. З 2009 року банкам фактично
було заборонено кредитувати фізичних осіб в іно*
земній валюті, а тому заборгованість домогоспо*
дарств у валюті на кінець І кв. 2016 року скоротилася
у 7,3 раза порівняно з піковим значенням вересня
2008 року. Додатковим важливим фактором скоро*
чення заборгованості фізосіб були процеси її рест*
руктуризації.
На сьогодні споживче кредитування є одним з
об'єктів конкуренції між банками та небанківськими
фінансово*кредитними установами.
Споживче кредитування, яке за сталих цін на
імпортні товари пережило сплеск у 2011—2013 роках,
за інерцією зростало у першому півріччі 2014 року, але
знизилось у 2015 році (див. рис. 2). У І кв. 2016 року
спостерігалося його незначне зростання, проте у червні*
липні 2016 року ситуація знову погіршилася. За даними
НБУ у липні 2016 року відбулося зниження споживчого
кредитування як за видами валют, так і за строками кре*
дитування (див. табл. 1).
На сьогодні в Україні з боку кредиторів пробле*
ма полягає у зниженні здатності позичальників своє*

часно погашати кредити, у збільшенні ризику непо*
вернення кредитних коштів, відтак, у зростанні ри*
зику зниження ліквідності кредитних установ. Зі сто*
рони позичальників, проблемами є високі процентні
ставки за кредити, а при кредитуванні в іноземній ва*
люті — ще й зростання курсу валюти, у якій надаєть*
ся кредит.
Не менш важливою є проблема низького рівня
інформаційної обізнаності населення щодо умов кре*
дитування та низький рівень кваліфікації персоналу бан*
ківських установ, які, на жаль, неспроможні надати
якісні консультаційні послуги клієнтам. Для вирішення
зазначених проблем науковці пропонують різні напря*
ми (див. рис. 3).
Напрями розвитку споживчого кредитування в Ук*
раїні є покращення сучасного соціального та економіч*
ного стану країни.
Після подолання кризи існують значні перспективи
розвитку короткострокового кредитування населення
для придбання товарів народного споживання [4, c.
247]. Пояснюється це тим, що за такого виду кредиту*
вання ризиковість операцій значно менша, оскільки тер*
міни кредитування невеликі (до одного року), а суми по*
рівняно незначні. Збільшення обсягів довгострокового
кредитування населення є ще одним напрямом у кон*
цепції становлення споживчого кредитування на вітчиз*
няному ринку банківських послуг. Важливою є інтенси*
фікація розвитку житлового кредитування фізичних
осіб. Цей сегмент ринку сьогодні розвивається недо*
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Рис. 5. Динаміка структури іпотечних кредитів населенню України
у гривні і іноземній валюті у період 2007—2015 років, %
Джерело: побудовано за даними [2].
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статніми темпами, хоч йому прогнозують значні перс*
пективи [5, с. 195].
Також важливу роль в Україні відіграє розвиток іпо*
течного кредитування. Іпотечний кредит — це особли*
ва форма кредиту, пов'язана з наданням позик під за*
ставу нерухомого майна — землі, виробничих або жит*
лових будівель тощо.
Іпотечні позики надаються на довгостроковій ос*
нові. Іпотечний кредит стає можливим лише за умови
приватної власності на землю і нерухомість [6]. Він доз*
воляє землевласникам фінансувати отримання додат*
кових ділянок землі, а підприємцям збільшити розміри
виробництва,
Іпотека як сукупність економіко*правових відно*
син, які виникають між суб'єктами господарювання із
приводу забезпечення виконання боргового зобов'*
язання нерухомим майном, є лише частиною фінан*
сово*економічної сутності іпотечного кредитування,
оскільки забезпечує організацію інвестиційного про*
цесу за наявності застави об'єкта нерухомого майна.
Сам же іпотечний ринок виникає не з появою іпотеки
як застави нерухомості, а з появою іпотечного капі*
талу та в умовах подальшого розвитку товарно*гро*
шових відносин перетворюється в особливу сферу
фінансових відносин.
Іпотека виконує такі функції:
— є інструментом залучення фінансових коштів в
економіку;
— забезпечує повернення позичених коштів.
— стимулює обіг нерухомості, коли інші способи
(купівля, продаж тощо) економічно недоцільні або юри*
дично неможливі [7].
Перевагами такої форми залучення фінансових ре*
сурсів є те, що процес іпотечного кредитування дозво*
лить вирішити цілий ряд соціально*економічних про*
блем суспільства. По*перше, воно забезпечить розви*
ток довгострокового житлового будівництва. По*дру*
ге, вирішить проблему кредитування підприємств агро*
промислового комплексу. По*третє, розвиток іпотечно*
го кредитування сприяє реформуванню економіки дер*
жави загалом [8].
Аналіз ринку іпотечного кредитування в Україні ха*
рактеризується стриманим розвитком. Найбільш
стрімко він розвивався у 2008 р., про що свідчить рису*
нок 4.
З рисунка 4 видно, що найбільше житлових кре*
дитів населенню надавалися у 2007—2008 роках. Це
пов'язано з поступовим формуванням макроекономі*
чних передумов розвитку іпотеки внаслідок зростан*
ня економіки, стабілізації національної валюти, неви*
сокого темпу інфляції та підвищення рівня доходів на*
селення. З початком світової кризи обсяги іпотечних
кредитів зменшуються. До проблеми в іпотечному кре*
дитуванні можна віднести також істотну валютизацію
(див. рис. 5). Позичальники, які взяли тоді кредити в
валюті, просто не змогли платити через падіння курсу
майже в 2 рази. Також значна кількість банків на ук*
раїнському ринку не має ресурсів, терміновість яких
дозволяє здійснювати масштабне іпотечне кредитуван*
ня.
Проблеми розвитку іпотечного кредитування в
Україні можна поділити на такі складові:
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— відсутність розвинутого ринку нерухомого май*
на, зокрема й з земельних ділянок, що призводить до
неможливості вчасно і в повному обсязі задовольнити
вимоги кредиторів за рахунок реалізації заставленого
майна;
— недієвість наявного законодавства з питань реє*
страції нерухомого майна, а також реєстрації обтяжень
прав нього (недоліком є принцип поділу реєстру неру*
хомого майна між окремими установами — така систе*
ма є невдалою, оскільки земельна ділянка може бути
зареєстрована на одну юридичну особу, а будівлі, роз*
ташовані на ній, — на іншу);
— недостатньо розвинений фондовий ринок;
— відсутність довгострокових кредитних ре*
сурсів у банків та інших небанківських кредитних
установ;
— відсутність законодавчого положення щодо фун*
кціонування вторинного іпотечного ринку іпотечних
цінних паперів;
— нерозвиненість інфраструктури ринку житла і
житлового будівництва;
— відсутність дієвого механізму кредитування під
заставу земель сільськогосподарського призначення [8,
9].
Проте однією з головних проблем українського
ринку іпотечного кредитування залишається низька
заробітна плата населення країни. На думку експертів
з нерухомості отримати іпотеку може далеко не кожен.
Умови до позичальника такі: біла зарплата, перший
внесок 80% або близько до цього, тобто це практич*
но не кредитування. До того ж від клієнта зажадають
надати і солідне заставне майно. У тих банках, які сьо*
годні видають кредити на житло, ставки починаються
як мінімум від 25—30% [10]. Ще oднa пеpешкoдa нa
шляxу дo poзвитку iпoтечнoгo кpедитувaння —
невипpaвдaнo величезнa цiнa квaдpaтнoгo метpa
житлa. Пpoблемoю тaкoж є вiдcутнicть пocтiйнo дiючиx
oбгpу нтoвaниx екoнoмiч ниx умoв змiни цiн нa
iпoтечнoму pинку.
Для розв'язання проблем іпотечного кредитування
необхідно вирішити ряд питань, а саме:
— подальше вдосконалення законодавчої бази з
іпотечного кредитування;
— забезпечення стандартизації та уніфікації про*
цедури іпотечного кредитування;
— подолання економічної кризи в країні;
— розширення споживачів цих послуг шляхом за*
безпечення сприятливих умов кредитування;
— залучення державних гарантій з метою мобілі*
зації фінансових ресурсів;
— розвиток інфраструктури іпотечного ринку;
— подальший розвиток фондового та страхового
ринку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відновлення кредитування банками буде по*
вільним, незважаючи на достатній рівень ліквідності в
секторі. Основні причини, що стримуватимуть креди*
тування такі:
— високий рівень закредитованості реального сек*
тору. За співвідношенням банківських кредитів компа*
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ніям до ВВП, Україна обіймає перше місце у Східній
Європі. Для більшості позичальників поточний рівень
кредитного навантаження є вкрай високим і не дає змо*
ги залучати нове боргове фінансування. Водночас
рівень закредитованості домогосподарств в Україні є
найнижчим у регіоні;
— украй низький рівень захисту прав кредиторів —
більшість банків не готові брати на себе нові кредитні
ризики, не будучи упевненими, що зможуть у майбут*
ньому ефективно захищати свої права у відносинах із
позичальниками.
— існування ряду законодавчих обмежень та регу*
лярна поява нових законодавчих ініціатив, що унемож*
ливлюють ефективну роботу із кредитами фізичних
осіб, у тому числі мораторій на відчуження житлової
нерухомості, що є заставою за кредитами, та примусо*
ву конвертацію валютних кредитів за історичним кур*
сом
Розвиток споживчого кредитування залежить від
подолання кризових явищ як в країні, так зокрема у
банківському секторі — це стабільності валютного кур*
су, зниження інфляційних процесів, покращенні якості
активів банківської системи, збільшенні ресурсної бази,
покращення інвестиційного клімату та відновленні дов*
іри населення.
За оцінками НБУ, протягом 2016 року скорочення
валового корпоративного кредитного портфеля пла*
тоспроможних банків може становити 1—2%, а кре*
дити домогосподарствам можуть знизитися 2—3% (з
урахуванням ефектів зміни обмінного курсу). Очікуєть*
ся, що протягом 2017 року кредитування відновиться,
а темпи приросту кредитного портфеля можуть сягну*
ти 10% [2].
Цілком зрозумілим є те, що процес іпотечного кре*
дитування дозволить вирішити ряд досить актуальних
соціально*економічних проблем суспільства. По*пер*
ше, отримає розвиток довгострокове житлове іпотеч*
не кредитування. По*друге, отримує рішення питання
кредитних ресурсів для підприємств агропромислово*
го комплексу. Але на даний час в Україні залишають*
ся не вирішеними проблеми, які знижують можливість
провадження іпотечного кредитування в повному об*
сязі.
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THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTES TO DEVELOPMENT
OF THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE
Проаналізовано співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями та їх вплив на роз
виток енергетичного сектору України. Розкрито реалізацію ключових проектів у секторі енергетики, в ре
зультаті співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами такими, як: Світовий банк, Європейсь
кий банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Німецький державний банк KfW.
Досліджено проекти із Світовим банком щодо: поперше, передачі електроенергії, метою якого є підви
щення рівня надійності постачання електроенергії шляхом реконструкції передавальних підстанцій та
оновлення мережі передавання електроенергії; подруге, підвищення рівня безпеки, надійності та ефек
тивності передавання електроенергії, поліпшення ситуації з компенсацією реактивної потужності в ме
режах. Здійснено аналіз проектів співробітництва з Європейським банком реконструкції та розвитку, а
саме: з забезпечення максимального використання встановленої потужності Рівненської та Хмельниць
кої АЕС, заміщення електроенергії, що виробляється тепловими електростанціями, на дешевшу елект
роенергію, що виробляється АЕС. Обгрунтовано позитивні наслідки співробітництва України з міжнарод
ними фінансовими інституціями.
Cooperation of Ukraine with International Financial Institutions was analyzed as well as its influence on power
engineering sector of Ukraine. Implementation of key projects in power engineering sector as a result of
cooperation with International Financial Institutions, such as The World Bank, European Bank for Reconstruction
and Development, European Investment Bank , National German Bank KfW, is reflected.
Projects with The World Bank on: firstly, power transmission project aimed to power supply reliability
improvement by rehabilitation of transmission substations and renovation of power transmission network;
secondly, enhancement of safety, reliability and efficiency of power transmission, improvement of reactive
power compensation in networks, were investigated. Projects with European Bank for Reconstruction and
Development, namely on providing of Rivnenska and Khmelnitska NPP installed capacity maximal use,
replacement of electrical power generated by heat power plants with cheap electrical power generated by NPP
was analyzed. Positive effect of Cooperation of Ukraine with International Financial Institutions was justified.

Ключові слова: Міжнародні фінансові інституції, інвестиційні ресурси, енергетичний сектор, розви
ток, проект.
Key words: An International Financial Institutes, an investment resources, the energy sector, the development,
a project.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі функціонування розвиток Украї*
ни характеризується значними економічними і політични*
ми труднощами. Розвиток енергетичного сектору має ви*
рішальний вплив на стан економіки в державі та рівень
життя населення. Саме тому енергетичній галузі необ*
хідно перейти на забезпечення якісними та доступними
енергетичними ресурсами для ефективного економічно*
го зростання та енергетичної незалежності.
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Необхідність співробітництва держави з міжнародни*
ми фінансовими інституціями обумовлена фінансовою не*
стабільністю, зростанням зовнішнього боргу, переходу до
енергоефективного та енергоощадного використання та
споживання енергоресурсів із впровадженням інновацій*
них технологій. Роль міжнародних фінансових інституцій
у розбудові енергетичного сектору, як однієї з основних
складових економічного розвитку країни обумовлює ак*
туальність цього дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання співробітництва з міжнародними фінансови*
ми інституціями були розглянуті такими науковцями, як:
Н. Борідько, Н. Бідник, Н. Криворучко, Н. Мєдвєдкова та
ін. Дослідження цих вчених підтверджують зростання
впливу міжнародних фінансових інституцій як інструмен*
та проведення структурної трансформації національної
економіки. Тому питання впливу міжнародних фінансо*
вих інституційна реалізацію інвестиційних проектів в енер*
гетичному секторі країни набуває своєї актуальності.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження впливу фінансових інсти*
тутів на рівень розвитку енергетичного сектору України.
Для цього було здійснено узагальнення результатів
співпраці України з міжнародними фінансовими інститу*
ціями, їх вплив на розвиток енергетичного сектору краї*
ни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день економіка України перебуває в
складних умовах спричинених негативними наслідками
фінансово*економічної кризи та, на жаль, зберігає тен*
денцію до погіршення. В умовах подолання цих явищ та
необхідності відновлення економічного зростання,
співробітництво України з міжнародними фінансовими
інституціями, за умови їх ефективного використання, є
важливим джерелом ресурсного забезпечення реалізації
пріоритетних проектів та завдань соціального та економ*
ічного розвитку, інструментом інституційних перетворень
та міжнародної інтеграції.
Співробітництво України з міжнародними фінансови*
ми інституціями (МФІ) розпочалося у червні 1992 року з
прийняттям Закону України № 2402*ХІІ "Про вступ Украї*
ни до Міжнародного валютного фонду (МВФ), Міжнарод*
ного банку реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнарод*
ної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвит*
ку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвес*
тицій" [1].
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2002
р. № 1371 затверджено Перелік центральних органів ви*
конавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань,
що випливають з членства України в міжнародних орган*
ізаціях. Зокрема, за співробітництво з Європейським інве*
стиційним банком, Міжнародним банком реконструкції та
розвитку, Міжнародним валютним фондом та Європейсь*
ким банком реконструкції та розвитку відповідають
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та
Міністерство фінансів України. При цьому Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України є координато*
ром співробітництва України з МФІ.
Практична реалізація проектів, що фінансуються МФІ,
проводиться міністерствами та відомствами України, що
відповідають за розвиток тих чи інших галузей (секторів)
економіки країни. Міністерство закордонних справ (МЗС)
України у межах компетенції бере участь у підготовці, оп*
рацюванні та погодженні міжнародних договорів щодо
реалізації системних та інвестиційних проектів МФІ в Ук*
раїні, зокрема в рамках "Порядку ініціювання, підготов*
ки та реалізації проектів економічного і соціального роз*
витку України, що підтримуються міжнародними фінан*
совими організаціями" (постанова Кабінету Міністрів Ук*
раїни від 27 січня 2016 р. № 70) [2]. МЗС України сприяє
розвитку співробітництва України з Міжнародним валют*
ним фондом (МВФ), Європейським банком реконструкції
та розвитку (ЄБРР) та Світовим банком (СБ), Європейсь*

ким інвестиційним банком (ЄІБ), Північним інвестиційним
банком (ПІБ), Кредитною установою для відбудови
(німецький державний банк — KfW) та іншими МФІ.
Розглянемо більш детально ключові проекти в енер*
гетичній галузі, в результаті співробітництва з МФІ таки*
ми, як: Світовий банк, Європейський банк реконструкції
та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Німець*
кий державний банк KfW.
Світовий банк (TheWorldBank) — багатостороння кре*
дитна установа, що об'єднує п'ять інституцій, діяльність
яких спрямована на підвищення рівня життя у країнах, що
розвиваються, шляхом надання кредитів, гарантій та ана*
літичних і консультативних послуг, серед яких найбільш
активними у забезпеченні фінансування інвестиційних
проектів в енергетичному секторі є:
— Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР);
— Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
Серед міжнародних кредитно*фінансових організацій
Світовий банк є другим після МВФ кредитором України.
Ресурси цієї організації використовуються для підтрим*
ки державного бюджету, здійснення структурних та інсти*
туційних реформ, підготовки та реалізації довгостроко*
вих інвестиційних проектів, які відповідають пріоритетним
напрямам економічного розвитку країни, зокрема в енер*
гетичному секторі. Співробітництво зі Світовим банком
здійснюється на основі прийнятої у лютому 2012 року
Стратегії партнерства з Україною на 2012*2016 рр., яка
спрямована на допомогу Уряду у реалізації програми еко*
номічних реформ та інтеграції з Європейським союзом
[5].
Розглянемо Проект з передачі електроенергії, один
із спільних проектів, що інвестується МБРР. Кредит МБРР
— 200 млн дол. США. Угода про позику між Україною
та МБРР підписана 09.11.2007 р. та ратифікована
29.10.2008 р. У рамках реалізації Проекту укладено 21
контракт. На цей час завершено виконання 10 контрактів,
на стадії реалізації — 9 контрактів.
Головною метою Проекту є підвищення рівня на*
дійності постачання електроенергії шляхом реконструкції
передавальних підстанцій та оновлення мережі переда*
вання електроенергії. У 2013 році завершено будівницт*
во та введено в експлуатацію ПЛ 330 кВ Дністровська
ГАЕС — Бар з реконструкцією ПС 330 кВ Бар, яка забез*
печила нормативні умови видачі маневрової потужності
Дністровської ГАЕС — однієї з найбільших маневрових
генеруючих потужностей об'єднаної енергетичної систе*
ми України, та суттєво підвищила надійність схеми видачі
потужності ГАЕС, а також надійність електропостачання
споживачів південно*західних регіонів України.
У 2015 р. введено в експлуатацію дві підстанції ПС
330 кВ Дніпровської енергосистеми. Заміна на ПС за*
старілого високовольтного обладнання (силових транс*
форматорів, автоматичних вимикачів, роз'єднувальних
перемикачів, розрядників для захисту від атмосферних
перевантажень, вимірювальних трансформаторів та до*
поміжного обладнання) забезпечить підвищення експлу*
атаційних характеристик підстанцій, зниження витрат на
технічне обслуговування та проведення ремонтів.
На сьогоднішній день впроваджується Другий проект
з передачі електроенергії (ППЕ*2). Угоди про позику (по*
зика МБРР та позика Фонду Чистих Технологій (ФЧТ)) та
Угоди про реалізацію проекту (позика МБРР та позика
ФЧТ) підписані 10.02.2015 р. Загальна вартість Проекту
— 378,425 млн дол. США, з яких: кредит МБРР — 330
млн дол. США та кредит Фонду Чистих Технологій —
48,425 млн дол. США.
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Метою Проекту є підвищення рівня безпеки, на*
дійності та ефективності передавання електроенергії,
поліпшення ситуації з компенсацією реактивної потуж*
ності в мережах, що створюватиме технічні умови для
наближення інтеграції ОЕС України у Європейську ме*
режу операторів системи передачі електричної енергії
(ENTSO*E) та дозволить Україні стати важливим і повно*
цінним гравцем на електроенергетичних ринках Євро*
пи.
Проект спрямований на підтримання реалізації клю*
чових реформ в енергетичному секторі шляхом створен*
ня передумов для запровадження повномасштабного
ринку електроенергії та його ефективного функціону*
вання.
Європейський банк реконструкції та розвитку
(European Bank for Reconstruction and Development) —
міжнародна фінансова організація, діяльність якої спря*
мована на фінансування економічних реформ у країнах
Східної Європи з метою їх переходу до ринкової економ*
іки. Банк заснований у 1991 році. Україна є членом ЄБРР
з серпня 1992 року відповідно до Указу Президента Ук*
раїни "Про членство України в Європейському банку ре*
конструкції та розвитку" від 14.07.92 р. № 379.
ЄБРР є Адміністратором двох міжнародних фондів
— Рахунку ядерної безпеки і Чорнобильського фонду
"Укриття", з яких фінансуються проекти міжнародної тех*
нічної допомоги з підготовки Чорнобильської АЕС зі знят*
тя з експлуатації і перетворення об'єкта "Укриття" в еко*
логічно безпечну систему [5].
Європейський інвестиційний банк (European
Investment Bank), міжнародна фінансова організація, що
заснована у 1958 році згідно зі Статтею 226 Угоди (вер*
сія від 1 травня 2004 р.) про заснування Європейського
Союзу, як установу ЄС з надання довгострокових кре*
дитів. У квітні 2006 р. набула чинності Рамкова Угода між
Україною та ЄІБ відповідно до Закону України "Про ра*
тифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейсь*
ким інвестиційним банком" від 07.02.2006 р. № 3392*IV.
У червні 2010 року було підписано Договір між Україною
та Європейським інвестиційним банком про співробітниц*
тво та діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні
[6].
Ключові проекти в енергетичному секторі в Україні,
які фінансуються ЄБРР спільно з ЄІБ у теперішній час:
Проект "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Киї*
вська". Кредит ЄБРР — 150 млн євро. Кредит ЄІБ — 150
млн євро.
Головною метою Проекту є забезпечення максималь*
ного використання встановленої потужності Рівненської
та Хмельницької АЕС, заміщення електроенергії, що ви*
робляється тепловими електростанціями, на дешевшу
електроенергію, що виробляється АЕС, що, в свою чер*
гу, забезпечить економію газо* мазутного палива і вугіл*
ля та зменшення викидів шкідливих речовин і парнико*
вих газів, підвищення стабільності електропостачання
споживачів Київського енерговузла за рахунок транзиту
потужності з надлишкової західної частини ОЕС України,
на території якої розташовані обидві АЕС.
Кредитна угода між Україною та ЄБРР підписана
28.02.2008 р., ратифікована 29.10.2008 р., набула чин*
ності 25.03.2009 р. Фінансова угода між Україною та ЄІБ
підписана 20.10.2008 р., ратифікована 01.04.2009 р., на*
була чинності 15.09.2009 р.
На стадії реалізації чотири контракти:
— будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — ПС "Киї*
вська", підрядник — Kalpataru (Індія), вартість контракту
129,6 млн євро (без ПДВ);
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— будівництво заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС
— Чорнобильська АЕС на ПС 750 "Київська", підрядник
— Dalekovod (Хорватія), вартість контракту 59,2 млн євро
(без ПДВ). За контрактами виконано 100% робіт та вве*
дено в експлуатацію;
— "Розширення та модернізація ПС "Київська" шля*
хом встановлення другого автотрансформатора 750/330
кВ", вартість контракту 43,1 млн євро (без ПДВ);
— "Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ
Чорнобильська АЕС — Північна на ВРП 330 кВ ПС "Киї*
вська" вартість контракту 15,2 млн євро (без ПДВ). Термін
завершення проекту 2018 рік.
Зекономлені при проведенні торгів кредитні кошти
ЄІБ у розмірі 35 млн євро передбачається використати на
реконструкцію ПС 330 кВ Броварська. Робота з підготов*
ки ТЕО цього проекту виконується разом із спеціалістами
ЄІБ.
Проект "Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС —
Каховська". Кредит ЄБРР — 175 млн євро. Кредит ЄІБ —
175 млн євро.
Головною метою Проекту є підвищення надійності ре*
жимів роботи південної частини ОЕС України за рахунок
зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності За*
порізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергоси*
стемі, збільшення пропускної здатності перетинів півден*
ної частини ОЕС України шляхом підсилення зв'язку Ка*
ховського енерговузла з магістральними мережами ОЕС
України.
Кредитна угода між Україною та ЄБРР підписана
19.10.2010 р., ратифікована 06.07.2011 р. Фінансова уго*
да між Україною та ЄІБ підписана 16.09.2011 р., ратифі*
кована 18.09.2012 р.
У рамках Проекту впроваджується п'ять контрактів:
— будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС — Каховсь*
ка, вартість контракту 55,5 млн євро;
— будівництво ПС 750/330 кВ Каховська з встанов*
ленням АТ*2 1000 МВА та відповідної інфраструктури,
вартість контракту 95,9 млн євро;
— будівництво ПС 750/330 кВ Каховська з встанов*
ленням АТ*1 1000 МВА та відповідної інфраструктури,
вартість контракту 17,8 млн євро;
— будівництво заходів ПЛ 330 кВ Новокаховська —
Островська на ПС "Каховська", вартість контракту 11,1
млн євро;
— будівництво заходів Новокаховська — Херсонсь*
ка на ПС "Каховська", вартість контракту 18,5 млн євро.
Очікуваний термін завершення контрактів — І та ІІ
квартали 2017 року.
Зекономлені при проведенні торгів кредитні кошти
ЄБРР у розмірі 65 млн євро були використані для ініцію*
вання додатково компоненту проекту — фінансування бу*
дівництва ПС 330 кВ Західна.
Німецький державний банк KfW. Провідний німець*
кий банк сприяння як для внутрішньої економіки, так і
для країн, що розвиваються, та країн, що знаходяться в
процесі трансформації. Основний капітал KfW складаєть*
ся з частки Федеративної Республіки Німеччина (80 %)
та частки федеральних земель (20 %). Зі своєю балансо*
вою сумою в розмірі понад 360 мільярдів євро KfW нале*
жить до крупних банків Європи. З 2002 по 2014 рік близь*
ко 270 млн євро (193 млн євро коштів з федерального
бюджету та близько 76 млн євро власних коштів KfW)
було надано Україні на проекти з розвитку фінансової
системи, забезпечення електроенергією, комунального
водозабезпечення та водовідведення, соціальної інфра*
структури в громадах, а також захисту навколишнього
середовища [4].
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Проект "Підвищення ефективності передачі елект*
роенергії (Модернізація підстанцій)". Кредит німецько*
го державного банку KfW — 25 млн євро. Кредит Уря*
ду Німеччини — 40,5 млн єв ро (термін дії — до
31.01.2017 р.).
Головною метою Проекту є підняття рівня безпеки,
надійності та ефективності постачання електроенергії
шляхом реконструкції підстанцій, які тривалий час зна*
ходяться в експлуатації та мають в переважній частині
електрообладнання, що в значній мірі відпрацювало свій
експлуатаційний термін, гарантований виробником, і по*
требує щорічних витрат для його відновлення та підтри*
мання на належному технічному рівні.
Угода між КМУ та Урядом ФРН про фінансове співро*
бітництво (асигнування 2006 та 2007 року) підписана
30.12.2011 р., ратифікована 02.10.2012 р., набула чин*
ності 04.12.2012 р. Кредитна угода між КМУ та KfW і Ок*
рема угода між ДП "НЕК "Укренерго" та KfW підписані
30.12.2011 р., набули чинності 04.12.2012 р.
У рамках проекту була запланована реконструкція
п'яти підстанцій, три з яких (підстанції Донбаської елект*
роенергетичної системи — ПС 330 кВ "Центральна", ПС
330 кВ "Михайлівська", ПС 220 кВ "Лисичанська") знахо*
дяться у зоні проведення АТО.
KfW у лютому 2015 року погодився перерозподілити
залишок кредитних коштів на фінансування повної рекон*
струкції двох підстанцій Дніпровської ЕС.
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WAYS TO IMPROVE PROFITABILITY IN A VOLATILE ENVIRONMENT
Стаття присвячена дослідженню та обгрунтуванню шляхів та напрямів підвищення прибутко
вості підприємства, а також дослідженню управління прибутком. Прибуток є рушійною силою і
мотивом діяльності підприємств та організацій, яка дозволяє підприємству утримувати свої
позиції на ринку і забезпечувати динамічний розвиток виробництва в умовах конкуренції. Го
ловною метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш ефективного його форму
вання та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення розвитку діяльності підприє
мства та зростання його ринкової вартості. Прибутковість підприємства безпосередньо пов'я
зана з отриманням прибутку та показує ефективність діяльності підприємств різних форм влас
ності та характеризує інтенсивність їх роботи.
The article investigates the rationale and ways and direction of increasing the profitability of the
enterprise, as well as the study of profit management. Рrofit is the driving force and motivation of
enterprises and organizations, which allows the company to maintain its position in the market and
to ensure the dynamic development of production in the face of competition. The main purpose of
profit management is to determine the most efficient ways of its formation and optimal allocation
aimed at the development of the company and increase its market value. Profitability is directly related
to a profit and shows the effectiveness of different enterprises and characterizes the intensity of
their work.
Ключові слова: прибуток, управління прибутком, доходи, витрати на виробництво, рентабельність,
обсяг виробництва.
Key words: profit, profit management, revenues, costs of production, profitability, production volume.

АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ
Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні
головним фактором успішної діяльності кожного суб'єк*
та господарювання є досягнення прибутковості госпо*
дарювання.
Виявити причини сформованих за розглянутий пе*
ріод результатів роботи, науково підійти до аналізу
сформованих показників, виявити і реалізувати резер*
ви поліпшення показників — це ті питання, які є голов*
ними для будь*якого підприємства.

методів управління підприємством у процесі здійснен*
ня підприємницької діяльності, зокрема у застосуванні
методів управління прибутком та збільшенні прибутко*
вості підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі проблема шляхів зростання
прибутковості підприємства досліджена значною
кількістю науковців, зокрема це роботи С.Д. Супрун,
Ю.П. Морозова, В.І. Іващенко, М.А. Болюха, В.І. Блонсь*
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
кої,О.І. Вужинської та інших вчених*економістів. Але й
Прибуток підприємства є потужним важелем дина* досі актуальним питанням залишається дослідження
мічного розвитку виробництва, тому головним завдан* впливу різних факторів (внутрішніх та зовнішніх) на зро*
ням розвитку підприємств є застосування ефективних стання прибутковості підприємства.
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ковій кон'юнктурі; забезпечення оптимальної пропор*
Метою статті є дослідити та описати чинники, резер* ційності між рівнем прибутку, що формується та допус*
ви і шляхи підвищення рівня прибутковості підприємства тимим рівнем ризику; забезпечення високої якості при*
та запропонувати схему управління прибутком.
бутку, забезпечення постійного збільшення ринкової
вартості підприємства; підтримка конкурентоспромож*
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ності у довгостроковому періоді; забезпечення ліквід*
Прибуток є формою доходу підприємця, який вклав ності підприємства та його платоспроможності; підтрим*
свій капітал з метою досягнення певного комерційного ка інвестиційної привабливості.
успіху, проте він характеризує лише ту частину доходу,
Не менш важливими, на нашу думку, є наступні за*
яка "очищена" від витрат, понесених на здійснення цієї ходи підвищення прибутку підприємства:
діяльності. Узагальнюючим фінансовим показником
1. Планування. Якщо план із прибутку складено на
діяльності підприємства є його валовий прибуток — за* належному рівні, професійно грамотно, підприємство
гальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяль* має змогу правильно визначити обсяг платежів до дер*
ності за звітний період, включаючи прибуток від реалі* жавного бюджету і суму прибутку, що залишається в
зації продукції (робіт, послуг), у тому числі продукції його розпорядженні з метою створення фінансової бази
допоміжних і обслуговуючих виробництв, основних для розвитку діяльності, необхідних витрат на розви*
фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валют* ток інноваційно — інвестиційної діяльності,стимулюван*
них цінностей тощо. Результатом ефективності діяль* ня персоналу і власників.
ності підприємства є чистий прибуток.
2. Якість продукції (товарів, робіт, послуг). Величи*
Дослідження ролі і значення прибутку в розвитку на прибутку в основному залежить від попиту на висо*
підприємства показує, що прибуток — один з головних коякісну продукцію.
аспектів діяльності підприємства. Це визначає не*
3. Резерви зростання. Постійний пошук невикорис*
обхідність ефективного і безперервного управління ним. таних можливостей збільшення прибутку, що забезпе*
Управління прибутком являє собою процес пошуку і чуватиме його зростання.
прийняття управлінських рішень за всіма основними
4. Ділова репутація. Одержувати додатковий при*
аспектами його формування, розподілу і використання буток і підвищити рентабельність підприємству дозво*
на підприємстві.
ляє висока ділова репутація. Вчасні розрахунки з по*
Головною метою управління прибутком є визначен* стачальниками, фінансовими організаціями, якість та
ня шляхів найбільш ефективного його формування та оп* швидкість наданих товарів і послуг з урахуванням по*
тимального розподілу, що спрямовані на забезпечення треб ринку, прийнятна ціна — основні її показники [1].
розвитку діяльності підприємства та зростання його рин*
Ефективність управління процесами утворення прибут*
кової вартості. Метою управління прибутком є забезпе* ку значною мірою залежить від якості аналізу, реальності
чення збільшення добробуту власників підприємств на виявлених резервів збільшення прибутку, економічного
цей момент і у перспективі. Ця мета повинна забезпечу* обгрунтування планів формування і використання прибут*
вати одночасно гармонізацію інтересів власників з інте* ку на майбутній період . Метою економічного управління
ресами держави і персоналу підприємства.
прибутком є розробка ефективної стратегії та політики
На кожному підприємстві повинні передбачатися формування прибутку підприємства, обгрунтування раці*
планові заходи по збільшенню прибутку. У загальному ональних напрямів його використання і виявлення опти*
плані ці заходи можуть бути наступного характеру:
мального рівня рентабельності фінансових вкладень у
— збільшення випуску продукції;
довгостроковому періоді. При цьому слід зауважити, що
— поліпшення якості продукції;
все більше місце в стратегічному управлінні займає внутр*
— продаж зайвого устаткування та іншого майна ішньо фірмове планування. З метою покращення дієвості
або здача його в оренду;
управління прибутком підприємства запропонована струк*
— зниження собівартості продукції за рахунок турно*логічна схема управління прибутком (рис. 1).
більш раціонального використання матеріальних ре*
За проведеними дослідженнями для підвищення
сурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і рівня прибутковості на підприємстві доцільно проводи*
ти заходи в наступній послідовності: організаційні (удос*
робочого часу;
коналення виробничої структури, удосконалення орга*
— диверсифікація виробництва;
нізаційної структури управління, диверсифікація вироб*
— розширення ринку продажів і інше.
З цього переліку заходів випливає, що вони тісно ництва, реструктуризація виробництва тощо) — техніч*
пов'язані з іншими заходами на підприємстві, спрямо* ні (оновлення техніко*технологічної бази, переозброє*
ння виробництва, вдосконалення виробів, що вироб*
ваними на зниження витрат [2].
В умовах ринкових відносин підприємство повинне ляється) — економічні важелі та стимули (удосконален*
прагнути не тільки до одержання максимального при* ня тарифної системи, форми і системи оплати праці,
бутку, але й до його раціонального, оптимального ви* прискорення обігу оборотних коштів тощо). Якщо по*
користання. Це дозволить не тільки утримувати свої чати проводити зміни не в такому порядку, то позитивні
позиції на ринку, але й забезпечити динамічний розви* зрушення у ефективності діяльності будуть малопоміт*
ток його виробництва в умовах конкуренції.
ними або відсутніми взагалі [3; 4].
Основними задачами управління формуванням при*
бутку підприємства є такі: забезпечення максимізації ВИСНОВКИ
розміру прибутку, що формується і який відповідає ре*
Можна зробити висновок, що прибуток — це по*
сурсному потенціалу суб'єкта господарювання та рин* казник якій найбільш повно відображає ефективність
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Рис. 1. Рекомендована структурно-логічна схема управління прибутком з позиції підвищення
рівня прибутковості підприємства

виробництва, об'єм і якість виробленої продукції, стан
продуктивності труда, рівень собівартості; це один з
основних фінансових показників господарської діяль*
ності підприємства. За рахунок прибутку здійснюється
фінансування заходів щодо науково*технічного і соці*
ально*економічного розвитку підприємства, вона є не
тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарсь*
ких потреб підприємства, але і придбаває все більше
значення в формуванні бюджетних ресурсів.
Прибуток — основний чинник економічного і соці*
ального розвитку підприємств. Підприємство може
впливати на рівень витрат і фінансові результати, фор*
мування необхідних резервів, податковий тиск за до*
помогою вибору сприятливої для себе облікової полі*
тики.
Перспектива подальшого дослідження. Ці та інші
проблеми розвитку прибутковості суб'єктів господарю*
вання повинні проводитись у площині сучасних і перс*
пективних глобальних проблем і стати предметом по*
дальших наукових досліджень.
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У статті розглянуто та визначено зміст категорії "управління інвестиційною привабливістю
підприємства", "процес управління інвестиційною привабливістю підприємства". Досліджено
та вдосконалено структуру процесу управління інвестиційною привабливістю підприємства.
Вдосконалено систему основних індикаторів діагностики інвестиційної привабливості
підприємств машинобудування. Розроблено стратегію формування інвестиційних ресурсів;
стратегію максимізації доходності підприємства; стратегію з мінімізації інвестиційних ризиків
для потенційного інвестора; програму щодо підвищення ринкової вартості підприємства.
The paper considers and defines the content category "of investment attractiveness of enterprise",
"the management of the investment attractiveness of the enterprise." Studied and improved the
structure of the management of the investment attractiveness of the company. Improved diagnostic
system of key indicators of investment attractiveness of engineering. Developed a strategy of
investment resources; strategy to maximize profitability of the company; strategy to minimize
investment risks for potential investors; program to increase the market value of the company.

Ключові слова: управління інвестиційною привабливістю підприємства, процес, процес управління інве
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Трансформація соціально*економічної моделі ук*
раїнського суспільства призвела до формування ново*
го інвестиційного механізму , головним завданням яко*
го є ефективне управління інвестиційною привабливістю
машинобудівного комплексу та країни в цілому.
Безперечно, управління інвестиційною привабливі*
стю машинобудівних підприємств здійснюється у чітко
визначеній послідовності. Тому важливо визначитися із
сутністю та структурою процесу управління інвестицій*
ною привабливістю підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню процесу управління інвестиційною при*
вабливістю підприємств приділено досить велика
кількість робіт як національних, так і зарубіжних вче*
них*практиків, а саме: О. Астахова, О. Бурчаковп,
О. Галушко, А. Гончарука, М. Гордона, А. Кабанова,
Р. Костирко, П. Круш, О. Мендрула, Т. Момот, В. Нейен*
бург, Н. Пасічника, Б. Райхель, С. Резниченко, Т. Ре*
шетілова, В. Саллі, М. Скотта, С. Стюарта, І. Яремко та
інших.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Етапи процесу управління інвестиційною
привабливістю підприємств

І етап

Створення бази інформаційного забезпечення
управління інвестиційною привабливістю

ІІ етап

Формування системи основних індикаторів
інвестиційної привабливості підприємств

ІІІ етап

Діагностика інвестиційної привабливості
підприємства за допомогою інструментів фінансовоекономічного та вартісного аналізу

IV етап

Планування рівня інвестиційної привабливості
підприємств
− розробка стратегії формування інвестиційних
ресурсів;
− розробка стратегії максимізації доходності
підприємства;
− розробка стратегії з мінімізації інвестиційних
ризиків для потенційного інвестора;
− розробка програми щодо підвищення інвестиційної
привабливості та ринкової вартості підприємства;
− оцінка ефективності розробленої програми

V етап

Контролінг інвестиційної привабливості

Рис. 1. Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування
Джерело: авторська розробка.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

— послідовність етапів і стадій, відповідних проце*
Метою статті є вдосконалення процесу управління дур та інструментів;
— сукупність інституціональних та організаційних
інвестиційною привабливістю підприємств машинобуду*
структур і комплекс використовуваних ними форм та ме*
вання України.
тодів;
— послідовність застосування різноманітних спо*
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Змістовний аналіз процесу управління полягає у ви* собів впливу на ринкову вартість підприємства.
Процес управління інвестиційною привабливістю
вченні його з позицій зв'язку із соціальними процесами
в суспільстві (виробництво, накопичення, споживання підприємства здійснюється в певній послідовності, ос*
тощо), з видами виробничо*господарської діяльності новні етапи, що визначені у сучасній літературі, можна
організації (фінанси, конструкторсько*технологічна поділити на три групи:
1. Інформаційний, що передбачає формування
діяльність, збут тощо), а також з погляду співвідношен*
ня цілей управління, методів, засобів і принципів, які інформаційної бази та системи показників оцінки інве*
стиційної привабливості підприємства, визначення пе*
застосовуються для їх досягнення:
— перший підхід — це діяльність певних елементів, реліку факторів та резервів росту інвестиційної приваб*
об'єднаних у певну організаційну структуру, яка спря* ливості підприємства.
мована на вирішення практичних проблем та досягнен*
2. Аналітичний, який передбачає аналіз фінансово*
ня визначеної мети з використанням відповідних методів економічного стану підприємства; формування критеріїв
і принципів управління [4, с. 82—88; 5, с. 55—61];
інвестиційної привабливості підприємства; аналіз і пла*
— другий підхід — це сукупність взаємопов'язаних нування інвестиційної привабливості; формування сис*
операцій, що виконуються в певній послідовності і спря* теми оцінки, контролю та управління інвестиційними
мовані на розв'язування конкретних проблем та досяг* ризиками.
3. Стратегічний, який включає виявлення місії та
нення поставлених цілей [7, с. 45—47; 8, с. 245—247; 9,
цілей підприємства, моніторинг зовнішнього середови*
с. 554—557].
Безпосередньо ж процес управління інвестиційною ща, виявлення загроз, аналіз внутрішнього середови*
привабливістю підприємства вітчизняні економісти, ща, формування стратегічних альтернатив, вибір стра*
тегії розвитку, оцінка та реалізація стратегії, контроль і
науковці трактують як:
коригуванняя обраної стратегії.
— послідовність та спосіб управління;
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Основні індикатори інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств
Індикатори
Фінансовоекономічні
індикатори

Виробничотехнічні
індикатори
Інноваційні
індикатори

Соціальнопсихологічні
індикатори

Показники
коефіцієнт покриття; коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості; коефіцієнт абсолютної
ліквідності; коефіцієнт незалежності; коефіцієнт фінансування; коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт руху грошових
коштів у результаті операційної діяльності; коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів; коефіцієнт достатності
грошового потоку; коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства; коефіцієнт реінвестування чистого грошового
потоку; економічна рентабельність (ROA), фінансова рентабельність (ROE), рентабельність інвестицій (ROI); NPV (чистий
приведений дохід), внутрішня норма доходності (IRR), середньозважена вартість інвестованого капіталу (WACC), період
окупності інвестицій
обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг); обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), у тому числі за
видами продукції; виробничі потужності підприємства, у тому числі за видами продукції; рівень використання
виробничих потужностей; питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат; активна частина основних
засобів; коефіцієнт зносу основних засобів; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт вибуття
технологічна складова потенціалу енергозбереження; рівень технічного обслуговування та модернізації основних фондів;
коефіцієнт автоматизації технологічних процесів; чисельність персоналу у відділі енергозбереження; коефіцієнт ритмічності
постачання паливно-енергетичних матеріалів; питома вага фінансування заходів з енергозбереження; величина інвестицій
залучених для реалізації енергозбереження на підприємстві; коефіцієнт ефективності використання цільових надходжень;
величина економії витрат в результаті енергозбереження; коефіцієнт корисного використання енергії; коефіцієнт
енерговіддачі та енергоємності у вартісному та натуральному вираженні; інтегральний показник ефективного
функціонування механізму енергозбереження на підприємстві
політико-економічна ситуація в країні; рівень кваліфікації працівників; рівень заробітної плати; умови праці; наявність
соціальних пакетів

Джерело: авторська розробка.

Огляд науково*періодичної літератури з досліджу*
ваного питання свідчить, про недосконалу структуру
процесу управління інвестиційною привабливістю маши*
нобудівних підприємств. Тому ми вважаємо за доціль*
не розширити існуючий процес управління інвестицій*
ною привабливістю машинобудівних підприємств на*
ступним чином (рис. 1).
Розглянемо детальніше запропоновану структуру
процесу управління інвестиційною привабливістю маши*
нобудівних підприємств України.
Останнім часом дедалі очевиднішою стає залеж*
ність процесу управління інвестиційною привабливістю
підприємства від особливого ресурсу — інформації.
Другим етапом процесу управління інвестиційною при*
вабливістю підприємств є формування системи основних
індикаторів інвестиційної привабливості підприємства.
Запропоновані до використання на машинобудівних
підприємствах класичні системи фінансових індикаторів
інвестиційної привабливості є неповними, неінформа*
тивними, іноді суперечливими та не враховують специ*
фіку діяльності саме машинобудівних підприємств.
У цьому контексті пропонуємо включити до систе*
ми основних індикаторів діагностики інвестиційної при*
вабливості фінансово*економічні, виробничо*технічні та
інноваційні індикатори (табл. 1).
Третій етап процесу управління інвестиційною при*
вабливістю машинобудівного підприємства — її діагно*
стика за допомогою класичних інструментів фінансово*
економічного та вартісного аналізу.
Здійснивши діагностику інвестиційної привабливості
машинобудівних підприємств, необхідно здійснити її
планування, що передбачає розробку трьох стратегій:
формування інвестиційних ресурсів, максимізації до*
ходності та мінімізації інвестиційних ризиків для потен*
ційних інвесторів.
Стратегія формування інвестиційних ресурсів є важ*
ливою складовою планування інвестиційної привабли*
вості машинобудівного підприємства. Формування інве*
стиційних ресурсів є основою інвестиційного потенціа*
лу на всіх етапах діяльності підприємства, а їх наявність
є найбільш суттєвим фактором інвестиційної привабли*
вості будь*якого підприємства.

Основною метою стратегії формування інвестицій*
них ресурсів є задоволення потреб підприємства у отри*
манні необхідного обсягу інвестицій та оптимізація їх
структури з позиції підвищення інвестиційної привабли*
вості.
Основними завданнями стратегії формування інве*
стиційних ресурсів машинобудівного підприємства, на
нашу думку, є:
— найбільш ефективне використання власних інве*
стиційних ресурсів, що спрямовуються на підтримку
фінансової стабільності підприємства у довгостроковій
перспективі;
— забезпечення постійного надходження додатко*
вих фінансових активів необхідних для підвищення
фінансової стійкості та максимізації вартості підприєм*
ства;
— узгодженість стратегії із зовнішнім середовищем,
тобто відповідність необхідних обсягів інвестицій зі
змінами інвестиційного клімату та кон'юнктури ринку [7,
с. 45—47; 2, с. 6—7; 3, с. 7—10; 6, с. 87—91].
Розробка стратегії формування інвестиційних ре*
сурсів у процесі управління інвестиційною привабливі*
стю підприємства повинна включати наступні етапи:
1. Прогнозування потреби у інвестиційних ресурсах
для збереження фінансової стабільності підприємства.
2. Визначення можливостей формування інвести*
ційних ресурсів за рахунок різних джерел.
3. Визначення методів фінансування окремих інве*
стиційних програм і проектів.
4. Оптимізація структури джерел формування інве*
стиційних ресурсів.
5. Забезпечення прибутковості, ліквідності та
мінімізації ризиків інвестицій для потенційного інвесто*
ра .
Для машинобудівних підприємств дуже важливою
є розробка стратегії максимізації доходності, при фор*
муванні якої акцентується увага на вартості підприєм*
ства. Основними завданнями стратегії максимізації до*
ходності машинобудівного підприємства є:
— розрахунок планової необхідної доходності для
ефективної стабільної діяльності та забезпечення інве*
стиційної привабливості;
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Стратегія мінімізації інвестиційних ризиків для потенційного інвестора
1. Формування системи стратегічних цілей інвестиційної діяльності
2. Визначення факторів інвестиційного ризику
3. Вибір методу мінімізації інвестиційних ризиків
4. Оцінка ефективності вибраного методу мінімізації інвестиційних
ризиків
5. Оперативний моніторинг мінімізації інвестиційних ризиків
Рис. 2. Етапи розробки стратегії мінімізації інвестиційних ризиків для потенційного інвестора
в рамках процесу управління інвестиційною привабливістю підприємства
Джерело: авторська розробка.

— раціоналізація структури джерел утворення до*
ходу на основі виокремлення пріоритетності й ефектив*
ності різних видів діяльності;
— розробка ефективної системи розподілу й вико*
ристання доходу;
— визначення величини доходу, необхідної для
одержання прибутку та підтримки фінансової стабіль*
ності підприємства;
— обгрунтування обсягів реалізації продукції, що
забезпечить одержання цільового доходу і досягнення
запланованого рівня фінансової стійкості та інвести*
ційної привабливості підприємства.
Незаперечним є той факт, що на вартість підприєм*
ства здійснюють безпосередній вплив основні показни*
ки рентабельності: власного капіталу (Return on Equity,
ROE), активів (Return on Assets, ROA) та інвестицій
(Return on Investment, ROI) і саме ефективне управління
ними дозволить забезпечити і інвестиційну приваб*
ливість, і максимізацію ринкової вартості підприємства.
Стратегія з мінімізації інвестиційних ризиків є остан*
ньою, вона повинна бути розроблена у процесі плану*
вання інвестиційної привабливості підприємства, оскіль*
ки являє собою фінансово*методологічну технологію
обгрунтування, прийняття, виконання та контролю
здійснення управління фінансових рішень щодо реалі*
зації превентивних заходів фінансово*організаційного
характеру з метою забезпечення зіставлення результа*
тивності діяльності підприємства з відповідним рівнем
інвестиційного ризику.
Послідовність розробки стратегії з мінімізації інве*
стиційних ризиків для потенційного інвестора наведена
на рис. 2.
Система стратегічних цілей інвестиційної діяльності
підприємства повинна забезпечувати постійне зростан*
ня інвестиційного доходу, оптимізацію структури інве*
стиційних ресурсів та мінімальний рівень інвестиційно*
го ризику.
На нашу думку, сформована система стратегічних
цілей інвестиційної діяльності підприємства повинна
містити інформацію щодо основних цільових стратегіч*
них нормативів, які зацікавлять і потенційного інвесто*
ра. У ролі таких стратегічних нормативів ми пропонує*
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мо дві групи показників: вартісні (середньорічний темп
зростання інвестиційних ресурсів, які формуються з
власних джерел; мінімальна вартість залучення інвес*
тиційного капіталу з різних джерел та мінімальна серед*
ньозважена вартість інвестиційного капіталу; мінімаль*
ний рівень самофінансування інвестицій) та фінансово*
економічні (див. табл. 1).
Після формування системи стратегічних цілей інве*
стиційної діяльності необхідно визначити перелік
внутрішніх та зовнішніх факторів інвестиційного ризи*
ку на машинобудівному підприємстві та ступінь їх нега*
тивного впливу на інвестиційну привабливість.
Основними складовими зовнішнього середовища
інвестиційного ризику для потенційного інвестора мо*
жемо вважати: соціальну нестабільність в суспільстві;
протиріччя чинного законодавства України; фарс*ма*
жорні обставини; перепрофілювання ринку продукції
досліджуваного підприємства; входження в галузь дер*
жавного підприємства більшої потужності; зміна пріо*
ритетів в галузі охорони праці та промислової безпеки;
якість інститутів; інфраструктура; макроекономічна
стабільність; здоров'я та початкова освіта; вища освіта
та професійна підготовка; ефективність ринку товарів
та послуг; ефективність ринку праці; розвиток фінансо*
вого ринку; технологічний рівень; розмір внутрішнього
ринку; конкурентоспроможність країни; інноваційний
потенціал.
До складових внутрішнього середовища інвести*
ційного ризику для потенційного інвестора пропонує*
мо включити фактори, що характеризують виробничо*
технічну, фінансово*економічну, маркетингову, іннова*
ційну сферу діяльності підприємства, а також соціаль*
но*психологічні фактори.
Тому, інвестуючи в діяльність обраного підприєм*
ства, інвестор має визначити вплив кожної з груп показ*
ників, провести детальний аналіз та прийняти правиль*
не рішення щодо доцільності вкладання коштів.
Проаналізувавши інвестиційне середовище машино*
будівного підприємства необхідно обрати відповідний
метод мінімізації інвестиційних ризиків. На нашу думку,
доцільно розрізняти методи мінімізації інвестиційного
ризику для внутрішнього інвестора та для зовнішнього.
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Таблиця 2. Бальна оцінка методів управління інвестиційними ризиками та витратами на їх
застосування
Бальна
оцінка
1

3
4

Можливість застосування методу мінімізації
інвестиційного ризику
Не використовується
Використання методу можливе (частота використання – до
25% випадків)
Використовується (від 25% до 50% випадків)
Використовується доволі часто (від 50% до 80% випадків)

5

Завжди (від 80% до 100% випадків)

2

Витрати на застосування методів управління
інвестиційними ризиками
Витрати відсутні або незначні
Рівень витрат не перевищує чистого прибутку
Рівень витрат дорівнює чистому прибутку підприємства
Рівень витрат дорівнює річній сумі доходів підприємства
Розміри витрат майже дорівнюють сумі власних коштів
підприємства

Джерело: [1, с. 29—34].

Методи мінімізації інвестиційного ризику для внут*
рішнього інвестора можуть бути наступними: підтримка
фінансової стійкості за рахунок відмови від надмірної
частки позикового капіталу в загальній структурі капі*
талу підприємства; зменшення або ліквідація не*
ліквідних активів підприємства; оптимізація структури
інвестованого капіталу; підвищення рівня ліквідності
оборотних активів підприємства.
Методи мінімізації інвестиційного ризику для зов*
нішнього інвестора включають: уникнення ризику; стра*
хування; хеджування; залучення додаткової інформації.
Обгрунтування вибору конкретного методу міні*
мізації інвестиційного ризику було проведено за резуль*
татами експертного опитування, де у якості експертів
виступили керівники підрозділів та спеціалісти восьми
машинобудівних підприємств. Експертам шляхом анкет*
ного опитування за методом Дельфі, було запропоно*
вано оцінити можливість та витрати на застосування
методів управління інвестиційними ризиками машино*
будівного підприємства: страхування, хеджування та
залучення додаткової інформації за п'ятибальною шка*
лою (табл. 2) [1, с. 29—34].

За результатами експертного опитування для кож*
ного з методів мінімізації було обчислено середні зна*
чення за обома параметрами: можливості застосуван*
ня та витратами на реалізацію. Вибір методу мінімізації
було проведено за формулою:

О ВМ = Ом × Ов

(1),

де Овм — оцінка вибору методу; Ом — оцінка мож*
ливості застосування методу, бали; Ов — оцінка рівня
витрат на впровадження методу, бали [1, с. 29—34].
Результати оцінки вибору методу мінімізації ін*
вестиційних ризиків для підприємств машинобудуван*
ня м. Києва та Київської області наведено у таблиці 3.
Відповідно, саме хеджування та придбання додаткової
інформації виявилася методами, які експерти визначили як
найбільш оптимальними за можливістю застосування та вит*
ратами на їх реалізацію, що дозволяє констатувати про їх
виділення як найбільш прийнятних методів мінімізації ри*
зику. Для мінімізації інвестиційних ризиків підприємств до*
цільне використання методу придбання додаткової інфор*
мації за умови, що при цьому буде витримуватися оптималь*
не співвідношення "можливості*витрати".

Таблиця 3. Оцінки вибору методу мінімізації інвестиційних ризиків для потенційного інвестора
на підприємствах машинобудування м. Києва та Київської області з 2011—2015 рр.
ПАТ
«Білоцерківський
електроремонтний
завод»

ПАТ
Кранобудівна
фірма
«Стріла»

Страхування
Хеджування

2
5

1
4

1
5

Придбання
інформації

3

2

2
5
4

Метод

ПАТ
«Промінь»

ПАТ
Бучанський
приладобудівний
завод «Веда»

ПАТ
«Борекс»

3
4

1
4

2
4

2
4

1
3

2

2

2

3

2

4

1
4

1
5

2
4

2
4

2
4

1
4

1
3

5

5

4

4

3

2

2

1
4

1
4

1
4

2
3

2

3

2

4

1
2

2
4

2
4

3
3

4

3

5

4

ПАТ
«Ірпіньмаш»

ПАТ
«Факел»

ПАТ
«Техмашремонт»

Середнє

Ранг

2011
1,7
3,6
2,5

3
1
2

1,5
3,6
3,6

3
1
1

1,25
3,6
2,5

4
1
2

2,5
3,75
4,25

2
1
1

1,75
4,12
3,63

3
1
1

2012
Страхування
Хеджування
Придбання
інформації

2013
Страхування
Хеджування
Придбання
інформації

1
5

1
4

1
5

2
4

3

2

2

2
2014

Страхування
Хеджування
Придбання
інформації

3
5

4
4

2
5

3
3

5

5

3

5
2015

Страхування
Хеджування
Придбання
інформації

2
5

1
5

1
4

3
4

1
4

2
4

3
4

1
3

5

5

4

3

2

3

2

5
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 4. Програма підвищення ринкової вартості машинобудівного підприємства
№

Складова
програми

1

Ефективне
управління
активами

2

Ефективне
управління
зобов’язаннями

3

Ефективний
маркетинг

4

Формування дієвої
інформаційної бази

Заходи, спрямовані на підвищення вартості підприємства
− зростання оборотності капіталу;
− збільшення частки власного оборотного капіталу;
− оптимізація дебіторської заборгованості;
− підвищення рентабельності активів підприємства
− оптимізація структури капіталу;
− зменшення витрат на залучення капіталу;
− підвищення рентабельності власного капіталу через механізм ефекту фінансового левериджу
− дослідження ринку продукції машинобудування, споживачів, постачальників та конкурентів
(визначення критеріїв вибору постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів, дослідження
потреб споживачів машинобудівної продукції, оцінка конкурентів);
− проведення SWOT-аналізу (встановлення сильних та слабких сторін машинобудівного
підприємства, погроз і можливостей; оцінка ринкової позиції машинобудівного підприємства.);
− оцінка стратегічних альтернатив (вибір базової стратегії розвитку машинобудівного
підприємства; оцінка стратегічного потенціалу; розробка конкурентних програмних дій для
цільових споживачів);
− прогнозування розвитку машинобудівного підприємства (прогноз ресурсного потенціалу;
прогноз збуту промислової продукції; формування бюджету підприємства);
− реалізація маркетингового потенціалу (оцінка рівня розвитку та конкурентоспроможності
машинобудівного підприємства);
− розробка маркетингової політики машинобудівного підприємства (розробка розподільчої
політики; розробка товарної політики; розробка цінової політики; розробка комунікаційної
політики)
− доповнення звітності фінансово-економічними, вартісними, технічними та кадровими
показниками

Джерело: авторська розробка.

Саме метод залучення додаткової інформації є од*
ним з таких, яким експерти надали перевагу у плані ви*
користання, проте витрати на його реалізацію є доволі
високими. Тому, перш ніж його використовувати, варто
зважати на фінансові можливості підприємства.
Таким чином, результати розрахунків дозволили
дійти висновку, що вибір найбільш ефективного мето*
ду мінімізації інвестиційного ризику інвестора повинен
базуватися на оцінці можливості застосування методу
на підприємстві та витрат від його реалізації і зіставлен*
ня цих параметрів. Отримані результати стають осно*
вою для обгрунтованого вибору методу мінімізації інве*
стиційного ризику.
Останній етап розробки стратегії мінімізації інвес*
тиційних ризиків — оперативний моніторинг — це про*
цес ідентифікації, аналізу, моніторингу за ідентифіко*
ваними ризиками, а також за тими, які занесено в спи*
сок для постійного нагляду, перевірки і виконання опе*
рацій реагування на ризики та оцінки їх ефективності
впродовж діяльності підприємства.
Цілями оперативного моніторингу мінімізації інвес*
тиційних ризиків є: виявлення реакції на ризики впро*
ваджених відповідно до плану й необхідності їх змін;
визначити причину зміни ризиків порівняно з попередн*
іми значеннями; визначення впливу ризиків і вживання
необхідних заходів,наприклад, вибір альтернативних
стратегій, прийняття коректив, перепланування дій для
досягнення максимального результату.
Основними завданнями оперативного моніторингу
мінімізації інвестиційних ризиків є: відстеження дина*
міки вже ідентифікованих та оцінених ризикових фак*
торів; виявлення та оцінка нових; контроль ефективності
та коригування стратегії обмеження та мінімізації ри*
зиків діяльності підприємства.
Важливим етапом планування у процесі управління
інвестиційною привабливістю машинобудівного
підприємства є розробка програми щодо підвищення
його ринкової вартості.
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Ринкова вартість підприємства найчастіше сприй*
мається учасниками ринку як життєздатність компанії й
перспективи її розвитку. Добробут власників визна*
чається вартістю компаній і, відповідно, чим вище рин*
кова вартість підприємства, тим вище добробут її влас*
ників.
Управління ринковою вартістю підприємства дозво*
ляє не тільки підвищувати добробут власників, але й
може запобігти несприятливим наслідкам криз в галузі.
Збільшення ринкової вартості підприємства викликає
додатковий інтерес і впливає на підвищення інвестицій*
ної привабливості підприємства та дозволяє йому залу*
чати додаткове фінансування.
Програму підвищення вартості машинобудівного
підприємства пропонуємо розділити на чотири блоки, а
саме: управління активами, управління зобов'язаннями,
ефективний маркетинг та формування дієвої інформа*
ційної бази (табл. 4).
Таким чином, виконання запропонованих вище за*
ходів підвищує фінансову стабільність підприємства,
прозорість діяльності та інвестиційну привабливість, що
в свою чергу, призводить до максимізації вартості
підприємства.
Останній етап процесу планування рівня інвестицій*
ної привабливості підприємства — оцінка ефективності
розробленої програми.
Ефективність є однією з головних характеристик
результативності як розробленої програми, так і управ*
ління підприємства. Результати ефективності програми
дозволяють встановити масштаб і зміну спрямованості
в управлінні інвестиційною привабливістю підприємства,
прогнозувати результати та ризики, їх вплив на ключові
функціональні підсистеми підприємства, ухвалювати
відповідні управлінські рішення щодо підвищення та
підтримки рівня інвестиційної привабливості підприєм*
ства.
Оцінка ефективності розроблених програм з управ*
ління інвестиційною привабливістю підприємства, як
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правило, грунтується на аналізі різних фінансових по*
казників. Однак виключно тільки фінансові коефіцієн*
ти, на нашу думку, не можуть надати повної, цілісної
картини щодо інвестиційної привабливості підприєм*
ства, тому оцінка ефективності розробленої програми
управління інвестиційною привабливістю підприємства
має включати наступні блоки:
1. Оцінку ефективності операційної та фінансової
діяльності.
2. Оцінку підвищення вартості підприємства.
3. Оцінку добробуту власників підприємства після
реалізації програми.
4. Оцінку ефективності управління інноваційним
потенціалом.
5. Оцінку ефективності управління маркетинговою
діяльністю підприємства.
6. Зіставлення результатів програми з заплановани*
ми показниками.
Ми вважаємо, що запропонована система оцінки
ефективності розробленої програми управління інвес*
тиційною привабливістю підприємства надає інвестору
більше інформації для прийняття стратегічно важливо*
го рішення.
Останній етап у процесі управління інвестиційною
привабливістю підприємства — це її контролінг.
Контролінг — це одна з основних складових в управ*
лінні підприємстві, що сприяє оптимізації фінансового
результату через максимізацію прибутку і гарантованої
ліквідності.
На сучасних підприємствах контролінг найчастіше
включає такі етапи: спостереження за реалізацією по*
ставлених завдань; визначення ступеня відхилення фак*
тичних показників від запланованих; діагностика по*
гіршення відхилень; розробка оперативних рішень щодо
оптимізації завдань; коригування стратегічних рішень.
На нашу думку, контролінг в процесі управління інве*
стиційною привабливістю машинобудівного підприєм*
ства повинен здійснюватися в наступній послідовності:
— формування інформаційно*аналітичного забез*
печення контролю за інвестиційною привабливістю ма*
шинобудівних підприємств;
— збір, узагальнення інформації щодо рівня інвес*
тиційної привабливості, групування індикаторів інвести*
ційної привабливості що підлягають контролінгу;
— моніторинг індикаторів інвестиційної привабли*
вості підприємств машинобудування;
— діагностика фінансово*економічного стану
підприємств машинобудування;
— розробка алгоритму рішень в разі виявлення
відхилень отриманих значень від запланованих.
Наведена вище схема механізму контролінгу виок*
ремлює найбільш загальні етапи процесу управління
інвестиційною привабливістю підприємства. Кожен з
етапів механізму контролінгу має у своєму складі як
довго*, так і короткострокові перспективи розвитку
підприємства.

ВИСНОВКИ
В цілому, запровадження у практичну діяльність
вітчизняних машинобудівних підприємств процесу
управління інвестиційною привабливістю за запропоно*
ваною схемою дозволить не лише підвищити її рівень,

але й максимізувати рівень їх доходності, знизити рівень
ризиковості та, в кінцевому підсумку, забезпечить зро*
стання їх ринкової вартості.
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VENTURE CAPITAL: DEFINING CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF LEGISLATIVE
DEFINITION
У статті визначено необхідність введення терміну "венчурний капітал" в українське законо
давче поле. Окреслено та систематизовано характерні особливості венчурного капіталу як еко
номічної сутності та запропоновано визначення означеного терміну.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні країни з інноваційною економікою, з високим
рівнем високотехнологічної продукції у ВВП та експорті
мають найвищі показники з розрахунку ВВП на душу насе*
лення. Зіставлення перших 20 країн світу з рейтингу Міжна*
родного валютного фонду за показником ВВП на душу на*
селення та перших 20 країн за індексом інноваційності
(Global Innovation Index) вказує на співпадіння 18*ти з 20*ти.
Така кореляція не випадкова, адже інновації прискорюють
оберненість капіталу, підвищують ефективність виробницт*
ва, заощаджують ресурси, що в кінцевому рахунку призво*
дить до зростання ВВП. З цього можна зробити висновок,
що задля досягнення Україною високого рівня життя насе*
лення, українська економіка має переходити від ресурсної
до інноваційної.
Основою ресурсного забезпечення інноваційної еко*
номіки в сучасному світі стає венчурний капітал. В Україні
індустрія венчурного капіталу розвинута дуже слабо. За
даними Української асоціації венчурного капіталу в 2015
році всього було проінвестовано в венчурні компанії 132
мільйони доларів. Що хоча і більше, ніж у 2014*му, але в
порівнянні з країнами*лідерами по інноваційному розвит*
ку, такими як, наприклад, Ізраїль або Південна Корея, ці
інвестиції є зовсім незначними.
Історія становлення інноваційної економіки в розвину*
тих країнах вказує на те, що перший потужний поштовх в
розвитку ринку венчурного капіталу цих країн, як правило,
був зроблений саме державою, роль якої визначалась прин*
ципами державного регулювання. В Україні, на жаль, вен*
чурний капітал не має державної підтримки та стимулюван*
ня. Більш того, не зроблені навіть такі базові кроки, як виз*
начення таких понять на законодавчому рівні, як венчурний
капітал та венчурне інвестування. Адже без розуміння суті
не можна виробити ані правила, ані співпрацю між венчур*
ним капіталом та державою, ані підходів до стимулювання
розвитку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, які активно дос*
ліджують венчурний капітал, слід відзначити Л.Л. Антонюка,
І.С. Кузнєцова, О.В. Красовську, П.В. Ковалішина, А.Н. Фо*
лом'єва, В.М. Євтушенка, О.М. Дюгованець, В.В. Зянь*
ко, О.І. Каширіна, А.М. Балабана, А.Б. Лаффер, А.М. Поруч*
ника та ін. Їх дослідження охоплюють широке коло питань
щодо венчурного інвестування та венчурного капіталу, пи*
тань становлення і розвитку венчурного фінансування, та*
ких як вивчення зарубіжного досвіду та можливостей його
застосування в національній економіці, вивчення потреб
інноваторів і можливостей залучення венчурного фінансу*
вання та інші. Однак недостатньо уваги було приділено саме
характерним особливостям венчурного капіталу, які фор*
мують його економічну сутність.
НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Аналіз українського законодавства в сфері венчурного
інвестування вказує на те, що сьогодні не існує в законо*
давчому полі точного визначення терміну "венчурний капі*
тал", що унеможливлює формування державної стратегії
щодо його регулювання, стимулювання та розвитку.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз особливостей венчурного капіта*
лу задля уточнення та поглиблення змісту терміну та мож*
ливості його використання в законодавчому полі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні венчурна сфера в Україні регламентується
Законом України "Про інститути спільного інвестування (пай*
ові та корпоративні)". Проте цей закон визначає суть та
діяльність лише одного з представників ринку венчурного
капіталу — венчурні фонди. Спробою законодавчого закр*
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іплення терміну був проект Закону України "Про венчурну
діяльність в інноваційній сфері" від 29.11.2007, який так і не
був проголосований. Автори цього законопроекту давали
таке визначення терміну "венчурний капітал": капітал, інве*
стований в інноваційний проект із високим ступенем ризи*
ку. На наш погляд, термін "венчурний капітал" потребує
більш ширшого підходу до свого визначення та принципів
регулювання.
Для більш глибокого розуміння сутності венчурного
капіталу необхідно звернути увагу на його характерні особ*
ливості. Дуже часто в економічній літературі венчурний ка*
пітал відокремлюють як особливу функціональну форму
фінансового капіталу, якому притаманний високий рівень
ризику. Він є продуктом тривалої еволюції фінансового ка*
піталу, трансформація якого продовжується і в сучасних
умовах господарювання й пов'язана з бурхливим розвитком
інформаційних технологій, корпоративного ринку, завдяки
процесам з'єднання транснаціональних фінансових корпо*
рацій, національної держави та міжнародних фінансових
інститутів. Як наслідок, природа фінансового капіталу та
його функції в ринковій економіці постійно конкретизують*
ся та видозмінюються, а результатом прояву нової специф*
ічної форми фінансового капіталу став венчурний капітал
[1, c. 13].
Слово "венчурний" перекладається з англійської як
ризиковий. Тож однією з характерних особливостей вен*
чурного капіталу є високий ступіть ризику. Дійсно, інно*
ваційні проекти, що використовують венчурне інвестуван*
ня, за своєю природою є більш ризиковими, вони несуть у
собі більшу вірогідність недоотримання очікуваного ре*
зультату, можливу небезпеку втрат. Однак справедливим
буде зазначити, що будь*яка підприємницька діяльність, що
використовує фінансовий капітал, в основі своїй має зак*
ладені ризики, більшою мірою пов'язані з виробництвом
та збутом товарів та послуг. У той час, як для венчурного
капіталу характерним є не лише наявність ризиків при його
використанні, а наявність більш високого сукупного ризи*
ку, в якому превалюють інноваційний та інвестиційний ри*
зики, що постійно змінюються в ході реалізації інновацій*
них проектів. Такі ризики перш за все пов'язані зі стадією
розробки (від ідеї до прототипу) та стадією виходу про*
дукту чи послуги на ринок, що характеризується невизна*
ченістю його ринкової затребуваності.
Фінансовий ризик якоюсь мірою є узагальнюючим по*
казником різних форм ризику (державного, інноваційного,
технологічного, маркетингового, комерційного та ін.). Він є
мірою можливих втрат у випадку невдалого завершення
проекту. Чим вищий фінансовий ризик, тим складніше
підприємцю*інноватору залучити інвестиції, та тим вища ціна
їх залучення. Особливо вагому роль венчурний капітал
відіграє в галузях, котрі потребують значних стартових інве*
стицій. Через великі ризики, які неприпустимі для традицій*
них кредитних установ, венчурний капітал часто буває єди*
ною надією виходу підприємства на ринок, єдиним можли*
вим джерелом інвестування.
Важливо зазначити, що ризикованість не є самоціллю
венчурного інвестування. Високий ризик повинен знаходи*
тись в прямій залежності від очікуваних комерційних або
соціальних результатів, в тому числі від високого рівня
рентабельності. Беручи до уваги те, що всі інноваційні про*
екти несуть в собі високі ризики (обов'язково) та можливі
високі прибутки (необов'язково), можна зробити висновок,
що для венчурного капіталу характерна об'єктивна особ*
ливість прагнення до інноваційних проектів з високими
ризиками, що поєднуються з можливим (але необов'яз*
ковими) високим рівнем прибутковості. Як доводять досл*
ідження, щороку в Україні створюється приблизно 400 ма*
лих інноваційних підприємств, з яких отримують венчурне
інвестування лише 60, з яких, в свою чергу, лише 20 вижи*

вають та стають повноцінними підприємствами зі сталим
розвитком. І лише 1—2 інноваційні компанії стають "зірка*
ми" з кількакратним зростанням капіталізації. Такий роз*
поділ характерний не тільки для України, а й для світового
венчурного ринку. Венчурні фонди розподіляють свої інве*
стиції за принципом 3+3+3+1, коли формують свій порт*
фель. Це означає, що заздалегідь вони готові до того, що
3 з 10 проінвестованих компаній закриються, 3 інші вий*
дуть на самоокупність, ще 3 покажуть високі фінансові ре*
зультати та одна компанія стане зіркою і її капіталізація не
тільки покриє втрачені інвестиції, а й принесе прибуток у
кілька десятків, а то і сотень відсотків. Тобто особливістю
венчурного капіталу можна зазначити якоюсь мірою праг*
нення до високих інноваційних комерційних ризиків, а не
лише ризикованість.
Венчурний капітал звільняє інноваційне підприєм*
ство від ризиків, приймаючи їх на себе через венчурні
фонди, де цей ризик розподіляється між його численни*
ми партнерами пропорційно вкладу кожного. В тому
числі і по цій причині венчурний капітал несе з собою в
компанію*інноватор особливу систему контролю, потуж*
ну інформаційну підтримку, в тому числі і по ринковій
інфраструктурі, зв'язки, збагачення організаційно*уп*
равлінським досвідом, намагаючись знизити загальний
рівень ризику втрати інвестицій.
У більшості економічних публікацій венчурний капітал
ототожнюється з малим інноваційним бізнесом, ризиковим
підприємництвом, формою інвестування [2, c. 36]. Цей ка*
пітал, як видно зі світової практики, дійсно циркулює в
більшості випадків в малих підприємницьких структурах. І
це є ще однією його особливістю. Така характерність зу*
мовлена тим, що інноваційні проекти найбільше потребу*
ють фінансування на найперших етапах розробки, коли
існує лише ідея. В таких випадках доступу до кредитних
інструментів у інноваційних підприємців немає і вони звер*
таються до ринку венчурного інвестування, який і стає дже*
релом фінансування інноваційних проектів з високим сту*
пенем ризику. Пріоритетними для венчурного капіталу є
галузі, продукція яких має значний ринок збуту, та такі,
що в умовах глобалізації, мають великий експортний по*
тенціал. При цьому інноваційні компанії, що отримують вен*
чурне інвестування не мають зобов'язань перед інвестора*
ми щодо виплати відсотків або повернення отриманих сум.
Натомість від вкладених коштів інвестор отримує частку
акціонерного капіталу компанії та стає набувачем прав про*
порційно до вкладених коштів щодо всіх розробок, ноу*
хау та інновацій, які є продуктами діяльності компанії от*
римувача венчурних інвестицій.
Венчурний капітал розглядається більшістю науковців
як інвестиційний інструмент для створення нових чи розши*
рення існуючих інноваційних підприємств чи проектів, що
мають потенціал швидкого зростання та багатократної кап*
італізації. Так визначають венчурний капітал німецькі дослі*
дники (М. Вільямс, Р. Шмідт, Х. Альбах та ін.), додаючи не*
обхідність високої ділової активності одержувачів капіталу,
як один з основних факторів зростання [3, c. 27].
Однією з найважливіших особливостей венчурного ка*
піталу, як це вже було зазначено, є його орієнтованість на
підприємства з високою долею інноваціності, а отже, на на*
укоємні компанії.
Тут важливим є відповідь на питання, що саме є інно*
вацією як об'єкт інвестування на ринку венчурного капіталу.
Й. Шумпетер, який запровадив у наукове використання
категорію "інновація", розумів під цим не просто нововве*
дення, а зміну технології виробництва, доводячи, що інно*
вацією є не кожне нововведення, а лише таке, яке зумов*
лює вдосконалення технології, її перехід на новий, вищий
ступінь розвитку. Він також розрізняв поняття "винахід",
"дослідження і розробки" та "інновація". Шумпетер вва*
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жав, що винахід — це ідеї, які є корисними для бізнесу,
але не обов'язково використовуються; дослідження і роз*
робки — це науково*технічна діяльність, яка проводиться
у виробництві і в державних чи громадських установах;
інновації — це комерційне впровадження нової продукції
чи нових засобів виробництва. Дуже важливим буде
підкреслити, що саме комерційне впровадження робить
інновацію привабливою з точки зору венчурного капіталу.
Для остаточного прийняття рішення про інвестування вен*
чурним фондам або приватним інвесторам потрібно виз*
начити, якою мірою інноваційності володіє майбутній то*
вар чи послуга і чи має він потенціал високого економічно*
го зростання при своїй майбутній комерціалізації. Достат*
ньо важливим чинником для комерціалізації інновації є час
її запуску на ринок. І якщо у випадку не інноваційних про*
дуктів чи послуг майже завжди працює правило чим рані*
ше, тим краще, що зумовлено меншою кількістю конку*
рентів, то у випадку з інноваційними продуктами потрібно
також враховувати готовність ринку та споживачів сприй*
няти його. Тож, коли саме інновація стає привабливою для
венчурного інвестора, щоб використати найпершу мож*
ливість її комерціалізації? Першою ознакою такого стану
інновації є ясність її практичного використання, спожив*
чих властивостей, серед яких повинні бути нові, нетра*
диційні, більш конкурентні.
Потрібно зробити акцент, що для венчурного капіталу
важливі не лише результати науково*технічної та інновацій*
ної діяльності або ж інновації як такі, а, перш за все, ті, що
мають великі шанси принести високий прибуток у порівня*
но короткий проміжок часу.
Дуже поширеною серед вітчизняних науковців є думка,
що лише інновації у високотехнологічній сфері, як найінно*
ваційнішій, можуть бути об'єктами інвестування венчурним
капіталом. Досвід багатьох країн доводить, що орієнтація
лише на проекти у сфері високих технологій перешкоджа*
ла б фінансуванню багатьох інноваційних проектів з неви*
соким ступенем інноваційності, які, тим не менш, володіють
великими можливостями комерційного успіху.
Венчурний капітал має зв'язок не тільки з іннова*
ціями*продуктами, але і з інноваціями в технологіях,
організації виробництва, соціальній сфері. Це підкрес*
лював ще Й. Шумпетер [4, c. 47]. Організаційні та со*
ціальні інновації відносяться до таких внут рішніх
підприємницьких областей, які в якості інновації також
можуть бути виведені на зовнішній ринок. Чинник для
фінансування венчурним капіталом може бути визначе*
ний зі зв'язку внутрішніх організаційних та соціальних
інновацій як передумови або суттєвої складової інно*
вації*продукта, або технології.
У принципі, фінансування інноваційної діяльності за
допомогою венчурного капіталу може застосовуватися при
всіх вищеназваних видах інновацій. Новий метод виготов*
лення продукції в межах даної категорії продукції може бути
також інноваційним, як і повністю нова продукція. Тут над*
звичайно багато взаємозалежностей, оскільки інновація в
продукції може бути, наприклад, часто здійснена тільки за
допомогою нової або поліпшеної технології. Тут вважаємо
за можливе заперечити дослідникам, які стверджують, що
процес використання організаційних і технологічних інно*
вацій має лише внутрішньовиробниче застосування. Техно*
логії та ноу*хау в області організації і управління в резуль*
таті можуть бути інноваціями*товарами. Технології — це
особливий вид інновацій, з якими венчурний капітал має
особливий зв'язок, як об'єктом фінансування [5, c. 33].
Професор Гарвардської школи бізнесу К. Кристенсен [6,
c. 21] поділяє інновації на два типи: поліпшуючі та вибухові.
Перші він характеризує як ті, що не призводять до якісних
стрибків у технологіях і лише вдосконалюють існуючі продук*
ти або процеси. Під вибуховими інноваціями він розуміє ті, що
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створюють нові ринки та знищують старі, що стають основою
якісних змін не тільки продуктів, а індустрії в цілому.
Особливості зазначених вибухових інновацій такі:
— вони простіше, дешевше, але спочатку забезпечують
більш низьку якість продукції;
— протягом декількох перших років забезпечують
більш низьку віддачу на інвестиції, ніж "консервативні" про*
екти;
— на початковому етапі впровадження вони не перебу*
вають у фокусі інтересів найбільших груп споживачів і ко*
ристуються попитом лише на нових і незначних за обсягом
ринках;
— ринок проривних технологій має прихований потен*
ціал швидкого, а часто і вибухового зростання.
Саме тому вибухові інновації, зазвичай, народжуються
в малих компаніях, так званих "стартапах" (від англ., start*
up — старт). Робота над ними не входить до короткостро*
кових комерційних інтересів великих компаній.
Дослідження К. Кристенсена доводять, що малі інно*
ваційні компанії, які розробляли вибухові інновації згодом
змогли заволодіти великим сегментом ринку, а деякі — ство*
рити свій власний ринок [6, c. 32].
Такий розвиток подій є доволі закономірним і причи*
на цього криється в організаційних принципах роботи ве*
ликих корпорацій. Основні принципи, що стають на заваді
розвитку підривних інновацій, є наступні:
— підвищення капіталізації та збільшення темпів зро*
стання. Оскільки в міру збільшення оборотів компанії їй
необхідно все більше доходів для підтримки наявних
темпів зростання, то компанія орієнтується переважно на
великі, часто вельми консервативні ринки;
— орієнтація на поточну прибутковість у коротко*
строковому періоді і існуючий ринковий попит. Наслідок
цього — недофінансування розробок, які на цей момент
мало цікавлять споживача завдяки несформованості рин*
ку;
— ретельний аналіз і планування інвестиційних проектів.
Робота на новому ринку піддається прогнозуванню значно
складніше, і менеджмент вважає за краще працювати на вже
освоєних ринках [7, c. 32].
Інноваційна діяльність, що направлена на винайдення,
створення та впровадження інновацій як рушійного фак*
тора науково*технічного та соціального прогресу, потре*
бує значних фінансових ресурсів для її забезпечення. Це
обумовлено, перш за все, тим, що інноваційні процеси є
наукомісткими, а значить — високоризиковими, оскільки
результати наукових досліджень досить часто неможливо
передбачити, крім того, як правило, вони потребують ви*
соковартісного наукового обладнання для проведення ек*
спериментів та висококваліфікованого наукового персо*
налу. Практика країн лідерів в інноваційному розвитку спи*
рається на те, що основними джерелами фінансування фун*
даментальних наукових досліджень стають державне
фінансування та кошти великих корпорацій. Однак акцеп*
тують ці фінансові ресурси частіше самі державні наукові
установи або підрозділи великих корпорацій. При тому, що
основною рушійною силою інноваційного розвитку є малі
інноваційні компанії, які швидше реагують на потреби рин*
ку, однак вони потребують особливих джерел фінансуван*
ня — більш доступних за вартістю та термінами надання
(мають довгостроковий характер). Саме таким видом інве*
стування є венчурний капітал, який вкладається у малі та
середні інноваційні фірми, сприяючи тим самим комерціа*
лізації результатів НДДКР.
Іншою характерною особливістю венчурного капіталу
є поєднання в собі фінансового та інтелектуального ре*
сурсів. Саме люди зі своїм інтелектуальним капіталом ут*
ворюють основу функціонування цього ринку. Це, на наш
погляд, є одним з найважливіших факторів, що впливає на
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розвиток інноваційного процесу. Саме завдяки цій особ*
ливості венчурний капітал називають "смарт мані" (від англ.
smart money — розумні гроші).
Тобто компанія*реціпієнт капіталу разом з фінансови*
ми ресурсами отримує ще й менторську підтримку, зв'язки
інвесторів, поради та менеджерську допомогу. Таке гли*
боке залучення інвесторів до справ компанії зумовлене,
перш за все, високоризиковістю венчурного інвестування.
Таким чином, вкладаючи свій час, венчурні капіталісти на*
магаються знизити ризики. Дуже розповсюдженою є прак*
тика залучення представників інвесторів до ради дирек*
торів або наглядової ради компанії. При цьому важливо
зазначити, що венчурний інвестор, як правило, не зацікав*
лений отримати повний контроль над компанією, але час*
то він може долучатись до вирішення не тільки стратегіч*
них, але й операційних проблем компанії. В деяких випад*
ках стартап шукає більше не фінансовий ресурс, а саме
інтелектуальний, залучаючи венчурні інвестиції не задля
фінансових потреб, а більше для менторської підтримки
відомим інвестором, або для зростання капіталізації та
сигналу ринку, що цей стартап перспективний, якщо в ньо*
го інвестує відомий венчурний капіталіст.
Зміщується акцент з фінансових ресурсів на менторсь*
ку та інфраструктурну підтримку і у взаємодії між старта*
пом та бізнес*інкубатором або бізнес*акселератором. Ос*
танні в обмін на частку капіталу надають малим інновацій*
ним компаніям підтримку в навчанні, наданні робочого
місця, юридичних послугах, допомозі в пошуку інвесторів
та/або інвестують невеликі суми.
Якщо поглянути дещо ширше на злиття фінансового та
людського капіталів, як складових венчурного капіталу, то
вони проявляються в:
— інтелектуальній праці в тих процесах, де вона грає
роль одного з ресурсів;
— підприємницькій діяльності, що характеризується
новаторством, готовністю до ризику, винахідливістю;
— особливій організації, менеджерській діяльності та
контролі, як з боку засновників, так і з боку інвесторів.
Венчурний капітал є такою інтеграцією фінансового та
інтелектуального капіталів, яка стає чинником синергетич*
ного ефекту впливу на ділову активність у господарських
системах шляхом розвитку в них інноваційної діяльності. Це
дає підстави розглядати венчурний капітал як особливий
фактор інноваційного економічного зростання, перетворен*
ня господарських систем різного рівня на інноваційний тип
розвитку, ефективного структурного оновлення економіки.
Людський капітал є носієм знань та найбільш ефектив*
ним фактором виробництва, що в результаті функціонування
приносить продукт у вигляді нових знань, тому в сучасних
умовах інтелектуальний капітал відіграє провідну роль у
реалізації конкурентних переваг, забезпеченні якісних па*
раметрів економічного зростання [1, c. 26].
Також необхідно зазначити, що венчурні інвестиції не є
безстроковими. Період часу, на який укладається інвестиц*
ійна угода, як правило, чітко зазначений та не перевищує
5—7 років, протягом яких венчурний капіталіст приймає
участь у діяльності фірми на правах співвласника. Повер*
нення інвестицій відбувається після продажу компанії або
виходу на IPO. Венчурний капіталіст отримує додатково до
суми інвестицій ще відсоток за інвестиційний ризик та час
інвестування, норма якого складає 2—3% річних при дохі*
дності компанії 20—25% [5, c. 34].
І останньою особливістю венчурного капіталу, на яку,
на наш погляд, треба звернути увагу є його орієнтація не на
отримання відсотків або дивидентів від операційної діяль*
ності об'єкта інвестування, а на зростання капіталізації інно*
ваційної компанії. Основною метою венчурних капіталістів
є направлення інтелектуального та фінансового капіталів на
максимізацію вартості акцій компанії.

Отже, спираючись на характерні особливості венчурно*
го капіталу, можна вивести наступне його визначення: вен*
чурний капітал — це поєднання фінансового та інтелекту*
ального капіталів, яке характеризується довгостроковим
інвестуванням у високоризикові малі та середні інноваційні
компанії з метою отримання високої прибутковості від май*
бутньої капіталізації об'єкту інвестування.
ВИСНОВКИ
Розглянуті характерні особливості венчурного капіталу
дають повніше розуміння його сутності, а отже, дозволяють
точніше сформулювати його визначення. Наведене у статті
визначення терміну "венчурний капітал" допоможе не тільки
ширше дивитись на сутність цієї економічної категорії, але
також може бути використано як базове поняття у сфері дер*
жавного регулювання венчурного ринку. На наш погляд, таке
визначення дає глибше розуміння сфер застосування венчур*
ного капіталу та суміжних з ним, що дозволяє комплексно
підходити до стимулювання розвитку венчурного ринку з боку
держави. Саме таке визначення ми рекомендуємо викорис*
товувати в законодавчому полі України.
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AREAS OF IMPROVEMENT PENSION INSURANCE OF UKRAINE

У статті розглянуто підходи до визначення економічної та соціальної сутності поняття "пен
сія". На основі зарубіжного досвіду запропоновано три найбільш поширені моделі реформу
вання пенсійних систем. Зазначено про можливість настання глобальної світової пенсійної кри
зи, до якої деякі країни вже готуються, а також проведено порівняння причин можливого
виникнення кризи пенсійного забезпечення в світі з сучасною ситуацією в Україні, виділено
та обгрунтовано певні характерні відмінності. До них можна віднести значення відсутності в
Україні етапу так званого "бейбібуму", що був характерним для США; викривлення розуміння
сутності пенсійного страхування за радянської епохи; запізніла поява демократичних засад у
суспільстві, що затримало розвиток страхового ринку в країні в цілому; роль відмови від утри
мання ЄСВ із заробітної плати працівника; недовикористання можливості формування потуж
ного інвестиційного ресурсу, яким можуть стати активи накопичувального страхування. Також
у статті виокремлено ряд перешкод, що стоять на заваді ефективного розвитку системи не
державного пенсійного страхування в Україні на сучасному етапі. У висновках запропоновано
основні напрями ефективного реформування системи пенсійного страхування в Україні.
In the article approaches to determining the economic and social essence of the concept of
"retirement." Based on international experience, offered three most common model for reforming
pension systems. Pointed to the possibility of the global pension crisis, which some countries have
already prepared. Also, compared the possible causes of the appearance of pensions crisis in the
world with the current situation in Ukraine, selected and grounded some significant differences.
These include: the absence in Ukraine socalled "baby boom" phase that was characteristic in the
USA; distortion of understanding of the nature of pension insurance for the Soviet era; late emergence
of democratic principles in a society that has delayed the development of the insurance market in
the country in general; disclaimer maintenance Single Contribution of the employee's salary; ignoring
the possibility of creating a powerful investment resource, which can be funded insurance assets.
Also in the article singled out some of the obstacles that hinder the effective development of private
pension insurance in Ukraine today. In conclusion selected the main directions of effective reform of
pension system in Ukraine.
Ключові слова: пенсія, пенсійне страхування, пенсійна система, накопичувальне пенсійне страхуван
ня, пенсійна криза.
Key words: pension, pension insurance, pension system, funded pension insurance, pension crisis.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні в багатьох країнах світу виникають
складнощі щодо забезпечення стабільності фінансово*
го стану пенсійних систем. Це обумовлено демографіч*
ними, фінансовими і структурними факторами і стає

56

передумовою реформування державою системи пен*
сійного страхування. Старіння населення, зниження ча*
стки осіб, що роблять внески в систему пенсійного стра*
хування, призводить до дефіциту за поточними плате*
жами, накопичення заборгованості пенсійної системи.

Інвестиції: практика та досвід № 19/2016
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Рис. 1. Моделі реформування світових пенсійних систем

Такі тенденції поставили під загрозу фінансову стабіль*
ність і ефективність існуючої системи пенсійного стра*
хування.
У державних системах пенсійного страхування ба*
гатьох країн світу, що мають в основі принцип солідар*
ності поколінь, підтримання гідного рівня пенсійних вип*
лат в умовах несприятливої демографічної ситуації при*
зводить до зростання економічного навантаження на
працююче населення і роботодавців за рахунок збіль*
шення пенсійних внесків, або до подальшого збільшен*
ня віку виходу на пенсію. Можливий також повний або
частковий перехід пенсійної системи на накопичувальні
принципи.
Вибір напрямів подальшого реформування украї*
нської системи пенсійного страхування з метою її дов*
гострокової фінансової стійкості, підвищення рівня
життя пенсіонерів вимагає серйозних наукових дослід*
жень та обгрунтувань, так як реформування пенсійної
системи в цілому є однією з найскладніших завдань соц*
іально*економічного розвитку сучасного суспільства.
Негативні наслідки можливих реформ або їх відсутності
тягнуть за собою соціальну нестабільність в суспільстві,
фінансові проблеми на макро* і мікроекономічному
рівнях, тому реформована система пенсійного страху*
вання повинна мати міцну фінансову основу і позитив*
но впливати на добробут всіх осіб, яких вона стосуєть*
ся.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання пенсійного реформування, перебудову пен*
сійної системи та функціонування її складових у своїх
працях розглядають такі вітчизняні вчені, як В. Д. Бази*
левич, К.В. Васьківська, Н.М. Внукова, О.І. Данилюк,
О.М. Залєтов, О.П. Коваль, Е.М. Лібанова, С.А. Мельні*
ков, В.І. Надрага, О.В. Петрушка, В.К. Рудик, C.І. Юрій
та ін. Зазначені науковці не лише переглянули тенденції
розвитку національної пенсійної системи, побудованої
на страхових принципах, а й запропонували ряд нових
поглядів та думок щодо можливих напрямків удоско*
налення системи. Проте трансформаційність економіч*

них процесів зумовлює потребу подальшого вивчення і
доопрацювання питання реформування та розвитку пен*
сійного страхування в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулювати зав*
дання дослідження, яке полягає у аналізі зарубіжного
досвіду та можливості його використання для удоско*
налення пенсійного страхування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Особливості пенсійної системи в Україні обумовлені
не тільки несприятливими демографічними тенденція*
ми, пов'язаними зі зміною співвідношення осіб працез*
датного і непрацездатного віку, а й негативними еконо*
мічними та фінансовими показниками. Багато років роб*
ляться спроби трансформації системи пенсійного стра*
хування з метою наблизити існуючу пенсійну систему
до нових економічних реалій.
На сьогодні не існує єдиного підходу до визначен*
ня економічної та соціальної сутності поняття "пенсія".
Так, одна група вчених наголошує на "компенсаційно*
му" та "аліментарному" характері пенсій, яка за своєю
сутністю є нагородою/компенсацією за працю минулих
років. Тобто за своїм призначенням пенсія має повністю
відповідати внескам, зробленими людьми пенсійного
віку у минулому, і компенсувати їхні відрахування із за*
робітної плати. До науковців, що притримуються такої
точки зору, можна віднести А.Е. Козлова, Е.Г. Азарову
та ін. [1].
Друга група вчених, серед яких Р.І. Іванова, зазна*
чає, що той рівень пенсії, який отримують сучасні пен*
сіонери, аж ніяк не відповідає принципу "компенсацій*
ності" за працю у працездатному віці, адже вона навіть
наближено не відповідає тим сумам, які були відкладені
людьми пенсійного віку протягом свого трудового ста*
жу. Тому пенсія розглядається як "грошово*аліментар*
на виплата" [1].
Порівнюючи різні бачення характеру нарахування
пенсій, можна констатувати переваги принципів страху*
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вання над принципами забезпечення, тому при рефор*
муванні пенсійної системи важливу роль відіграє пере*
орієнтування від засад забезпечення до принципів стра*
хування, де головна роль в такій переорієнтації нале*
жить саме пенсійному страхуванню.
На основі аналізу зарубіжного досвіду функціону*
вання і реформування пенсійних систем був зроблений
висновок, що всі проведені в світі пенсійні реформи
можна звести до трьох основних моделей реформуван*
ня з використанням базових інститутів (рис. 1). Поєднан*
ня цих інститутів передбачає обов'язкове виконання
державою двох основних функцій: перерозподіл до*
ходів і заощадження коштів на виплату пенсій.
Модель реформування пенсійної системи України
наближена до другого типу. Сучасна світова тенденція
щодо реформування пенсійних систем доводить, що
жодна з існуючих моделей пенсійних систем не є уні*
версальною. На стійкість і гнучкість такої моделі в ок*
ремо взятій країні впливає група певних факторів. Так,
особливість пенсійної кризи в Україні обумовлена не
тільки несприятливими демографічними тенденціями,
пов'язаними зі зміною співвідношення осіб працездат*
ного і непрацездатного віку, але також і економічною,
політичною та фінансовою нестабільністю. Тому одним
із шляхів запобігання поглиблення кризи системи пен*
сійного страхування в Україні та створення передумов
для економічного зростання є поетапний перехід до
змішаної пенсійної системи, заснованої і на розподіль*
них принципах для запобігання бідності серед пенсіо*
нерів, і на накопичувальних і страхових принципах для
підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян та
фінансової стійкості пенсійної системи в цілому.
У своїх дослідженнях К.В. Васьківська та О.І. Дани*
люк суттєвими недоліками загальнообов'язкового дер*
жавного пенсійного страхування в Україні вважають
недостатнє корелювання суми сплачених внесків і ве*
личини пенсійних виплат, а також відсутність зв'язку між
сумою нарахованої пенсії та очікуваною тривалістю
життя. Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то у
багатьох розвинених країнах світу при виході на пенсію
до заощаджень, що зберігаються на особистих рахун*
ках вкладників, застосовується фактор ануїтету. Він
враховує прогнозну залишкову тривалість життя цієї
вікової групи і корелює розмір пенсійних виплат для
кожної особи [2].
На думку В.І. Надрага, "основним чинником достат*
нього для реалізації ключових функцій фінансування
пенсійної системи є задовільне співвідношення працю*
ючого і непрацюючого населення, що не в останню чергу
визначається темпами його старіння" [3].
Проте, на нашу думку, досягнення такого співвідно*
шення в Україні, та й у світі в цілому, є маловірогідним
при інших сталих умовах. За даними міжнародної кор*
порації Allianz SE на початку наступного десятиліття світ
очікує нова світова криза — криза пенсійного забезпе*
чення, яка, як і фінансова криза, розпочнеться з Аме*
рики. У 2020 році в США досягнуть пенсійного віку
люди, народжені в період так званого "бейбі*буму", або
"power generation" ("сильне покоління"). В залежності
від країни світу пік настання такого періоду буде не од*
наковим. Так, для Німеччини прогнозним є 2025 рік, для
Італії — 2030 рік, а часовий діапазон між кризою в США
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та Китаєм може скласти близько 30 років на користь
останнього [4]. Отже, в інших країнах буде час викори*
стати досвід Америки у вживанні заходів щодо подо*
лання наслідків можливої кризи. Такі прогнозні дані
дають змогу констатувати глобальну негативну тенден*
цію в світі щодо можливості солідарного перерозподі*
лу пенсійних накопичень між працюючим і непрацюю*
чим населенням.
Порівнюючи причини можливості виникнення кри*
зи пенсійного забезпечення в світі з сучасною ситуацією
в Україні, необхідно виділити певні відмінності.
1. У період "бейбі*буму" в Америці, що припав на
1950*ті роки, на теренах України мали місце післявоєн*
на розбудова, депортація народів та голод 1946—1947
років. І лише у 1955 році кількість населення СРСР, до
складу якого входила Україна, досягло довоєнного по*
казника. Весь подальший час народжуваність в країні
була стало спадною. Тому питання утримання поколін*
ня "бейбі*бумерів" для нашої країни не є на стільки ак*
туальним в зв'язку з відсутністю такого етапу в історії.
2. У соціальному законодавстві бувшого Радянсь*
кого Союзу поняття "пенсія" з'явилося у 1956 році, а
для сільських жителів — у 1964 р. Проте викривлене
поняття страхового принципу таких пенсій призвело до
хибного сприйняття сучасними пенсіонерами сутності та
ролі пенсійного забезпечення. Таке викривлення прин*
ципів страхування у відповідному періоді не мало ана*
логів у світовій економіці.
3. Пенсійна система Чилі, що названа сьогодні най*
радикальнішою в світі (за даними дослідження міжна*
родного центру Mercer, який щорічно складає рейтинг
пенсійних систем світу — "Global Pension Index"), за*
провадила накопичувальне пенсійне страхування ще у
1981 році. Але це відбулося на етапі піднесення еконо*
міки країни, швидкого розвитку фондового ринку та за
сприятливих демографічних показників. У той час на*
селення пенсійного віку Чилі становило всього 8% і на
одного пенсіонера припадало 12,8 працюючих [5]. Пе*
ріод такої сприятливої демографічної ситуації в Україні
припав на часи Радянського союзу, в якому індивіду*
альне накопичення страхових внесків не могло мати
місця, адже суспільство жило за принципом "колекти*
візації" і "загального блага". Але навіть при можливості
існування накопичувальних пенсійних рахунків вони
могли б повторити сумну долю вкладів ощадбанку
СРСР. На сьогодні Чилі повністю відмовилася від ви*
плати пенсій за солідарним принципом, але до цього
кроку їх економіка готувалася майже 30 років.
4. При складних демографічних умовах, коли кіль*
кість пенсіонерів значно зростає і тривалість їх життя
збільшується, у всьому світі проводиться підняття пен*
сійного віку, ускладнення умов здобуття пенсійних прав
та підвищення податкових відрахувань. В багатьох краї*
нах світу відрахування працівника і роботодавця на обо*
в'язкове солідарне пенсійне страхування співвідносить*
ся як 2:3, 3:4, а іноді і 1:1 відповідно. Так у США, на*
приклад, цей показник становить 7,65% від заробітної
плати для робітника, і 7,65% на заробітну плату — для
роботодавця. Але крім солідарної пенсії в Америці ва*
гоме місце займає корпоративне пенсійне страхування
та особисте пенсійне страхування. В Україні з початку
2016 діє нова редакція Податкового кодексу, за яким
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було скасовано відрахування із заробітної плати робіт*
ника у розмірі 3,6% і зменшено відрахування робото*
давця з 34,7—38,6% (в залежності від типу ризику) до
сталих 22% на заробітну плату працівника. На нашу
думку, такий крок є поспішним, адже він зменшує відпо*
відальність працюючого за власне пенсійне майбутнє.
Для більшої результативності і лояльності з боку насе*
лення такий перегляд ставок єдиного соціального вне*
ску (ЄСВ) мав би збігатися із запровадженням обов'яз*
кового державного накопичувального пенсійного стра*
хування, яке заплановане на січень 2017 року.
5. У розвинених країнах світу кошти, акумульовані
на пенсійних рахунках, є великим інвестиційним ресур*
сом у розвиток економіки країни. Так, в Америці, су*
купні активи пенсійних фондів за розміром становлять
приблизно половину ВВП країни. За прогнозними да*
ними міжнародної корпорації Allianz SE у 2020 році су*
купна вартість пенсійних активів у світі становитиме 36
трлн євро, з яких одна третя припадатиме на США [6].
В Україні на сьогодні діє 73 недержавні пенсійні фон*
ди, сукупна вартість активів яких у 2015 році становила
1,98 млрд грн. [7], що дорівнює 0,1% ВВП країни. Що
стосується страхових компаній, то вони за договорами
накопичувального страхування життя збирають ще
менші суми, ніж акумулюється у НПФ. Так, у 2015 році
обсяг валових страхових премій за договорами страху*
вання життя, якими передбачено досягнення застрахо*
ваною особою визначеного договором пенсійного віку,
складає всього 19,3 млн грн. [8], що становить менше
1% у загальному обсязі премій зі страхування життя, а
частка таких премій у ВВП країни становить 0,001%.
Наявність розглянутих показників пов'язана з цілим ря*
дом причин — це відсутність інформованості населен*
ня, довіри до фінансових інститутів, розуміння суті са*
мого пенсійного страхування, а також відсутність на*
дійних інструментів фінансування і, як наслідок, фіксо*
ваної ставки доходу за інвестованими в НПФ коштами.
Такі дані наразі лишаються невтішними для України,
проте водночас вони свідчать про невикористаний інве*
стиційний потенціал пенсійних заощаджень населення.
Національна комісія, що здійснює державне регулю*
вання у сфері ринків фінансових послуг, у своєму звіті
визначає ряд перешкод, що стоять на заваді ефективно*
го розвитку системи недержавного пенсійного страхуван*
ня в Україні на сучасному етапі. До них відносяться [9]:
— збільшення ризиків, пов'язаних із фінансовою
нестабільністю, у т.ч. неповернення пенсійних активів,
які розміщені на депозитних рахунках банківських ус*
танов, до яких введено тимчасову адміністрацію або по
яких прийнято рішення про їх ліквідацію;
— обмежений вибір фінансових інструментів, при*
датних для інвестування в них пенсійних коштів, внас*
лідок відставання розвитку ринку капіталу від потреб
інституційних інвесторів;
— досить складна процедура доступу недержавних
пенсійних фондів до зовнішніх фінансових ринків, до
іноземних інвесторів, про що свідчить те, що в інвести*
ційних портфелях недержавних пенсійних фондів
відсутні іноземні цінні папери;
— недостатня зацікавленість роботодавців у фінан*
суванні недержавних пенсійних програм для працівників
через недосконале податкове законодавство;

— низький рівень роз'яснювальної роботи щодо
змісту та ролі системи накопичувального пенсійного
забезпечення в суспільстві та недостатня фінансова
спроможність громадян щодо участі в системі недер*
жавного пенсійного забезпечення.
Отже, зважаючи на розглянутий зарубіжний досвід
та українське сьогодення, потрібно зазначити, що для
забезпечення гідного рівня життя пенсіонерів, пенсій*
на система країни повинна бути гнучкою та диверсиф*
ікованою, поєднувати в собі різні пенсійні плати, ме*
тоди і схеми фінансування. Для сталого розвитку пен*
сійного страхування в Україні першочерговими необ*
хідними умовами є відновлення зростання ВВП краї*
ни, відродження фондового ринку, хоча б часткова
детінізація економіки, стабілізація національної валю*
ти, завершення військового конфлікту на Сході краї*
ни. Всі ці завдання мають стратегічне значення для
України, тому не можуть бути виконані в короткостро*
ковій перспективі.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз зарубіжного досвіду показав, що
диверсифікована пенсійна система, яка поєднує в собі
страховий і накопичувальний компоненти, є найбільш
надійною гарантією отримання пенсійного доходу. Не*
зважаючи на те, що обидва ці компонента можуть за*
безпечити належний обсяг пенсійних виплат лише в умо*
вах сталого економічного зростання, впровадження
пенсійної системи, в якій присутній тільки один з цих
компонентів, тягне за собою значний ризик для пенсіо*
нерів. Для вдосконалення системи пенсійного страху*
вання українським законотворцям потрібно опиратися
на зарубіжний досвід, модифікуючи його під особисті
потреби країни. Основними напрямками подальшого
ефективного реформування системи пенсійного стра*
хування є:
— впровадження загальнообов'язкового державно*
го накопичувального пенсійного страхування без по*
дальшого перенесення дати введення в дію цієї норми
закону;
— формування зацікавленості серед усіх верств на*
селення щодо пенсійного накопичення. Широка інфор*
маційна політика про необхідність особистих пенсійних
накопичень у засобах масової інформації, проведення
відкритих лекцій, обговорень, створення безкоштовних
гарячих ліній;
— зменшення вікового порогу осіб, які підлягають
загальнообов'язковому державному накопичувальному
пенсійному страхуванню з 35 років до 20 років. При цьо*
му для осіб, яким до виходу на пенсію залишилося мен*
ше 10 років, визначити таке страхування як необов'яз*
кове.
Наразі молоде покоління не розуміє необхідність
сплати податку на загальнообов'язкове державне пен*
сійне страхування, тому що вважає гарантовану держа*
вою пенсію мізерною, а свій пенсійний вік — чимсь дале*
ким і не досяжним. Це призводить до згоди великої
кількості працівників, що тільки розпочали свій трудо*
вий стаж, на неофіційне працевлаштування, або на офі*
ційну заробітну плату в мінімальному розмірі. Можли*
вість накопичення коштів на особистому рахунку може
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покращити цю ситуацію і стимулювати молодь вимага*
ти від роботодавця офіційного працевлаштування.
Більш літні люди, яким до пенсії залишилось менше
10 років, турбуються про свою старість набагато актив*
ніше. Тому є висока вірогідність того, що при правильній
інформаційній політиці держави, багато таких людей
будуть добровільно приймати участь у державному на*
копичувальному пенсійному страхуванні на тих самих
умовах, що і молодші покоління.
— консолідація пенсійного законодавства для за*
безпечення єдиного принципу пенсійного захисту для
всіх верств населення;
— відмова від привілейованих пенсій у повному об*
сязі за виключенням військовослужбовців;
— розробка стратегії залучення додаткових коштів
для дофінансування ПФУ Державним бюджетом Украї*
ни або спеціальними фондами при переході до 3*рівне*
вої пенсійної системи;
— створення законодавчо*нормативної бази врегу*
лювання діяльності накопичувальних фондів, гаранту*
вання їх надійності державою. Забезпечення неможли*
вості одержавлення коштів, накопичених на особових
рахунках громадян, у майбутньому.
— запровадження фонду гарантування вкладів НПФ
у банківські депозити задля збереження довіри до
фінансових інструментів недержавного пенсійного стра*
хування.
Отже, нова система пенсійного страхування по*
винна бути прозорою, простою для розуміння пере*
січним громадянином, диверсифікованою завдяки
наявності різних пенсійних програм, а також добре
врегульованою. Все це в довгостроковій перспективі
забезпечить сталий розвиток пенсійної системи, по*
будованої на страхових принципах, яка в свою чергу
може стати великим інвестиційним ресурсом в еконо*
міку країни.
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BASIC PRINCIPLES AND MECHANISM OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE
COMPANY
У статті розробленo механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації, у складі
якого виділено: систему зовнішнього оцінювання та регулювання фінансової стійкості страхо
вої організації; система загальних і специфічних важелів управління фінансовою стійкістю стра
хової організації; система загальних і специфічних методів управління фінансовою стійкістю
страхової організації; система загальних і специфічних інструментів управління фінансовою
стійкістю страхової організації. Також у статті сформульовано основні принципи управління
фінансовою стійкістю страхової організації.
In the article the theoretical principles to manage the financial stability of the insurance company.
The analysis and synthesis of scientific literature, logical and comparative analysis as well as
monitoring and grouping methods have been studied in the research. The dialectical or economic
phenomena and cognitive process method is used to research the subject. Defined management
principles of financial stability of the insurance company based on the characteristics of its activities.
Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість страховика, управління фінансовою стійкістю,
принципи управління, механізм управління фінансовою стійкістю.
Key words: insurance company, insurer's financial stability, management of financial stability, management
principles, mechanism of financial stability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах української економіки, яка по*
стійно характеризується кризовими явищами і змінами
законодавства, багато страхових організацій відчувають
цілий ряд труднощів на шляху підтримки своєї фінансо*
вої стійкості. Причому ці процеси протікають на тлі під*
вищення вимог до платоспроможності страховиків. Про*
те, незважаючи на це, значна частина вітчизняних стра*
хових компаній здійснює діяльність, яка за показника*
ми свідчить про наявну фінансову нестійкійсть, що по*
в'язано не стільки з нестачею фінансів, скільки з низь*
ким рівнем управління цими фінансами. Такий стан справ
перешкоджає подальшому розвитку страхового ринку
в Україні, робить негативний вплив на всі галузі вітчиз*
няної фінансової системи, що має особливу актуальність
в період інтеграції вітчизняної економіки у світову фінан*
сову систему та європейський простір.

числа досліджень, результати яких представлені в
працях вчених*економістів різних напрямків таких,
як М.М. Александрова, В.Д. Базилевич, В.Д. Бігдаш,
Е.Н. Бочкарьова, Н.М. Внукова, Н.Б. Грищенко, Н.М. До*
бош, М.Г. Жигас, О.М. Залєтов, А.А. Кудрявцева, С.В. Лу*
коніна, В.В. Масленіков, О.П. Овсак, С.С. Осадець,
А.В. Палкіна, В.А. Сухова, Ю.Н. Троніна, В.М. Філонюк,
О.Ф. Фурман та інші. Водночас практичний аспект уп*
равління фінансовою стійкість страхових компаній досі
залишається недостатньо висвітленим у вітчизняній літе*
ратурі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Необхідність розвитку та поглиблення теоретичних
розробок і практичних напрацювань з питань удоско*
налення забезпечення фінансової стійкості страхових
компаній України обумовили постановку наступних зав*
дань:
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
— дослідити зміст поняття "управління фінансовою
І ПУБЛІКАЦІЙ
стійкістю страхової компанії";
Теоретичні основи фінансової стійкості страхових
— визначити основні принципи управління фінансо*
організацій були предметом вивчення досить великого вою стійкістю страхової організації;
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— виявити і описати механізм управління фінансо*
Серед принципів, актуальних для управління фінан*
вою стійкістю страхової компанії;
совою стійкістю страхової організації, можна виділити
— виокремити методи управління фінансовою чотири групи принципів:
стійкістю страховика.
— загальні принципи менеджменту;
— принципи фінансового менеджменту;
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
— принципи ризик*менеджменту;
ДОСЛІДЖЕННЯ
— специфічні принципи управління фінансовою
Управління як вид людської діяльності характе* стійкістю страхової організації.
ризується свідомим впливом на людей з метою спря*
В основі принципів менеджменту лежать принципи,
мування їх дій для отримання бажаних результатів. сформульовані Анрі Файолем, і принципи менеджменту,
Для досягнення ефективності в роботі організації ке* сформульовані різними авторами, які перетинаються між
рівнику необхідно керуватися принципами управлін* собою: поділ праці; повноваження; дисципліна; єдинона*
ня.
чальність; єдність напряму; субординація; винагорода;
У перекладі з латинської термін "принцип" (prin* централізація/децентралізація; вертикаль влади; поря*
cipium) означає основне положення, основні правила, док; рівність; стабільність; корпоративний дух.
вимоги, закономірності. Принципи управління визнача*
Другу групу принципів, які мають значення при
ються як основні вимоги, основні правила діяльності, управлінні фінансовою стійкістю страхової організації,
доцільний характер відносин учасників управлінських складають принципи фінансового менеджменту, до яких
відносин, загальні правила формування систем, об'єк* відносять:
тивні правила управлінської поведінки за потребами
— Інтегрування із загальною системою управління
об'єкта управління [4, с. 178; 3, с. 76]. Дж. Мей на ос* підприємством;
нові Оксфордського словника трактував принцип як ос*
— Комплексний характер формування управлінсь*
новний закон або правило, прийняте або вироблене для ких рішень;
управління діяльністю [5].
— Плановість і системність у розробленні управлі*
Принципи управління — це об'єктивно обгрунтовані нських рішень;
правила і положення, які виходять із законів і законо*
— Високий динамізм фінансового управління;
мірностей науки і практики управління [6].
— Варіативність підходів до розроблення окремих
Термін "принципи управління" вперше ввів до нау* управлінських рішень;
кового обігу Ф. Тейлор у праці "Принципи наукового ме*
— Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку під*
неджменту". За період розвитку науки менеджменту з'я* приємства [7].
вились різні класифікації принципів управління, які
У силу специфіки діяльності страхових організацій
умовно можна розподілити на дві групи: загальні прин* особливе значення при управлінні фінансовою стійкістю
ципи відображають основні тенденції та закономірності страхової організації мають принципи ризик*менедж*
розвитку організації, закладають основу теорії управ* менту: принцип лояльного ставлення до ризиків, прин*
ління; специфічні принципи, які відбивають особливості цип прогнозування, принцип страхування, принцип ре*
організації, управлінської технології, процесу управлі* зервування, принцип мінімізації втрат і максимізації до*
ння тощо. Загальні принципи відображають положен* ходів, принцип моніторингу ризикового спектра стра*
ня, що розповсюджуються на організації різних типів; хової організації, принцип систематичного ознайомлен*
відповідають законам розвитку природи, суспільства та ня персоналу з картою ризику та інші [2].
менеджменту; об'єктивно відображають сутність реаль*
Перераховані вище групи принципів повинні врахо*
них процесів управління; визнаються суспіль*ством як вуватися менеджментом страхової організації при уп*
керівні. Серед загальних виокремлюють принципи: ком* равлінні її фінансовою стійкістю як принципи більш ви*
петентності (володіння знаннями, уміннями та досвідом, сокого порядку. Саме ж управління фінансовою
необхідними для виконання посадових повноважень); стійкістю страхової організації має здійснюватися на
гуманності (благородна моральна мотивація власної основі специфічних принципів (табл.1).
поведінки, прагнення відкрити в людях кращі якості);
Управління фінансовою стійкістю страхової орга*
ортобіотичності (усвідомлення самооцінки власного нізації, як і будь*яке інше управління, грунтується на пев*
життя, оптимізм); інноваційності (прагнення до пошуку, ному механізмі. Механізм управління фінансовою
раціоналізації, здатність до ризику); прагматизму (ро* стійкістю страхової організації являє собою сукупність
бота на результат, раціональне використання часу, елементів впливу на процес розробки і реалізації управ*
умов) [1].
лінських рішень, пов'язаних з фінансовою стійкістю
На зміст принципів управління впливають не лише страхової організації. Механізм управління фінансовою
відомі сучасній науці закони управління і накопичений стійкістю страхової організації є похідним від фінансо*
досвід. До факторів, що визначають принципи менедж* вого механізму організацій взагалі і механізму загаль*
менту, можна віднести й існуючі на даний момент часу ного управління організацією (рис. 1).
способи здійснення виробничої діяльності, форми влас*
Система зовнішнього оцінювання та регулювання
ності на засоби виробництва, а також соціокультурні фінансової стійкості страхової організації включає:
чинники.
1. Державне нормативно*правове регулювання
Принципи управління є основними засадами, що діяльності страхової організації. Серед усіх норматив*
випливають з відносин управління та визначають вимо* но*правових актів, що стосуються діяльності страхової
ги до системи, структур і організації процесу управлін* організації при цьому можна виділити ті, які безпосе*
ня [8].
редньо впливають на елементи фінансової стійкості
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Таблиця 1. Специфічні принципи управління фінансовою стійкістю страхової організації
№

Специфічні принципи управління фінансовою стійкістю
страхової організації

Зміст принципу

1.

Принцип визнання фінансової стійкості страхової організації її
фундаментальною цінністю

Керівництво страхової організації має визнати важливість фінансової
стійкості не тільки для зовнішніх суб'єктів, але і для самої страхової
організації

2.

Принцип визнання необхідності управляти фінансовою
стійкістю страхової організації

Керівництво страхової організації має визнати необхідність не просто
виконувати встановлені згідно з законом вимоги, що стосуються
фінансової стійкості, а й цілеспрямовано і усвідомлено керувати нею

3.

Принцип врахування індивідуальних особливостей конкретної
страхової організації як об'єкта управління

Цей принцип враховує різноманіття видів страхових організацій, а також
їх індивідуальні особливості

4.

Принцип урахування специфіки фінансової стійкості страхової
організації як об'єкта управління

При управлінні необхідно враховувати специфіку фінансової стійкості
страхової організації: вона характеризує деякий стан; існують різні види
фінансової стійкості

5.

Принцип усвідомлення фінансової стійкості як фундаментальної
цінності для працівників страхової організації

Визнання усіма працівниками страхової організації фундаментальної
цінності її фінансової стійкості сприяє досягненню цілей управління нею

6.

При постановці цілей управління фінансовою стійкістю страхової
Принцип врахування взаємозв'язку цілей страхової організації і її
організації необхідно враховувати те, що існує взаємозв'язок між цілями
фінансової стійкості
діяльності страхової організації та її фінансовою стійкістю

7.

Принцип обліку часового інтервалу при оцінці фінансової
стійкості страхової організації

При визначенні рівня фінансової стійкості, необхідно робити
застереження щодо інтервалу часу, протягом якого проводилась оцінка

8.

Принцип спеціалізації (адаптації базової моделі управління
фінансовою стійкістю страхової організації до її спеціалізації)

Різна спеціалізація означає відмінності в правовій базі, в фінансовому
механізмі і в механізмі забезпечення фінансової стійкості, отже, загальна
модель (концепція) управління фінансовою стійкістю страхової
організації повинна адаптуватися до існуючої спеціалізації

9.

Принцип «основних факторів» (ранжування базових чинників,
що впливають на фінансову стійкість страхової організації
протягом даного інтервалу часу)

Дія всіх факторів, що впливають на фінансову стійкість, може бути
виражена в дії основних факторів, які забезпечують фінансову
стабільність: власного капіталу, системи резервування, системи
перестрахування

10.

Принцип взаємозв'язку результативності діяльності структурних
підрозділів страхової організації і її фінансової стійкості

У процесі управління повинна враховуватися результативність
діяльності структурних підрозділів, так як вона впливає на фінансову
стійкість страхової організації

11.

Принцип підтримки фінансової стійкості в заданих параметрах

Керівництво страхової організації визначає параметри, значення яких
характеризує фінансову стійкість страхової організації

Джерело: складено автором на основі [2].

страхової організації, а також ті, які регулюють діяль*
ність страхової організації в цілому, бо фінансова стій*
кість є фундаментальною характеристикою страхової
організації.
2. Ринковий механізм регулювання діяльності стра*
хової організації.
3. Система зовнішньої оцінки фінансової стійкості
страхових організацій і їх ранжування (рейтингові аген*
тства, державні органи різних рівнів, кредитні орга*
нізації, зовнішні аудитори, різні суб'єкти фондового
ринку та ін.).

Серед важелів управління фінансовою стійкістю
страхової компанії варто виділити загальні (характерні
для фінансового механізму організацій взагалі: ціна,
прибуток, грошовий потік, внутрішня стратегія компанії,
інвестиційний портфель та ін.) і специфічні (актуальні
для механізму управління фінансовою стійкістю стра*
хової організації: страхові резерви, власний капітал,
страховий тариф, страхова сума, франшиза, страховий
портфель, маржа платоспроможності та ін.).
Систему методів управління фінансовою стійкістю стра*
хової організації представимо у вигляді таблиці (табл. 2).

Механізм управління фінансовою
стійкістю страхової компанії

Система зовнішньої
оцінювання і
регулювання
фінансової стійкості
страхової компанії

Система важелів
управління
фінансовою
стійкістю страхової
компанії

Система
інструментів
управління
фінансовою
стійкістю страхової
компанії

Система методів
управління
фінансовою
стійкістю страхової
компанії

Рис. 1. Механізм управління фінансовою стійкістю
страхової організації
Джерело: складено автором на основі [2].
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Таблиця 2. Система методів управління фінансовою стійкістю страхової організації
Методи управління фінансовою стійкістю страхової організації
Загальні методи
Специфічні методи
− Економіко-статистичні методи (особливу актуальності відіграє
− Методи моделювання поведінки страхувальників, моделювання
моніторинг страхових випадків. У результаті збору і обробки такої
зміни фінансової стійкості, моделювання розвитку самої страхової
інформації формується страховий тариф, який багато в чому
організації.
визначає доходи і витрати страхової організації від страхової
− Методи комунікації: оскільки в процес управління фінансовою
діяльності).
стійкістю повинні бути залучені практично всі працівники страхової
організації, то особливе значення має система внутрішньофірмової
− Економіко-математичні методи (застосовуються при
розрахунку величини страхових резервів).
комунікації. Крім того, сюди ж відносяться і зовнішні комунікації, що
формують імідж страхової організації, що впливає на зовнішні оцінки та
− Експертні методи (застосовуються при оцінці фінансової
очікування, відповідно, і на фінансову стійкість.
стійкості, при виборі варіантів інвестування, в процесі
андеррайтингу та ін.).
− Методи перестрахування.
− Методи дисконтування і нарощення вартості (застосовуються в
− Превентивні методи: ухилення від ризиків, запобігання збиткам,
накопичувальному страхуванні при розрахунку страхового
мінімізація втрат, передача контролю за ризиком та ін.
тарифу).
− Методи інвестування (в залежності від напрямків інвестування).
− Методи диверсифікації (застосовуються в основному при
− Методи розрахунку тарифів.
здійсненні інвестиційної діяльності, а також при формуванні
− Методи розрахунку величини страхових резервів (розрізняються
страхового портфеля)
залежно від спеціалізації та напрямів страхування)

Джерело: складено автором на основі [2].

Серед інструментів управління фінансовою стій*
кістю страхової організації також варто виділити за*
гальні (платіжні, кредитні, депозитні інструменти та
інструменти інвестування) та специфічні (договір стра*
хування, страховий поліс, договір перестрахування,
внутрішня фінансова звітність, бордеро премій в пере*
страхуванні та ін.).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансова стійкість має комплексну багатокомпонен*
тну природу і є ключовою характеристикою фінансового
стану страхової організації. Вона формується в процесі
всієї діяльності компанії, передбачає перевищення доходів
над витратами, що забезпечує безумовне виконання зо*
бов'язань перед страхувальниками, яке гарантуватиме
постійну платоспроможність, ліквідність, кредитоспро*
можність і інвестиційну привабливість організації. Таким
чином, важливе значення у процесі діяльності страховика
відіграє процес управління фінансовою стійкістю, який
реалізується, базуючись на загальних принципах менед*
жменту, принципах фінансового менеджменту, принципах
ризик*менеджменту та на основі специфічних принципів
управління фінансовою стійкістю страховика. Виходячи з
цього, механізм управління фінансовою стійкістю страхо*
вої організації включає у себе чотири основних блоки, що
також зуміли поєднати загальні особливості страховика,
як фінансової організації, а також врахувати специфічні
риси діяльності даного інституту.
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FEATURES OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT ENTERPRISES IN THE AICOHOL INDUSTRY
OF UKRAINE
У статті розкрито поняття та сутність "управління" і, зокрема, "управління підприємством" як
економічних категорій. Наведено основні підходи, на яких базується система управління
підприємством. Визначено функції управління підприємством та розкрито їх зміст. Висвітлено
основні напрями звичайної діяльності підприємства спиртової промисловості. Розглянуто ос
новні принципи та елементи системи управління підприємством спиртової промисловості. Візу
ально зображено шкалу рівнів якості й дерево властивостей системи управління. Запропоно
вано механізм взаємодії підприємства спиртової промисловості з групами економічного впли
ву. Проаналізовано методи управління. До особливостей системи управління, у сфері спирто
вої промисловості, особливу увагу приділено аналізу управління ресурсним потенціалом. Роз
глянуто організаційну структуру управління підприємством спиртової промисловості, бо саме
вона визначає склад підрозділів апарату управління, їхню взаємозалежність і взаємозв'язок,
цей фактор несе в собі вагому складову, яка націлена на кінцевий результат.
The article reveals the concept and essence of "control" and, in particular, "enterprise mana
gement" as an economic category. The main approaches that underpin the management system.
Defined the functions of management company and disclosed their content. The basic directions
(kinds) of the ordinary activities of the enterprise of alcohol industry. Basic principles and elements
of enterprise management system of the alcohol industry. Visually depicted scale levels of quality
and wood properties of the control system. The mechanism of interaction of the enterprises of alcohol
industry groups economic influences. The methods of control. The special features of the control
system in the field of alcohol industry, special attention is paid to the analysis management of resource
potential. The organizational structure of enterprise management the alcohol industry, because it
determines the composition of the units of administration, their interdependence and the relationship
between this factor carries significant component, which aimed at the final result.
Ключові слова: управління, система управлінні, функції, методи, принципи управління, механізм, показ
ники, спиртова промисловість, підприємство.
Key words: management, control system, functions, methods, management principles, mechanism, indicators,
alcohol industry, enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна ситуація в Україні обумовлює не*
обхідність створення нових організаційних форм,
прийомів і методів управління підприємствами в усіх
сферах діяльності. Динамічні зміни у зовнішньому се*
редовищі, недосконалість механізмів і методів управл*
іння підприємствами, потребують застосування сучас*
них систем, які дозволяють підвищувати ефективність
роботи підприємства, зменшувати ризики при прийнятті
управлінських рішень та завоювати конкретні переваги
на ринку [7, c. 258]. Мінливість середовища господарю*

ючих суб'єктів, додає особливу актуальність і зна*
чущість дослідженню сучасної системи управління
підприємством спиртової промисловості.
Економічне становище підприємства залежить від ефек*
тивності управління його фінансово*господарською діяль*
ністю, що є відкритою системою. Управління такою відкри*
тою системою є досить складним завданням і потребує по*
стійної координації дій між підрозділами, всередині
підрозділів, із зовнішнім оточенням. У сучасних умовах
підприємства спиртової промисловості зіткнулися із завдан*
ням виживання та успішного розвитку в ринкових умовах
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жорсткої конкуренції. Вирішення цієї проблеми змушує по
іншому поглянути на організацію їх діяльності. Ключ до ви*
рішення проблеми — нові аспекти системи управління [8, c.
101]. Останніми роками з'явилася концепція управління
підприємством, відповідно до якої воно по своїй економічній
природі потребує ефективного управління. Залишається не*
вирішеним питання щодо дослідження поняття "система"
та "управління підприємствами спиртової промисловості",
тому дана тема є актуально.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Багато науковців досліджують проблематику питань
щодо вивчення особливостей системи управління
підприємством та пошуку шляхів її ефективності, серед
них: В.І. Гринчуцький [1], О.С. Іванілов [2], Я.В. Лісун
[3], О.Г. Ратушняк [7], А.Є. Марчук [5], Е.Т. Карапетян
[1], І.Б. Олесків [6], Т.І. Сергієнко [8], С.М. Ткаченко [9],
О.І. Шаманська [4], Н.М. Яркіна [10] та інші. Більшість
наукових робіт вчених*економістів відзначається важ*
ливістю проблем формування системи управління на
підприємствах, ефективного управління ресурсним по*
тенціалом підприємства, групи економічного впливу в
системі управління підприємством, дослідження основ*
них принципів управління.
Система управління належить до найбільш гострих,
складних і надзвичайно актуальних не лише в науково*
му, а й у практичному плані, адже від її побудови і за*
пуску, як єдиного механізму, буде залежати результат
діяльності підприємства, у нашому випадку — спирто*
вої промисловості.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка і впровадження ре*
зультативних систем управління підприємствами спир*
тової промисловості з урахуванням їх специфіки і особ*
ливостей для забезпечення їх стійкого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У діяльності кожного підприємства здійснюється
управління. Так, управління — складний і динамічний
процес, керований і здійснюваний людьми для досяг*
нення поставленої мети. Після того, як встановлено цілі
управління, необхідно знайти найбільш ефективні шля*
хи та методи досягнення їх. Особлива роль методів
управління полягає у тому, щоб створити умови для
чіткої організації процесу управління, використання су*
часної техніки і прогресивної технології організації праці
і виробництва, забезпечити їх максимальну ефектив*
ність при досягненні поставленої мети [2, с. 132].
Ефективність функціонування економічних систем,
ключове місце серед яких посідає підприємство, бага*
то в чому визначається тим на скільки злагоджено є ра*
ціонально взаємодіють між собою їх елементи в про*
цесі реалізації поставленої мети, тобто наскільки дієва
та адекватна відповідна система управління. Управлін*
ня підприємством будучи складною, багатоаспектною
економічною категорією, науково*практична значущість
якої не викликає сумнівів, еволюціонує, якісно змінюєть*
ся й розвивається у відповідь, на динамізм та усклад*
нення суспільного виробництва та ринкових відносин.
Поняття "управління" і, зокрема, "управління підпри*
ємством" належить до тих економічних категорій тео*
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ретико*методичних основи яких опрацьовували прак*
тично в усіх наукових економічних школах. Особливо
вагомий внесок у теорії управління було зроблено у ХХ ст.
Управління підприємством — це постійний і системний
вплив на діяльність структурних підрозділів підприєм*
ства для забезпечення їх узгодженої роботи з метою
досягнення цілей діяльності підприємства [10, с. 133].
Управління підприємствами спиртової промисловості
здійснюється через функції управління, які забезпечують
формування способів управлінського впливу і відобра*
жають суть та зміст управлінської діяльності на всіх рівнях
управління. Серед функцій управління розрізняють за*
гальні та специфічні. Загальні функції виділяються з ура*
хуванням стадій управління: планування, організації, ко*
ординації, мотивації та контролю. Специфічні функції
управління виділяються, насамперед, за формою поділу
управління на складові частини: кадрова функція, вироб*
нича функція, фінансова функція, функція забезпечення
ресурсами і функція розвитку матеріально*технічного
забезпечення, а також використання технологій та тех*
нологічних процесів у виробництві [4, c. 36].
Тому розкриємо сутність основних функцій управ*
ління:
Планування — процес визначення цілей, яких під*
приємство хоче досягти за певний період, а також за*
собів, шляхів та умов їх досягнення.
Організація — визначення і розподіл серед вико*
навців, окремих завдань, повноважень та відповідаль*
ності.
Мотивація — створення умов за яких виконавці,
зможуть і бажатимуть виконувати пропоновану роботу
як найкраще.
Контроль — вимірювання результатів діяльності
підприємства і її корегування у раз і виявлення значних
відхилень від плану [5, c. 26].
Невід'ємною складовою системи управління спир*
тової промисловості виступають методи впливу. Зміст
поняття "методи управління" випливає із суті і змісту
управління і належить до основних категорій теорії
управління. Практична реалізація функцій управління
здійснюється за допомогою системи методів управлін*
ня. Привести в дію організовану систему, щоб одержа*
ти потрібний результат, можна лише через вплив на неї
керуючого органу чи особи. Відповідно до цього роз*
різняють такі методи управління:
— економічні;
— соціально*психологічні;
— організаційні методи управління діяльністю під*
приємств.
Усі названі методи управління діяльністю підпри*
ємств органічно взаємозв'язані й використовуються не
ізольовано, а комплексно.
1. Економічні методи управління — це такі методи,
які реалізують матеріальні інтереси участі людини у ви*
робничих процесах через використання товарно*грошо*
вих відносин. Ці методи мають два аспекти реалізації.
Перший аспект характеризує процес управління, зорі*
єнтований на використання створеного на загальнодер*
жавному рівні економічного сегмента зовнішнього се*
редовища. Другий аспект економічних методів управ*
ління зв'язаний з управлінським процесом, орієнтова*
ним на використання різноманітних економічних ва*
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Фінансова діяльність

Інвестиційна діяльність
Управління

Ефективність
Рис. 1. Напрями звичайної діяльності підприємства
Джерело: узагальнено автором на основі [10].

желів таких, як фінансування, кредитування, ціноутво*
рення, штрафні санкції тощо.
2. Соціально*психологічні методи управління реал*
ізують мотиви соціальної поведінки людини [2, c. 132].
3. Адміністративно*організаційні — реалізують мо*
тиви примусового характеру. Ці методи поділяються на
регламентуючі (подання методичної, інструктивної, за*
конодавчої допомоги працівникам) і розпорядчі (роз*
поділ завдань, контроль за виконанням, застосування в
разі потреби адміністративних, матеріальних та карно*
правних санкцій).
Провідними треба вважати саме економічні методи.
Організаційні методи створюють передумови для вико*
ристання економічних методів. Соціально*психологічні
методи доповнюють організаційні та економічні й утво*
рюють у сукупності необхідний арсенал засобів управ*
ління діяльністю підприємства, будь*якого суб'єкта
підприємницької чи іншої діяльності [5, c. 26].
До особливостей системи управління, у сфері спир*
тової промисловості, доцільно буде звернути увагу на
управління ресурсним потенціалом. Дане питання влуч*
но дослідила вчений*економіст Шаманська О.І. Вона
стверджує, що однією з найбільш важливих задач за
умов наявності ресурсного потенціалу є процес ефек*
тивного його використання. При цьому управління за*
безпечує життєдіяльність кожного підприємства, яке
передбачає активну діяльність, що направлена на до*
сягнення потрібних цілей. В науковій літературі управ*
ління розглядається як свідомий, спрямований, коор*
динуючий і організуючий процес, за допомогою якого
забезпечується виконання поставлених перед підприє*
мством завдань. Такий процес управління вимагає про*
ведення корегуючи заходів, які передусім спрямованні

на усунення змін та відхилень, приведення їх у відпо*
відність із встановленими цілями та завданнями [4, с.
28].
Управління підприємством є одним з напрямів його
звичайної діяльності і при цьому необхідною та обов'яз*
ковою умовою, що забезпечує цілісність, синергічність
і противоентропільність підприємства як виробничої
системи. Будучи самостійним видом діяльності, що реа*
лізується в межах звичайної діяльності виробничого
підприємства, управління "накладається", "пронизує"
решту напрямів його діяльності (рис. 1), забезпечуючи
тим самим як можливість їхнього безпосереднього
здійснення так і сумісну узгодженість у реалізації за*
гальної мети діяльності підприємства. Ключова роль
управління полягає в мобілізації ресурсів підприємства
на здійснення позначених на рисунку видів діяльності й
відповідних процесів, а також у підтримці балансу між
ними [10, с. 131].
Розглядаючи "управління підприємством", як еко*
номічну категорію необхідно чітко позначити його
сутність і зміст. Зауважимо, що економічні категорії —
це наукові абстракції які відображають існуючі еко*
номічні відносини, їх різні прояви та сторони. "Управ*
ління підприємством" як економічна категорія являє со*
бою логічне поняття, яке відокремлено характеризує
сутність цілком визначеного економічного явища.
Отже, підхід до управління підприємством спиртової
промисловості має базуватися на таких передумовах:
— сучасне підприємство слід розглядати як склад*
ну систему, яка характеризується великою кількістю
елементів різної природи з властивостями, більшість
яких неможливо представити у формалізованому ви*
гляді;
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Рис. 2. Шкала рівнів якості й дерево властивостей системи управління підприємствами
спиртової промисловості
Джерело: узагальнено автором на основі [9].

— традиційно*декомпозиційна модель підприємства
не дає змоги одночасно встановити елементний склад
підсистем підприємства і стійких зв'язків між ними;
— діагностичну інформацію для прийняття обгрун*
тованих рішень важко зібрати і формалізувати;
— нечіткість існуючих проблем, які мають бути ви*
рішені в процесі реалізації стратегії підприємства, ство*
рює проблему вибору цілей розвитку гнучкості підпри*
ємств [3, c. 172].
У свою чергу, управління підприємством спиртової
промисловості слід розглядати як складний, специфіч*
ний процес, особливу форму економічних відносин, що
має свою логіку розвитку, змін та концепцій управлін*
ня, що спрямоване на результативність та ефективність
поставлених цілей. При цьому це така система, яка по*
єднує у виробничому процесі різноманітні матеріальні
елементи, людські ресурси та інформаційні зв'язки.
У якому б контексті не розглядалося управління
підприємством, в його основі лежить поділ праці, що
породжує об'єктивну необхідність координації різних
видів і різновидів праці, трудової діяльності, здійсню*
ваної в межах відповідних напрямів господарської діяль*
ності. Пошук нових напрямів на технічне переозброєн*
ня та упровадження інновацій для організації виготов*
лення принципово нової продукції, що забезпечить
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відновлене виробництво конкурентної продукції, в свою
чергу це призведе до подолання найбільш тяжких етапів
переходу до ринкових відносин [10, с. 133].
При оцінці якості систем з управління визнають до*
цільним застосування декількох рівнів якості, ранжиро*
ваних у порядку зростання складності розглянутих вла*
стивостей. Емпіричні рівні якості одержали назви
"стійкість", "керованість", "здатність", "самореалізація".
Порядкова шкала рівнів якості та дерево властивостей
систем з управлінням наведені на рисунку 2.
Первинною якістю будь*якої системи і є стійкість.
Для простих систем стійкість поєднує такі властивості,
як міцність, стійкість до зовнішніх впливів, збалансо*
ваність, стабільність, гомеостази (здатність системи
повертатися в рівноважний стан при виведенні з нього
зовнішнім впливами). Для складних систем характерні
різні форми структурної стійкості, такі як надійність та
виживання. Більш складним, ніж стійкість є перешко*
достійкість, що розуміється як здатність системи без
перекручування сприймати й передавати інформаційні
потоки. Перешкодостійкість поєднує ряд властивостей
притаманних в основному системам управління. До та*
ких властивостей відносяться надійність інформаційних
систем і систем зв'язку, пропускна здатність можливість
ефективного подолання інформації.
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Рис. 3. Механізм взаємодії підприємства спиртової промисловості з групами
економічного впливу
Джерело: узагальнено автором на основі [6].

Наступним рівнем шкали якості системи є керо*
ваність, здатність системи переходити за кінцевий час у
необхідний стан під впливом керуючи впливів. Керо*
ваність забезпечується наявністю прямого та зворотно*
го зв'язку, поєднує такі властивості системи, як гнучкість
управління, оперативність, точність, продуктивність,
інерційність, зв'язаність, спостережність об'єкта управ*
ління. На цьому рівні якості для складних систем керо*
ваність включає здатність прийняття рішень, щодо фор*
мування керуючих впливів.
Щодо здатності, то якість системи, що визначає її мож*
ливості, досягнення необхідного результату, на основі
наявних ресурсів у заданий період часу. Така якість харак*
теризується такими властивостями, як результативність
(продуктивність, потужність), ресурсоємність і опера*
тивність. Отже, здатність — це потенційна ефективність
функціонування системи, здатність одержати необхідний
результат при ідеальному способі використання ресурсів
та відсутності впливів зовнішнього середовища [9, c. 48].
Для забезпечення стійкості наведеної системи слід
дотримуватися таких умов: безперервності управління,
виключення помилок і затримок в оцінці стану об'єкта
управління та чітких дій персоналу.
У процесі функціонування системі управління
підприємством проявляється ряд притаманних тільки їй
певних властивостей:
1. Складність — управління підприємством включає
складові які, в свою чергу, можна поділити на дрібніші
елементи.
2. Структурність — управлінню підприємством при*
таманна певна ієрархічна побудова, яка відображає
зміст і співвідношення складових і здатна підтримувати
цілісність системи.
3. Динамічність — управління підприємством фор*
мується та розвивається в умовах не стабільного сере*
довища враховуючи відкритість та динамічність змін.
4. Адаптивність — підприємство має швидко реагу*
вати на зміни, які відбуваються у внутрішньому та зовн*
ішньому середовищах.

5. Пропорційність — усі структурні елементи управ*
ління формуються в умовах узгодженості їх кількості.
6. Часова обмеженість — реалізація управління під*
приємством є завданням довгострокового характеру,
що зумовлено неможливістю врахування всіх факторів
впливу у котко строковому періоді; реалістичність —
чинники, що формують стратегічну гнучкість повинні
мати конкретну практичну спрямованість [3, c. 175].
Вагоме місце, при дослідженні даного питання по*
сідає організаційна структура управління підприємством
спиртової промисловості визначає склад підрозділів
апарату управління, їхню взаємозалежність і взаємо*
зв'язок. Група керівників і спеціалістів, на яку покладені
відповідальність за здійснення процесу вироблення і
реалізації управлінських рішень, складає апарат управ*
ління підприємством. Апарат управління включає управ*
лінський персонал у масштабі всього підприємства, а
також його структурних підрозділів.
Більшість вчених і спеціалістів розрізняють два
типи організаційних структур управління — ієрархіч*
ний (бюрократичний) та органічний. До першого типу
організаційних структур належать: лінійна, функціо*
нальна, лінійно*функціональна, лінійно*штабна, диві*
зіональна та ін. Другий тип організаційних структур —
органічний характеризується помірним використанням
формальних правил і процедур, децентралізацією,
гнучкістю структури влади, участю в управлінні ниж*
чих рівнів [1, c. 177].
В економіці підприємства розрізняють відповідно до
змісту економічні, соціальні, технічні та екологічні гру*
пи, цілей чи класи цілей у цільовій системі. У зв'язку з
цим ефективність необхідна розділити на дві великі гру*
пи:
1. Економічну — характерну для комерційних
підприємств.
2. Соціальну — характерну для некомерційних
підприємств. У межах цих груп можуть бути виділені
додаткові види, що відображають конкретну сферу
діяльності підприємств.
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В Україні одночасну взаємодію підприємства з де*
кількома групами економічного впливу практично не дос*
ліджено. Дослідження взаємовідносин груп економічно*
го впливу з підприємством переважно були спрямовані
на вивчення взаємодії підприємств з окремими соціаль*
но*економічними суб'єктами. У разі дослідження взає*
мозв'язку груп економічного впливу та підприємства буде
суб'єктом впливу, а підприємство загалом або аспекти
його діяльності — об'єктом впливу. Узагальнено ме*
ханізм взаємодії впливу підприємства з групами економ*
ічного впливу наведено на рисунку 3 [6, c. 14].
За механізмом з рисунку 3 соціально*економічні
суб'єкти (групи економічного впливу) мають змогу впли*
вати на діяльність підприємства на основі джерел впли*
ву. Джерелами дії груп економічного впливу на діяль*
ність підприємства є те що може змусити організацію у
своїй діяльності частково враховувати інтереси групи
економічного впливу, а саме владу, право та легі*
тимність, а також фактор часу. Групи економічного впли*
ву реалізують свій вплив, у випадку зацікавленості в
діяльності підприємства. Дія груп економічного впливу
може бути збалансована з боку підприємств спиртової
промисловості за допомогою методів узгодження інте*
ресів груп економічного впливу [6, c. 38].

4. Мазур А.Г., Шаманська О.І. Управління ресурсним
потенціалом підприємства / А.Г. Мазур, О.І. Шамансь*
ка. — Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2013. — 272 с.
5. Марчкур А.Є., Лицій А.А., Коваль З.О. Економіка і
управління підприємством: Навч. Посібник / А.Є. Марчкур,
А.А. Лицій, З.О. Коваль. — Львів: Видавництво Національ*
ного університету "Львівська політехніка", 2014. — 156 с.
6. Олесків І.Б. Групи економічного впливу в системі
управління підприємством: концепція і інструментарій
їх відбору та узгодження інтересів:монографія /
І.Б. Олесків. — Львів: Видавництво Львівської політех*
ніки, 2013. — 292 с.
7. Ратушняк О.Г., Паланиця М.В. Вдосконалення
ефективності управління підприємством шляхом впро*
вадження інформаційних систем / О.Г. Ратушняк,
М.В. Паланиця // Вісник Хмельницького національно*
го університету. — 2011. — № 3. — Т 3. — С. 258—263.
8. Сергієнко Т.І. Управління людськими ресурса*
ми на підприємстві в системі сучасного менеджменту /
Т.І. Сергієнко // Гумунітарний вісник ЗДІА. — 2012. —
№ 51. — С. 101—107.
9. Ткаченко С.М. Ефективність забезпечення еко*
номічної стійкості підприємства / С.М. Ткаченко //
Агросвіт. — 2012. — № 19. — С. 48—51.
10. Яркіна Н.М. Управління підприємством як еконо*
ВИСНОВКИ
мічна категорія (теоретичні аспекти) / Н.М. Яркіна //
Економіка сучасної держави складається з вели* Держава та регіони. — 2014. — № 1. — С. 130—136.
кої кількості різних, тісно пов'язаних між собою галу*
зей виробництва. Ця складна система, як і окремі її еле*
References:
менти, при правильному управлінні здатна безперерв*
1. Hrynchutskyi, V.I. Karapetian, E.T. and Pohrishchuk,
но поширюватись і вдосконалюватися. У зв'язку з цим B.V. (2010), Ekonomika pidpryiemstva [Business еco*
з'являються принципово нові засоби праці, вводяться nomics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
нові технологічні процеси, змінюється співвідношен*
2. Ivanilov, O.S. (2009), Ekonomika pidpryiemstva
ня і сам характер залежності між різними галузями ви* [Business еconomics], Kyiv, Ukraine.
робництва і підприємствами. Все це викликає не*
3. Lisun, Y.V. and Khlistunova, N.V. (2015), "Formation
обхідність глибокого вивчення процесів організації of strategic management flexibility enterprises", Aktualni
особливостей системи управління підприємствами problemy ekonomiky, vol. 8 (170), pp. 170—176.
спиртової промисловості, адже ця галузь знаходиться
4. Mazur, A.G. and Shamanska, O.I. (2013), Uprav*
в занепаді і потребує модернізації та інноваційних linnya resursnym potentsialom pidpryyemstva, [Managing
впроваджень у виробництво.
enterprise resource potential], Vinnitsa, Ukraine.
Система управління підприємствами спиртової про*
5. Marchkur, A.I. Lytsii, A.A. and Koval, Z.O. (2014),
мисловості потребує цілеспрямованої адаптації сучас* Ekonomika i upravlinnia pidpryiemstvom [Economics and
ним правилам ринкової гри, аби ця галузь була конку* business management], Lviv, Ukraine.
рентоспроможною. В основі ринкових невдач, підпри*
6. Oleskiv, I.B. (2013), Hrupy ekonomichnoho vplyvu v
ємств спиртової промисловості, лежить те, що їх орган* systemi upravlinnia pidpryiemstvom: kontseptsiia i
ізація управління в основному направлена не на аналіз instrumentarii yikh vidboru ta uzghodzhennia intere*
зовнішньої обстановки, що є досить важливо для даної siv:monohrafiia [Groups of economic influence in the
галузі, а тільки на розв'язання внутрішньогосподарсь* management of the enterprise: concept and tools of selection
ких проблем. Цей факт необхідно враховувати, адже він and coordination of interests: monograph], Lviv, Ukraine.
7. Ratushniak, О. G. and Palanca, M. V. (2011), "Impro*
суттєво впливає на результативність галузі в цілому.
vement of enterprise management effectiveness by
implementing information systems", Visnyk Khmelnyt*
Література:
1. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. skoho natsionalnoho universytetu , vol. 3, pp. 258—263.
8. Sergienko T. I. (2012), "Human resources Management
Економіка підприємства: навчальний посібник. — К.:
in the enterprise in the system of modern management",
Центр учбової літератури, 2010. — 304 с.
2. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. [для Humunitarnyi visnyk ZDIA, vol. 51, pp. 101—107.
9. Tkachenko, S.M. (2012), "Efficiency ensuring eco*
студ. вищ. навч. закл.] / О.С. Іванілов — К.: Центр уч*
nomic viability", Ahrosvit, vol. 9, pp. 48—51.
бової літератури, 2009. — 728 с.
10. Yarkina, N.M. (2014), "Enterprise Management as
3. Лісун Я.В., Хлістунова Н.В. Формування системи
управління стратегічною гнучкістю підприємств / Я.В. Лі* an economic category (theoretical aspects)", Derzhava ta
сун, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економі* rehiony, vol. 1, pp. 130—136.
Стаття надійшла до редакції 10.10.2016 р.
ки. — 2015. — №8 (170). — С. 170—176.

70

Інвестиції: практика та досвід № 19/2016

НОВІ ВИДАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ"
(АВТОР — МАРЦЕНЮК Л.В.)

Монографія присвячена актуальній проблемі —
підвищенню ефективності роботи пасажирського гос*
подарства за рахунок: підвищення обсягів перевезень,
оптимізації організації руху пасажирських поїздів, впро*
вадження денних поїздів замість нічних і туристичних
перевезень, що дозволить знизити частку змінних вит*
рат на перевезення та підвищити їх дохідність.
У монографії наведено теоретичне узагальнення
та сформовано нове вирішення науково*прикладної
проблеми створення концептуальних, теоретико*ме*
тодологічних і методично*практичних засад управлі*
ння економічною ефективністю туристичних залізнич*
них перевезень з урахуванням усіх можливих фак*
торів, які впливають на доходи та витрати залізнич*
них туристичних компаній. Вперше в Україні в роботі
розглянуті питання щодо економічної ефективності
реконструкції та добудови існуючих вузькоколійних
залізниць.
Автором розроблено нову класифікацію туристич*
них подорожей різними видами транспорту, яка побу*
дована на принципах оптимального їх використання в
різних умовах відпочинку з урахуванням надання повно*
го комплексу туристичних послуг, трансферних переве*
зень, оглядових екскурсій, що дозволить туристичним
компаніям визначати раціональні маршрути перевезень
клієнтів, знижувати витрати на свої послуги і отримува*
ти додаткові прибутки. Крім того, розроблено схему
фінансових потоків залізничної туристичної компанії,
яка враховує залучення інвестицій від ПАТ "Українська
залізниця", приватних підприємців, організацій, кредит*

них ресурсів, витрат на оплату послуг туристичних кон*
трагентів, податків, інших обов'язкових внесків, пла*
тежів та зборів, що дозволить врахувати всі чинники,
що впливають на ефективність роботи цієї компанії,
спрогнозувати величини доходів, витрат та економічні
показники її роботи.
Досліджено економічну ефективність та розробле*
но методичний підхід щодо обгрунтування раціональ*
ної протяжності одноденних, дводенних та багатоден*
них туристичних подорожей по вузьким коліям, який ба*
зується на врахуванні терміну руху залізничного поїзда
на маршруті, кількості екскурсій та часу перебування
туристів на них, терміну перебування в готелях, у рес*
торанах та колибах, що дозволить заздалегідь плану*
вати різні види туристичних подорожей по вузько*
колійній залізниці та мінімізувати витрати на їх органі*
зацію.
Таким чином, у монографії розроблено узгоджений
науковий апарат з управління економічною ефективні*
стю залізничних туристичних перевезень по широким та
вузьким коліям України — методологію, концепцію та
методичний інструментарій, які є своєрідним синтезом
наявних напрацювань з теорії розвитку сталого розвит*
ку суспільства, концепцій розвитку залізничного транс*
порту і авторських наукових положень.
У цілому монографія актуальна, висвітлює пробле*
ми залізничного транспорту. Зміст і обсяг роботи відпо*
відають вимогам.
На підставі вищесказаного, монографію Марценюк
Л.В. можна рекомендувати до видання.
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ANALYSIS OF THE MODERN STATE OF FUNDING BY THE INTERNATIONAL FINANCIAL
ORGANIZATIONS OF THE INVESTMENT PROJECTS IN UKRAINE
У статті досліджено теоретичні та методичні положення сучасного стану співробітництва України з
міжнародними фінансовими організаціями. Узагальнено низку важливих тенденцій фінансування інве
стиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями в Україні. Доведено, що серед найб
ільших міжнародних фінансових організацій, що проводять свою діяльність в Україні у сфері модерн
ізації національної економіки, є Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвес
тиційний банк. Зазначено, що співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку і Євро
пейським інвестиційним банком є необхідною умовою для вступу до більшості міжнародних фінансо
вих організацій і саме завдяки їх підтримці Україна може вийти на світові фінансові ринки. Показано,
що не менш важливим стратегічним партнером України у формуванні сучасної ринкової економіки,
здійсненні необхідних структурних реформ і модернізації державних фінансів є Міжнародний банк
реконструкції та розвитку. Обгрунтовано вектори взаємодії України з міжнародними фінансовими
організаціями та визначено їх основні орієнтири.
In this paper the theoretical and methodological positions of the current state of Ukraine's cooperation
with international financial organizations are investigated. The number of important trends of financing of
the investment projects by the international financial institutions in Ukraine is generalized. It is proved that
among the major international financial institutions that carries out their activities in Ukraine in the sphere
of modernization of the national economy, are the European Bank for Reconstruction and Development
and European Investment Bank. It is noted that the cooperation with the European Bank for Reconstruction
and Development and European Investment Bank is a necessary condition for the entering to the major
international financial institutions and it is through their support Ukraine may enter the world financial
markets. It is shown that no less important strategic partner of Ukraine in the formation of a modern market
economy, in the implementation of the necessary structural reforms and in the modernization of public
finance is the International Bank for Reconstruction and Development. Vectors of interaction of Ukraine
with international financial organizations are grounded and their main targets are defined.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, сучасний стан співробітництва, Європейський банк
реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку.
Key words: international financial institutions, the current state of cooperation, European Bank for Reconstruction
and Development, International Bank for Reconstruction and Development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Світова практика державно*управлінської діяльності Ук*
раїни висуває нові вимоги до економічної політики держави,
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яка полягає у необхідності співробітництва країни з міжна*
родними фінансовими організаціями (далі — МФО). Досвід
такого співробітництва потребує об'єктивного узагальнення,
що й обумовлює необхідність цього дослідження.
На нашу думку, на сьогодні МФО все більше вплива*
ють на міжнародні економічні відносини України, оскіль*

Інвестиції: практика та досвід № 19/2016

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Проекти ЄБРР та ЄІБ в Україні
Назва Проекту

Сума позики

Виконавець

Термін реалізації
проекту, рр.

Будівництво повітряної лінії 750 кВ,
Запорізька АЕС - Каховська

175 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

2012-2016

Будівництво повітряної лінії 750 кВ,
Рівненська АЕС - Київська

150 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

2009-2017

Реабілітація гідроелектростанцій

200 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

2012-2018

Завершення будівництва метрополітену
у м. Дніпрі

152 млн євро

Дніпровська міська рада

2015-2016

Впровадження швидкісного руху
пасажирських поїздів на залізницях
України

120 млн євро

Міністерство
інфраструктури України

2007-2016

Реалізація зведеної програми
підвищення безпеки АЕС України

300 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

2013-2016

Модернізація магістрального
газопроводу "Уренгой-ПомариУжгород"

150 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

Орієнтовно, до 2020

Європейські дороги України ІІ

450 млн євро

Державне агентство
автомобільних доріг України

2011-2018

Джерело: [2].

ки забезпечують організацію і рух значної частини світо*
вих інвестицій, що регулюють купівлю та продаж валюти
для фінансування експорту та імпорту. Співпраця з таки*
ми інститутами української національної економіки дає
можливість зовнішнього фінансування, що дозволяє по*
кривати дефіцит платіжного балансу і бюджету, реалізо*
вувати довгострокові інвестиційні проекти, які відповіда*
ють стратегічним напрямкам економічного розвитку дер*
жави.
Слід усвідомлювати, що потреба України в підтримці
МФО викликана наступним: по*перше, Україна, поки що,
практично не має ніякого реального доступу до міжна*
родних фінансових ринків. Зовнішнє фінансування вона
може отримати переважно з офіційних джерел, головне
з яких — це Міжнародний валютний фонд (далі — МВФ).
У практиці розглядається і одностороннє фінансуваня з
боку таких країн, як Сполучені Штати Америки, Японія,
однак, як правило, воно здійснюється через домовле*
ності з МВФ. По*друге, політика МВФ, яка проводиться
в Україні і пов'язана з грошовою підтримкою, спрямо*
вана на стабілізацію соціально*економічної ситуації в
країні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
У статті використані доробки сучасних вітчизняних та
зарубіжних вчених щодо питань реалізації проектів МФО в
Україні — О. Арсенюка [7], В. Бодрова [8], Д. Венце*
ковського [1], В. Вовчака [9], О. Дунаса [10], І. Іваніненко*
Свинцицької [6], Г. Мар'янович [4], А. Філіпенка [5], Г. Шат*
ковської [3] та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування напрямів забезпечення
результативного співробітництва України з МФО.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
МФО відіграють важливу роль у стабілізації міжнарод*
ного фінансового середовища України, яке дотепер відчу*
ває масштабні негативні наслідки фінансово*економічної
кризи 2008—2009 років. Сучасне розуміння їхньої ролі в
розбудові національних економік охоплює значно ширше
коло питань, ніж у традиційному сприйнятті МФО як дже*
рел порівняно недорогих фінансових ресурсів. Зокрема
йдеться про посилення стабілізаційної функції для суверен*
них фінансів і міжнародної банківської системи, а також
набуття цими МФО статусу стратегічного інвестора для ло*
кальних економік, таких як вітчизняна [1, с. 14].
У цілому вважаємо, що міжнародна технічна допомога
та інвестиційні проекти МФО за своїми завданнями та ціля*
ми доповнюють один одного, сприяючи здійсненню в Ук*
раїні інституційних реформ і структурної перебудови еко*
номіки, розвитку підприємництва та іншим ринковим пере*
творенням.
Проведений аналіз стану фінансування інвестиційних
проектів МФО в Україні дає змогу виокремити низку важ*
ливих тенденцій, основними з яких є:
1. Сумарна вартість проектів МФО, що реалізуються, —
4.9 млрд євро та 3.1 млрд доларів, з них використано 1.1
млрд євро та 0.8 млрд доларів.
2. У розрізі МФО найвища вибірка проектів, що фінан*
суються Європейським банком реконструкції та розвитку
(далі — ЄБРР), — 43.5 %. У розрізі проектів, що фінансу*
ються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі
— МБРР), вибірка становить 25.5 %, Європейським інвес*
тиційним банком (далі — ЄІБ) — 12.24%.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 2. Проекти МБРР в Україні
Назва Проекту

Сума позики

Виконавець

Термін реалізації
проекту, рр.

Поліпшення охорони здоров'я на
службі у людей

214, 73 млн євро

Міністерство охорони здоров'я
України

2015-2020

Модернізація системи соціальної
підтримки людей

300 млн євро

Міністерство соціальної політики
України

2014-2020

Проект підвищення
енергоефективності в секторі
централізованого
водопостачанняУкраїни

315,5 млн євро

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України

2014-2020

Проект розвитку міської
інфраструктури - 2

350 млн євро

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України

2014-2020

Проект розвитку дорожньої галузі

560 млн євро

Державне агентство автомобільних
доріг України

2016-2021

Другий проект покращення
автомобільних доріг та безпеки руху

450 млн євро

Державне агентство автомобільних
доріг України

2012-2016

Проект з енергоефективності

200 млн євро

АТ "Укрексімбанк"

2011-2017

Проект з передачі електроенергії - 2

330 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

2015-2020

Проект з передачі електроенергії

200 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

2008-2016

Проект реалізації гідроелектростанцій

166 млн євро

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

2006-2016

Джерело: [2].

3. Вибірка є суттєво вищою в проектах, де кінцевим бе*
нефіціаром є державні компанії.
4. Найбільші проблеми мають місце в реалізації про*
ектів, де кінцевими бенефіціарами є муніципалітети/кому*
нальні підприємства, а координаторами — центральні орга*
ни виконавчої влади.
Серед найбільших міжнародних фінансових орга*
нізацій, що проводять свою діяльність в Україні у сфері
модернізації національної економіки, є ЄБРР та ЄІБ. Слід
зазначити, що співпраця з ЄБРР та ЄІБ є необхідною умо*
вою для вступу до більшості МФО і саме завдяки їх
підтримці Україна може вийти на світові фінансові рин*
ки.
Проаналізувавши досвід взаємодії України з ЄБРР та
ЄІБ слід звернути увагу, що сьогодні спостерігається сут*
тєвий прогрес у розвитку їхнього співробітництва, що зас*
відчує здійснений аналіз стану імплементації проектних
ідей загальною вартістю — 1 млрд 697 млн євро (див.
табл. 1).
Отже, на сьогодні на стадії реалізації знаходиться 7
проектів загальною вартістю 1 млрд 577 млн євро. Підсумо*
вуючи зазначимо, що співробітництво України з ЄБРР та ЭІБ
за майже 20 років зазнало істотних трансформацій. На сьо*
годні ключовою характеристикою є системність такого
співробітництва, отже наша країна розглядається як стра*
тегічний партнер для інвестування [3, c. 371—373; 4 c.196—
197]. У зв'язку з цим розширення співпраці України з ЄБРР
і ЄІБ є перспективним, оскільки ці організації активно бе*
руть участь в розвитку соціально*економічної інфраструк*
тури, зокрема ЄБРР підтримує торгове фінансування в Ук*
раїні.
Не менш важливим стратегічним партнером України у
формуванні сучасної ринкової економіки, здійсненні необ*
хідних структурних реформ і модернізації державних
фінансів є МБРР (див. табл. 2).
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Специфіка співробітництва з МБРР полягає, зокрема,
у домінантній ролі механізму аналітично*дорадчої допо*
моги підтримки реформ. Цим обумовлюється цільовий ха*
рактер надання позик. Якщо кредитні програми ЄБРР
фінансують окремі точкові проекти в межах установлених
сфер, то проекти МБРР охоплюють пріоритетну галузь [5,
c. 180].
Слід акцентувати на тому, що за останні два роки
Україна зробила низку кроків, які сприяли поліпшен*
ню її відносин з МБРР. Це включає початок переговорів
щодо угоди про спрощення візового режиму та угоди
про повторний в'їзд, відновлення діалогу між Україною
і ЄС з прав людини, підписання угоди про співпрацю за
механізмом раннього попередження в енергетичній
сфері, а також активну участь України у Східному парт*
нерстві.
Щодо подальших перспектив співробітництва з МБРР,
то у 2016 році за підтримки Світового банку (далі — СБ)
планується започаткування проекту Гарантія СБ на оплату з
постачання газу НАК "Нафтогаз" та ін. [6, c. 56—57; 7, c.
56].
Однак, незважаючи на все вищесказане, існує ряд про*
блем у формуванні сприятливого економічного середови*
ща щодо інвестиційної діяльності МФО, а саме:
— низька інституційна спроможність бенефіціарів;
— низька якість підготовки проектів;
— довготривалий відбір учасників проектів;
— різні вимоги до структурування і реалізації проектів
у різних МФО;
— невідповідність мети проектів політиці Міністерства
фінансів України;
— низький попит на кредити в іноземній валюті та ін [8,
c. 57].
Вважаємо, що такий стан справ обумовлений, у першу
чергу, незавершеним процесом переходу нашої країни до
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Втім не виключаємо можливості, що між
МВФ і Україною можуть розпочатися нові
переговори щодо надання кредиту. Кожна
сторона має в цьому свій інтерес. МВФ буде
знову намагатися "дотиснути" Україну, ви*
магаючи реформ в дусі "вашингтонського
консенсусу", а Україна має інтерес вести
переговори тому, що вони підвищують її
кредитний рейтинг, показуючи іншим потен*
ційним кредиторам, що вона перспективна і
т.ін.
На нашу думку, для того, щоб удос*
коналити механізм взаємодії України з
МФО та підвищити її результативність не*
обхідно:
— оптимізувати механізми та інстру*
ментарій управління державним боргом,
забезпечуючи при цьому поступове його
скорочення;
— переорієнтувати напрямки залучен*
ня коштів з підтримки рівня поточного спо*
живання на структурну та інноваційну пере*
будову виробничого потенціалу національ*
ної економіки;
— здійснити трансформацію вітчизня*
ного законодавства відповідно до норм
міжнародного права і сприяти укладанню
необхідних міжнародних угод з питань ва*
лютно*фінансових відносин;
— раціоналізувати кадрове забезпечен*
ня в міжнародній сфері;
— побудувати основи конкурентного
ринкового середовища;
— забезпечити стабільність і внутріш*
ню конвертованість національної грошової
одиниці та ін.
Вважаємо, що основними принципами
та інструментами, які мають бути покладені
в майбутні напрями співпраці України з МФО
і сприяти залученню додаткових фінансів до
національної економіки, є:
— партнерство — узгодженість
спільних цілей, яка досягається шляхом кон*
сультацій та на основі консенсусу представ*
ників влади, ділових кіл, освітніх установ,
організацій громадянського суспільства та
інших зацікавлених сторін;
— спільна участь та зацікавленість —
забезпечення широкої соціальної згоди,
громадської підтримки, зацікавленості дія*
ти в напрямку спільних цілей, взаємної дов*
іри, спільної відповідальності і підзвітності,
а також захист від спроб окремих суб'єктів
розвитку задовольнити лише власні інтере*
Рис. 1. Україна у світових рейтингах
си [10, c. 150—151];
Джерело: [9].
— сталість — результат застосування
усталених принципів і методологічних
ринкових відносин, який потребує оптимізації власного інструментів, а саме: баланс і узгодженість стратегічних і
економічного, організаційного, фінансового і т.д. потен* операційних елементів (цілей, заходів, програм);
— інтеграція — досягнення широкої участі всіх зацікав*
ціалу та використання, в результативному напрямку, міжна*
родної валютно*фінансової співпраці, управлінського дос* лених сторін та забезпечення їх потреб на регіональному
рівні через розробку спільних заходів;
віду.
— інновація — визначення оптимальних і оригінальних
Наприклад, очевидно, що небажання МВФ надавати
нашій країні черговий транш пакету макрофінансової допо* дій у вигляді проектів з метою максимально ефективного
моги невипадкове. Протягом останнього року Україна силь* використання наявних ресурсів;
— узгодженість, ієрархія та взаємопов'язаність — пе*
но втратила позиції у світовому рейтингу інвестиційної при*
вабливості, опинившись на одному рівні з такими країнами, редбачення у планувальних документах нижчого рівня уз*
годженості з планами вищого рівня;
як Алжир та Ірак (див. рис. 1).
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— паритетність — забезпечення рівних можливостей
доступу об'єктів регіональної політики до ресурсів держав*
ної фінансової підтримки регіонального розвитку;
— субсидіарність — передача владних повноважень на
найнижчий рівень управління для найбільш ефективної ре*
алізації та ін. [11, c. 113].
Можливо поліпшити ситуацію зможе впровадження
електронного управління. В цьому аспекті Україна досягла
відчутних успіхів, адже в рейтингу країн по впровадженню
електронного уряду в порівнянні з 2014 роком вона підня*
лася на 25 позицій і тепер займає 62*й рядок серед 193 країн
світу. Зрозуміло, що Україна не може стояти осторонь від
прогресивних практик світової спільноти. І, незважаючи на
існування окремих факторів, що безпосередньо впливають
на швидкість упровадження електронного управління (на*
приклад, наявність доступу до мережі Інтернет), у будь*яко*
му разі перехід на електронний формат державного управ*
ління для України є неминучим, адже, з огляду на міжна*
родний досвід, результатом цього є відкритість і прозорість
витрачання коштів МФО.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, резюмуючи вищезазначене, можна стверджува*
ти, що діяльність МФО набула вагомого значення для Ук*
раїни. Вона сприяє не тільки переходу економіки до ринко*
вих відносин, а й стабілізації економічного прогресу країни
в цілому. На сьогодні спостерігається позитивна тенденція
стосовно прогнозів виділення коштів МФО під проекти в
державному секторі економіки. Проведений комплексний
аналіз свідчить про те, що Україна активно співпрацює з
МФО.
Становлення України в світовому фінансовому просторі
й ефективна співпраця з МФО мають велике значення для
стабілізації національної економіки та забезпечення її соц*
іально*економічного зростання, зміцнення фінансового сек*
тора і активізації інвестиційного процесу, розвитку приват*
ного підприємництва та виробничої діяльності.
Перспективами подальших досліджень є формування
шляхів підвищення ефективності інвестиційних проектів, що
здійснюються МФО в Україні, а також розроблення мето*
дики та показників її оцінки.
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PRIORITIES AND PUBLIC LEGAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY
OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY
У статті зазначено, що пріоритетні напрями повинні бути спрямовані на реалізацію до 2020 року ос
новних векторів державної політики у сфері національної безпеки. Наголошено, що ситуація, що скла
лася в Україні — тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, озброєна агресія Російської Феде
рації на Сході України, виявила не лише слабкість системи національної безпеки України, але й проде
монструвала відсутність міцності та дієвості міжнародних інститутів, які зазвичай вважалися основою
системи безпеки в Європі. Зазначено, що метою формування пріоритетних напрямів удосконалення
державноправових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовн
ішньополітичній сфері доцільно визначити мінімізацію загроз державному суверенітету та створення
умов для відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародновизнаного державного кор
дону України, а також гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демок
ратичної, соціальної, правової держави. Розкрито зміст пріоритетних напрямів удосконалення ме
ханізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері.
The article stated that the priority areas should focus on implementation by 2020 the main vectors of state
policy in the sphere of national security. Emphasized that the situation in Ukraine — a temporary occupation
of Crimea, armed aggression of the Russian Federation in the East of Ukraine, revealed not only the weakness
of the national security of Ukraine, but also demonstrated a lack of strength and effectiveness of international
institutions, which are usually considered the foundation of security in Europe. Indicated that the purpose of
forming priority directions of improvement of the state legal mechanisms to implement the policy of national
security of Ukraine in the sphere of foreign policy should be defined to minimize threats to national sovereignty
and create conditions for the restoration of the territorial integrity of Ukraine within internationally recognized
state border of Ukraine, as well as guaranteeing peaceful future Ukraine as a sovereign, independent,
democratic, social state ruled by law. The content priorities of improving the mechanisms for implementing
the policy of national security of Ukraine in the sphere of foreign policy.

Ключові слова: національна безпека, зовнішньополітична сфера, зовнішні виклики національній безпеці,
військова агресія Росії проти України, стратегічні документи у сфері національної безпеки.
Key words: national security, foreign policy sphere, external challenges to national security, the military
aggression of Russia against Ukraine, the strategic documents in the sphere of national security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зовнішньої агресії Російської
Федерації проти України, тимчасової окупації території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, ве*
дення розвідувально*підривної і диверсійної діяльності,
всебічної підтримки "квазідержавних" терористичних
утворень в окремих районах Донецької та Луганської
областей, а також нарощування військових угруповань
біля кордонів України та на тимчасово окупованій те*
риторії України вкрай необхідно розглянути усі можливі
науково*практичні засади формування пріоритетних
напрямів удосконалення державно*правових механізмів
реалізації політики забезпечення національної безпеки
України у зовнішньополітичній сфері.

Пріоритетні напрями удосконалення державно*пра*
вових механізмів реалізації політики забезпечення на*
ціональної безпеки України у зовнішньополітичній сфері
повинні складати основу державницької системи по*
глядів на розвиток безпекових та оборонних спромож*
ностей України у середньостроковій перспективі, сфор*
мованих на основі оцінки безпекового середовища, та
мати першочергове значення для досягнення поточних
цілей щодо забезпечення національної безпеки Украї*
ни у зовнішньополітичній сфері.
Такі пріоритетні напрями повинні бути спрямовані на
реалізацію до 2020 року основних векторів державної
політики у сфері національної безпеки, визначених у "Стра*
тегії національної безпеки України", затвердженої Указом
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Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015
[1], а також реформ, передбачених Угодою про асоціа*
цію між Україною та ЄС, ратифікованою Законом Украї*
ни від 16 вересня 2014 року № 1678*VII, [2] та Стратегією
сталого розвитку "Україна — 2020", схваленою Указом
Президента України від 12 січня 2015 року № 5 [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню процесу забезпечення національної без*
пеки України у зовнішньополітичній сфері присвячені
роботи дослідників В.П. Горбуліна, І.А. Грицяка,
О.В. Деркач, А.Б. Качинського, П.П. Лисака, В.М. Теле*
лима, В.І. Почепцова, А.А. Падеріна, Г.М. Перепелиці,
Т.С. Стародуб, Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, О.М. Су*
ходолі, І.А. Храбана, Л.Д. Чекаленко, В.О. Чалого,
Д.Ю. Юрковського та ін.
Водночас дослідження, у яких із позицій системного
підходу розглядаються державно*управлінські аспекти
комплексної проблеми забезпечення національної безпе*
ки у зовнішньополітичній сфері в цілому та пошуку нових
пріоритетних напрямів удосконалення державно*правових
механізмів реалізації політики забезпечення національної
безпеки України у зовнішньополітичній сфері, практично
відсутні, що обумовлює необхідність у проведенні подаль*
ших наукових досліджень з цієї проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити основні пріоритетні напря*
ми та державно*правові механізми реалізації політики
забезпечення національної безпеки України у зовніш*
ньополітичній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головною метою формування пріоритетних на*
прямів удосконалення державно*правових механізмів
реалізації політики забезпечення національної безпеки
України у зовнішньополітичній сфері доцільно визна*
чити мінімізацію загроз державному суверенітету та
створення умов для відновлення територіальної ціліс*
ності України у межах міжнародно*визнаного держав*
ного кордону України, а також гарантування мирного
майбутнього України як суверенної і незалежної, демок*
ратичної, соціальної, правової держави.
Досягти вказану ціль можливо не лише шляхом впро*
вадження державної політики, спрямованої на ефектив*
ний захист національних інтересів в усіх сферах діяль*
ності держави, комплексного реформування системи за*
безпечення національної безпеки та створенням ефек*
тивного сектору безпеки і оборони України, але й через
нове зовнішньополітичне позиціонування України у світі
в умовах нестабільності глобальної системи безпеки.
З огляду на довгострокові цілі України щодо при*
єднання до загальноєвропейської системи безпеки, осно*
ву якої складає НАТО, вважаємо за можливе основним
пріоритетним напрямом удосконалення механізмів реалі*
зації державної політики забезпечення національної без*
пеки України у зовнішньополітичній сфері визначити —
набуття додаткових міжнародно*правових гарантій з пи*
тань захисту суверенітету, територіальної цілісності та не*
залежності України в умовах військової агресії.
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Вказаний пріоритетний напрям може бути реалізо*
ваний шляхом поглиблення співробітництва з Північно*
атлантичним Альянсом з метою досягнення критеріїв,
необхідних для набуття членства у цій організації.
На сьогоднішній день Україна розпочала формуван*
ня нової парадигми зовнішньополітичної діяльності Ук*
раїни в умовах триваючої військової агресії з боку Рос*
ійської Федерації на суверенну територію держави, не
зважаючи на те, що протягом попередніх років основ*
ним пріоритетом зовнішньополітичної діяльності Украї*
ни було визначено принцип позаблоковості, який не пе*
редбачав участі України у військово*політичних блоках.
Саме цей факт пояснює чому Українська держава
була позбавлена потенційних можливостей отримати до*
даткові військово*політичні гарантії щодо захисту дер*
жавного суверенітету, територіальної цілісності та непо*
рушності державних кордонів, а після початку агресії з
боку Російської Федерації та грубих порушень нею по*
ложень Статуту ООН [4], Гельсінського заключного акту
1975 року [5], Меморандуму про гарантії безпеки у зв'яз*
ку з приєднанням України до Договору про нерозповсюд*
ження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року [6], норм і
принципів міжнародного права, двосторонніх українсь*
ко*російських договорів не отримала від міжнародних
безпекових структур, провідних країн світу та країн*га*
рантів потужних міжнародно*правових гарантій захисту
суверенітету та територіальної цілісності держави [7].
За останні два роки титанічними зусиллями українсь*
кої влади були зроблені зрушення у підході до нового зов*
нішньополітичного позиціювання Україні в світі, приєднан*
ня до загальноєвропейської системи безпеки та поглиб*
лення співробітництва з Північноатлантичним Альянсом.
Всеохоплююча зовнішньополітична активність ви*
щого керівництва Української держави щодо пошуку
ефективних політичних і дипломатичних механізмів та
рішень для підтримання миру і стабільності в регіоні в
різних багатосторонніх форматах — НАТО, Європейсь*
кому Союзі, Організації Об'єднаних Націй, яскраво де*
монструє налаштованість політичної еліти та суспільства
в цілому до вирішення конфлікту на Сході України вик*
лючно політико*дипломатичними засобами [8].
Зокрема до найважливіших державно*політичних
рішень, що мають вплив на забезпечення національної
безпеки України у зовнішньополітичній сфері, можна
віднести.
1. Прийняття Верховною Радою України в грудні
2014 року Закону України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо відмови України від здійснення
політики позаблоковості", зокрема щодо скасування не*
участі України у воєнно*політичних союзах [9]. Законом
передбачено "забезпечення інтеграції України в євро*
пейський політичний, економічний, правовий і безпеко*
вий простір з метою набуття членства в Європейському
Союзі і Організації Північноатлантичного договору", а
однією із засад зовнішньої політики України визначено
"використання Україною всіх можливостей міжнародної
колективної системи безпеки для захисту її суверенітету
і територіальної цілісності, у тому числі, участь України у
будь*яких військово*політичних союзах та існуючих сис*
темах колективної безпеки, створення нових союзів,
блоків, коаліцій з іншими державами для захисту спільних
інтересів і запобіганню агресії у разі виникнення реаль*
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них загроз у воєнній сфері або збройної агресії проти
України" [9]. Таким чином, на нашу думку, скасування
позаблокового статусу відкриє для України новий ме*
ханізм зовнішньої політики і безпеки.
2. Рішення Ради національної безпеки і оборони Ук*
раїни від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національ*
ної безпеки України", затвердженого Указом Президен*
та України від 26 травня 2015 року № 287/2015, яка од*
нією із основних цілей чітко визначає "забезпечення інтег*
рації України до Європейського Союзу та формування
умов для вступу в НАТО" та наголошує на тому, що запо*
рукою національної безпеки і відновлення територіаль*
ної цілісності України є не лише потужні Збройні Сили
України, але й "активна зовнішньополітична діяльність".
Відповідно до Стратегії національної безпеки Україна
розглядає розвиток особливого партнерства з НАТО "як
пріоритетний напрям своєї безпекової політики". Так
співробітництво з НАТО сприяє "утвердженню в Україні
демократичних цінностей, формуванню стабільного без*
пекового середовища, є важливим інструментом підтрим*
ки реформ, зокрема у секторі безпеки і оборони, а та*
кож забезпечує спільну протидію сучасним безпековим
викликам і загрозам". Також Стратегією встановлено, що
зовнішньополітична діяльність України у сфері гаранту*
вання національної безпеки держави буде "спиратися на
політику європейської і євроатлантичної інтеграції та
здійснюватися на різних рівнях — глобальному, регіо*
нальному, субрегіональному" [1]. Але, з огляду на те, що
Україна не є членом міжнародних систем колективної
оборони, система забезпечення національної безпеки
має спиратися переважно на власні сили, а її ключовим
елементом має бути сучасний та ефективний сектор без*
пеки і оборони.
3. Рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію
Воєнної доктрини України", затвердженого Указом
Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/
2015, яка зазначає, що за зовнішньополітичних умов,
які "не сприяють врегулюванню збройного конфлікту
на Сході України" Україна може розраховувати насам*
перед "на власні сили та підтримку США, держав —
членів ЄС і НАТО, які вважають, що збереження неза*
лежності та територіальної цілісності України є одним
із визначальних факторів забезпечення світової та ре*
гіональної стабільності". Також Доктриною передбаче*
но, що використання можливостей Ради Безпеки ООН,
ОБСЄ, НАТО, ЄС, інших міжнародних структур, які не*
суть відповідальність за підтримання міжнародного
миру і безпеки та застосування кризового консульта*
тивного механізму відповідно до положень Хартії про
особливе партнерство між Україною та Організацією
Північно*Атлантичного договору, підписаної 9 липня
1997 року можна використовувати як "основу кризово*
го реагування на воєнні загрози та недопущення еска*
лації воєнних конфліктів в Україні". Водночас в цьому
контексті можна застосовувати такі дії як "взаємоузгод*
жене використання політико*дипломатичних, інформа*
ційних та силових інструментів держави для протидії
деструктивному тиску агресора на Україну та примушен*
ня його до дотримання норм міжнародного права та
власних зобов'язань" [10]. Таким чином, Доктрина не
тільки визначає воєнно*політичні виклики, які можуть

перерости в загрозу застосування воєнної сили проти
України, але й передбачає формування нової системи
колективної безпеки за участю України.
4. Затвердження Річної національної програми
співробітництва Україна — НАТО на 2016 рік, затверд*
женого Указом Президента від 12 лютого 2016 року №
42/2016, яка пріоритетним національним інтересом
України у сфері зовнішньополітичної діяльності визна*
чає "...розвиток та дальше поглиблення відносин особ*
ливого партнерства України з Організацією Північноат*
лантичного договору (НАТО) з дотриманням принципів,
зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між
Україною та Організацією Північно*Атлантичного дого*
вору". Водночас Річна програма визначає, що для Ук*
раїни особливе партнерство з НАТО є "невід'ємною
складовою євроінтеграційного курсу, оскільки допов*
нює процес внутрішньодержавних перетворень у рам*
ках процесу європейської інтеграції необхідними ре*
формами оборонного та безпекового секторів, оборон*
но*промислового комплексу та Збройних Сил України,
що дасть змогу зробити процес інтеграції України в
європейську та євроатлантичну спільноту комплексним
і всеохоплюючим" [11]. Отже, Програма співробітницт*
ва Україна — НАТО на 2016 рік має забезпечити скоор*
динований комплексний розвиток співробітництва Ук*
раїни з Організацією Північноатлантичного договору за
всіма напрямами взаємодії нашої держави з Альянсом,
а саме визначає загальні політичні цілі партнерства Ук*
раїни з НАТО та напрями взаємодії з Організацією у
сфері міжнародної безпеки (міжнародні операції з
підтримання миру, боротьба з тероризмом, контроль
над озброєннями, екологічна безпека).
5. Рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію роз*
витку сектору безпеки і оборони України", затвердже*
ного Указом Президента від 14 березня 2016 року №
92/2016, яка на основі принципів, що закладені в осно*
ву розвитку сектору безпеки і оборони України щодо
інтеграції до європейських та євроатлантичних безпе*
кових структур, визначає, що "розвиток і зміцнення ЄС
та НАТО поглиблюють загальноєвропейську та міжна*
родну безпеку в усіх її вимірах та вимагають проведен*
ня відповідних демократичних перетворень національ*
них безпекових інституцій" [12]. Також у Концепції за*
значено, що реформування сектору безпеки та оборо*
ни передбачає реалізацію комплексу завдань, які поля*
гають, зокрема, у запровадженні принципів і стандартів,
прийнятих у державах — членах ЄС та НАТО; підвищенні
рівня координації та взаємодії; упровадженні ефектив*
ної уніфікованої системи планування та управління ре*
сурсами з використанням сучасних європейських та
євроатлантичних підходів; зміцненні взаємодії з парт*
нерськими спецслужбами держав — членів НАТО.
6. Рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний обо*
ронний бюлетень України", затвердженого Указом Пре*
зидента України від 6 червня 2016 року №240/2016.
Схвалений Стратегічний оборонний бюлетень України
слугуватиме дорожньою картою оборонної реформи з
визначенням шляхів її впровадження на засадах і прин*
ципах, якими керуються держави — члени НАТО. Цей
стратегічний документ визначає шляхи досягнення цілей
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оборонної реформи, зокрема через "активну участь у
реалізації Спільної безпекової і оборонної політики
Європейського Союзу та активне співробітництво з
НАТО з досягненням критеріїв, необхідних для набуття
повноправного членства в Організації Північноатлантич*
ного договору, що дасть змогу забезпечити виконання
завдань оборони держави і відновлення її територіаль*
ної цілісності" [13]. Таким чином, Стратегічний оборон*
ний бюлетень 2016 року став останнім стратегічним до*
кументом у сфері національної безпеки після Стратегії
національної безпеки України, Воєнної доктрини та
Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України,
після презентації якого НАТО затвердило комплексний
пакет допомоги.
З'ясовано, що співпраця між Україною та НАТО
розпочалася ще на початку 90*х років минулого століття
із вступом України до Ради Північноатлантичного
співробітництва (1991 рік), програми "Партнерство за*
ради миру" (1994 рік) та закріпилась підписанням Хартії
про особливе партнерство між Україною та Організа*
цією Північно*Атлантичного договору від 9 липня 1997
року [14], на основі якої було започатковано роботу
Комісії Україна — НАТО, що до сих пір займається роз*
витком співробітництва.
Внаслідок російської агресії на суверенну терито*
рію України НАТО розширило підтримку Української
держави у галузі розвитку потенціалу і розбудови мож*
ливостей та активізувало співробітництво з Україною,
що в свою чергу має вирішальне значення для демок*
ратичного розвитку держави та зміцнення її здатності
забезпечувати власну оборону і безпеку.
Необхідно наголосити на тому, що цілком нова си*
туація в контексті безпеки, яка виникла внаслідок аг*
ресії Російської Федерації, потребує спільних разом з
НАТО заходів, спрямованих на протистояння новим вик*
ликам, зокрема загрозі "гібридної" війни, та на побудо*
ву нових стратегічних рамок співробітництва Україна —
НАТО, а саме на опрацювання комплексу заходів щодо
сумісності сектору безпеки та оборони України з відпо*
відними силами країн — членів НАТО.
До ключових подій в історії новітнього державот*
ворення України в контексті забезпечення національ*
ної безпеки у зовнішньополітичній сфері, зокрема до
питань розвитку відносин України з Північноатлантич*
ним Альянсом впродовж 2014*2015 року можна віднес*
ти:
— засідання НАТО на рівні міністрів в квітні та червні
2014 року, під час яких Північноатлантичний Альянс
ухвалив низку конкретних заходів на підтримку спро*
можностей України гарантувати власну безпеку, а саме:
невідкладні й короткострокові заходи, покликані роз*
в'язати поточну кризу в Україні, а також довгострокові
заходи, спрямовані на розвиток спроможностей і потен*
ціалу країни, глибинне реформування збройних сил і
структури безпеки загалом;
— робочий візит екс*генерального секретаря НАТО
Андерса Фог Расмуссена до Києва 7 червня 2014 року,
який захоплюється "...прагненням українців до свобо*
ди" [15] та проведення, на прохання України, позачер*
гового засідання Комісії Україна — НАТО 29 серпня
2014 року внаслідок "…серйозної ескалації російської
військової агресії проти України" [16];
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— зустріч глав держав і урядів НАТО з Президентом
України Петром Порошенко у рамках саміту НАТО в
Уельсі 4—5 вересня 2014 року, під час якої Україна от*
римала рішучу підтримку з боку НАТО, в тому числі фінан*
сову, від країн*членів та партнерів НАТО в питаннях за*
хисту суверенітету, територіальної цілісності та незалеж*
ності України. Під час зустрічей Президента України із
світовими лідерами привселюдно домінували настрої на
політико*дипломатичне врегулювання конфлікту на Дон*
басі, а також було засуджено дії Російської Федерації та
задекларовано активізацію стратегічних консультацій під
егідою Комісії Україна — НАТО та посилення підтримки
України шляхом створення та координації наповнення
чотирьох трастових фондів, які в першу чергу присвячені
важливим напрямкам української безпеки та сприятимуть
вирішенню питань логістики, комунікації, кіберзлочин*
ності, соціальної реабілітації поранених;
— засідання Комісії Україна — НАТО на рівні глав
держав та урядів, що відбулося 4 вересня 2014 р., яка
рішуче засудила порушення міжнародного права Ро*
сією: "...Росія повинна припинити свої агресивні дії про*
ти України, вивести тисячі своїх вояків з України і при*
кордонних регіонів, і припинити підтримувати сепара*
тистів в Україні", а також "…відмовитися від незакон*
ної і нелегітимної "анексії" Криму, яку члени Альянсу
не визнають", — зазначив Генеральний секретар та до*
дав що незалежна, суверенна і стабільна Україна, по*
вністю віддана демократії і верховенству права, "є клю*
чем до євроатлантичної безпеки" [17];
— засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів
закордонних справ, що відбулося 2 грудня 2014 року, де
було обговорено останні події в Україні та здійснено аналіз
спільної роботи в рамках виконання домовленостей за
результатами проведення Уельського саміту;
— зустріч 15 грудня 2014 року Прем'єр*міністра
України Арсенія Яценюка з Генеральним Секретарем
НАТО Єнсом Столтенбергом щодо обговорення ініціа*
тиви Альянсу на підтримання Уряду України в питаннях
проведення реформ на шляху до побудови суверенної,
стабільної та неухильно відданої демократії й верховен*
ству права країни;
— приєднання України в січні 2015 року після за*
вершення діяльності МССБ в Афганістані (грудень 2014
року) до подальшої місії "Рішуча підтримка" під коман*
дуванням Альянсу, що продемонструвало відданість
України своїм зобов'язанням перед НАТО;
— зустріч 29 січня 2015 року Міністра закордонних
справ України Павла Клімкіна із Генеральним секрета*
рем НАТО, під час якої Єнс Столтенберг завірив міністра
про подальше надання НАТО Україні потужної політич*
ної та практичної підтримки;
— підписання Україною з Агенцією НАТО зі зв'яз*
ку та інформації (NCI Agency) у Брюсселі 24 квітня 2015
року Меморандуму щодо реалізації трастового фонду
з реформування системи управління та зв'язку Зброй*
них сил України, спрямованого на реалізацію Цільово*
го фонду у галузі командування, управління, комуні*
кацій і комп'ютеризації, що є частиною програми допо*
моги НАТО Україні в контексті так званої "українсько*
російської кризи" [18];
— підписання Україною 27 квітня 2015 року Угоди
про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом
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Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та
постачання (далі — ОНПП), що створює правові підста*
ви та визначає основні принципи співробітництва між
Урядом України та ОНПП для підтримки України за кон*
кретними напрямами, що включають, але не обмежують*
ся постачанням, технічним обслуговуванням, закупівлею
товарів та послуг, транспортуванням, контролем конф*
ігурації, технічною допомогою та реалізацією проектів
Трастового фонду, виконавчим агентом яких є Агенція
НАТО з підтримки та постачання (далі — АНПП);
— визнання зміни політики України щодо віднов*
лення її євроатлантичного курсу під час засідання 18
травня 2015 року у Будапешті Парламентської асамб*
леї НАТО [19];
— підписання 17 вересня 2015 року Імплементаційної
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією
НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці
у сфері медичної реабілітації, що встановлює правові рам*
ки і основні принципи забезпечення співробітництва між
Кабінетом Міністрів України та ОНПП стосовно виконан*
ня проектів НАТО з медичної реабілітації [20];
— проведення 21—25 вересня 2015 року спільних із
Євроатлантичним центром координації реагування на ка*
тастрофи і Службою з надзвичайних ситуацій України
широкомасштабних польових навчань із ліквідації
наслідків катастроф, у церемонії відкриття яких взяли
участь Президент України та Генеральний Секретар НАТО;
— виступ 22 вересня 2015 року Генерального Сек*
ретаря НАТО перед Радою національної безпеки і обо*
рони України, зустріч з Головою Верховної Ради Украї*
ни та ключовими високопосадовцями Уряду України, під
час яких підписано угоди, що формалізують диплома*
тичний статус представництва НАТО в Україні.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що поточ*
на співпраця між Україною та НАТО в оборонній та без*
пековій галузях набула нового поштовху завдяки прий*
нятим стратегічним документам у сфері національної
безпеки України, програмам розбудови потенціалу та
розвитку можливостей.
Перспективою подальших розвідок даної пробле*
матики, є на наш погляд дослідження механізму Цільо*
вих фондів, який використовують окремі держави —
члени НАТО та країни*партнери для практичної допо*
моги у газузі демілітаризації й оборонної реформи в
країнах*партнерах у рамках індивідуальних проектів.
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