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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процвітання держави багато в чому залежить від уміння
залучити інвестиції й використати їх з максимальною вигодою.
Чільна роль інвестицій для економіки підтверджується не
тільки логікою й літературою, але й, головне, статистикою, що
недвозначно свідчить про те, що валовий внутрішній продукт
розраховуючи на душу населення тісно пов'язаний із прямими
інвестиціями в Україну та їх з ростом.
Для кращого відображення інвестиційного процесу зручно
уявити собі модель, у якій держава купує: на ринку (внутрішньому й зовнішньому), необхідні їй інвестиції, розплачуючись за них
такими властивостями своєї інвестиційної політики, як забезпечення привабливості економіки для інвестицій, включаючи їхню
безпеку.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті проведений аналіз процесу інвестування і розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності співробітництва в інвестиційній сфері, спрямованої на становлення виробництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиційна політика служить як би "рекламою" своєї економіки й перше, на що звертає погляд інвестор, особливо
зовнішній, — це наявність у цій рекламі правил безпеки інвестицій, докладно викладених у Законі України "Про інвестиційну
діяльність", які відслідковуються спеціальним агентством по
інвестиціях Мінекономіки й управлінням нагляду за дотриманням законів при здійсненні інвестиційної діяльності генеральної
прокуратури України.
Складніше справа виглядає з іншими параметрами інвестиційної привабливості економіки тому, що багато чого в цьому
питанні залежить від культури організаційного поводження
структурних ланок економіки, що включає в себе не тільки доброзичливість, прагнення допомог й полегшити тернистий шлях
інвестора до одержання дозволу на будівництво об'єкта інвестування, але й, головним чином, розробку чітких і сучасних наукових методів економічного обгрунтування ефективності інвестицій, що дозволяє зменшити витрати, збільшити результати й
зробити процес проходження дозвільної системи максимально
прозорим та відповідним нормативно-правовим документам.
Над цим працюють в Україні відповідні структури, що приносять позитивний результат.
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Цікаво й недвозначно про це говорять закордонні засоби
інформації "Українські промислові підприємства мають хронічний недолік основного й оборотного капіталу, їм життєво необхідний приплив нових інвестицій вітчизняних і закордонних інвесторів. У той же час для інституціональних інвесторів закінчився
період первинного нагромадження капіталу й постала проблема обгрунтування прийнятих інвестиційних рішень в умовах невизначеності напрямів розвитку економіки й високих ризиків.
Яку би розумно обгрунтовану одиницю виміру ми не використали, підвищення ефективності було найважливішим фактором
економічного росту в США, принаймні, у перші три чверті двадцятого століття. Це ж відноситься також до України.
Чіткість і логічність розрахунків витрат і результатів, зроблених інвестором, здатні доказати і звести до мінімуму бюрократичні перешкоди й суб'єктивізм на їх шляху, це дозволить економічно обгрунтовано виступити на конкурсному торзі (тендері)
за право реалізації підприємницького проекту, прозорість якого повинна забезпечуватися у відповідності із законодавством.
Більше того, тендерний процес носить перманентний характер. Якщо на тендері по придбанню якого-небудь діючого об'єкта суспільного виробництва беруть участь тільки потенційні інвестори то після оголошення переможця починається підготовка
наступних тендерів, що повідомляються переможцем: на технічне переоснащення, реконструкцію, розширення, будівництво
й т.д. Будь-яке виробництво в умовах ринкової економіки може
не модернізувати свою продукцію й, отже, технологію, організацію й управління виробництвом. Тому постійно потрібні нові
підприємницькі проекти, для реалізації яких новий інвестор (переможець першого конкурсу), у свою чергу, змушений оголошувати наступні тендери.
Проста логіка говорить про те, що розробка чітких і сучасних наукових методів економічного обгрунтування для інвесторських та будівельних тендерів, про які мова йшла вище, повинна бути об'єднана і являти собою єдиний методичний комплекс, тому що вони взаємозалежні органічно поєднані з показниками витрат і результатів і наступністю етапів загального процесу реалізації підприємницького проекту.
На сучасному етапі є чимало наукових робіт, присвячених
проблематиці визначення рівня інвестиційної привабливості господарських суб'єктів регіонів, держави. При цьому в методиках
переважна кількість авторів намагається врахувати якнайбільше факторів, здатних впливати на наміри інвесторів, хоча ці
фактори є далеко не рівноцінними. Особливо рельєфно це про-
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глядається на регіональному рівні, оскільки такі фактори, як
природні, трудові, економічні, інфраструктурні, науково-технічні
потенціали, наявність податкових преференцій невипадково
визначають обсяг залучення інвестицій в економіці регіонів; інші,
зокрема, доходи й витрати місцевих бюджетів, обсяги промислового, сільськогосподарського виробництва, фінансові результати від діяльності суб'єктів господарювання й т.п., які характеризують рівень економічного розвитку регіону, але безпосередньо не впливають, на активізацію інвестиційних процесів.
Саме тому метою наших наукових пошуків є формування
нових методичних підходів до визначення рівня інвестиційної
привабливості регіонів, які, на відміну від існуючих аналогів, були
б адаптованими до обсягу офіційної статистичної інформації, і
визначали регіональні рейтингові рівні інвестиційної привабливості. Проведене дослідження повинне бути спрямоване на розкриття економічної сутності категорії "інвестиційна привабливість регіону".
Аналіз існуючих методик визначення рівня інвестиційної
привабливості регіонів; ранжирування й визначення найважливіших факторів, які безпосередньо формують привабливість
території для інвесторів показує, що особлива увага в них звертається на розробку рекомендацій щодо практичного розрахунку й інтерпретації інтегрального коефіцієнта інвестиційної привабливості регіону, а також застосування нових методичних
підходів для визначення й оцінки рівня інвестиційної привабливості регіону.
Категорія "інвестиційна привабливість регіону" у літературі
визначається як "відповідність регіону основним цілям інвесторів,
які складаються в прибутковості, відсутності ризиків і ліквідності
інвестицій"; як "рівень задоволення фінансових, виробничих,
організаційних й інших вимог або інтересів інвестора щодо конкретного регіону"; або як "положення регіону в тієї або інший
момент часу, тенденції його розвитку, які відображаються в інвестиційній активності".
Інвестиційна привабливість території визначається факторами інвестиційної привабливості регіону й регіональною інвестиційною політикою. Під факторами інвестиційної привабливості
регіону вчені розуміють "процеси, явища, дії, переважно об'єктивного характеру, які впливають на інвестиційну привабливість регіону й визначають його територіальні особливості".
Це, наприклад, вигідність економіко-географічного положення
регіону, його природньоресурсний, трудовий, науково-технічний потенціали, рівень розвитку інфраструктури, характеристики споживчого ринку й т.п.
Відповідно, регіональна інвестиційна політика розуміється
як "процес, явище, дія, переважно суб'єктивного характеру, які
визначають територіальні особливості регіону". На практиці вона
являє собою дії державних і місцевих органів влади й керування щодо розвитку інвестиційного процесу в регіоні, пов'язані з
удосконаленням нормативно-правової бази, наданням преференцій для найбільш ефективних і значущих для регіону інвестиційних проектів, розвитком інфраструктури з обслуговування
суб'єктів інвестиційної діяльності, гарантуванням безпеки діяльності підприємницьких структур.
Сукупність показників, за якими вітчизняні й закордонні
аналітики в різні періоди часу пропонували визначати рівень інвестиційної привабливості регіонів, розроблені й систематизовані
поруч вчених-економістів. Вся система названих показників зведена в три більші групи факторів, які визначають рівень привабливості території для інвесторів:
1. Фактори, які впливають на рівень інвестиційного потенціалу регіону (природно-географічні, трудові, виробничі, інноваційні, інституціональні, інфраструктури), фінансові, споживчі
потенціали).
2. Фактори, які визначають рівень некомерційних інвестиційних ризиків (законодавчі, політичні, соціальні, економічні,
екологічні й кримінальні ризики).
3. Інвестиційна активність (концентрація й розподіл
інвестиційного капіталу, активізація впровадження нових ви-

робничих потужностей, розвиток прямих і портфельних інвестицій).
ВИСНОВКИ
Для кількісного вираження зазначених факторів пропонується використання максимальне можливої кількості показників, які якоюсь мірою характеризують рівень інвестиційної
привабливості території. Проте деякі з них (особливо це стосується першої групи), не роблять помітного впливу на прийняття інвестором рішення щодо вкладання капіталу в економіку конкретного регіону. Такими, наприклад, є показники, пропоновані для
визначення виробничого (зокрема, оцінка виробничих потужностей, воробництва роботи, фондовіддачі й т.п.) і фінансового
(питома вага прибуткових і збиткових підприємств, рівень прибутковості підприємств і т.п.) потенціалів регіону. Негативне значення таких показників може вказувати на проблеми функціонування діючих підприємств, зокрема, висока питома вага застарілого обладнання, застосування у виробничому процесі енерго- та матеріальноємких технологій, недосконалу організацію
виробництва, низький кваліфікаційний рівень промислово-виробничого персоналу, незадовільний менеджмент та інше.
Крім того, інвестиційна активність не є чинником інвестиційної привабливості регіону, це, скоріше, міра практичного використання на певний момент часу наявного інвестиційного потенціалу території, його переваг й особливостей.
Говорячи про теорії питання, необхідно зупинитися на практичних аспектах цієї проблеми.
В Україні за станом на 01.01.2013 рік обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених у її економіку, склав склав 54 462,4 млн
дол.США.
За показником накопичених іноземних інвестицій на душу
населення наша держава поступається Польщі, Угорщині, Словаччині й іншим країнам Східної Європи. Подібне відставання в
інвестиційній привабливості України, на жаль, поки що переломити не вдається.
Настав час засвоїти одну просту істину: якщо хочеш залучити у державу інвестиції, необхідно плекати інвестора. Тобто
поводитися так, як поводяться у всіх країнах, що домоглися небувалого прогресу в економічному розвитку за рахунок залучення іноземних інвестицій, Та ще: при виробленні інвестиційної політики необхідно терміново провести ревізію всієї законодавчої бази в цій сфері, очистивши її від усього, що заважає
створенню сприятливого інвестиційного клімату. Зараз в Україні
така робота має проводитися активніше.
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THE ETHNOS' UNMOTIVATED INTELLECTUAL ACTIVITY AS INVESTMENT EFFECTIVENESS
FORECAST BASIS
Стаття присвячена розгляду низки принципових питань щодо зв'язку між інвестиційними процесами та проявом на колективному рівні психологічного феномену немотивованого визначення
мети (НМВМ). Це здійснено в рамках етнологічного підходу до моделювання світової економіки та визначення засад ефективного прогнозування на основі етнічних процесів (як економічного інваріанту). Показано енергетичну сутність прояву індивідуальних психологічних характеристик на колективному рівні в умовах сучасної світової економіки. Приділено увагу особливостям прояву відповідних ознак у контексті параметрів етнокультурних просторів (суперетносів),
де має місце інвестиційна активність. Установлено закономірності та принципи впливу відповідних етнічних характеристик на енергетичні параметри суперетносів. В економічному контексті
немотивоване визначення мети (прояв феномену творчості на колективному рівні) розглянуто
як суто утилітарний для здійснення ефективного прогнозування чинник. Через усвідомлення
етнічної психології як невід'ємної частини довкілля встановлюється стратегічна залежність долі
інвестиційних проектів від суперпозиції суперетносів у сучасній світовій економіці. НМВМ розглянуто як певну основу для ефективності реалізацій інвестиційних проектів в умовах сучасної
світової економіки та взаємодії суперетносів. Представлено моделі, що описують взаємний
зв'язок між НМВМ та засадами ефективного інвестування. Запропоновано бачення щодо практичного визначення утворення умов ефективного інвестування в сучасній світовій економіці.
The article is devoted to a number of principal questions considerations concerning interrelations
between investment processes and unmotivated aim definition (UMAD) psychological phenomenon
manifestation (on collective level). That is done in the ethnological approach context to World
economy simulation and economical forecast effective principles on ethnical processes basis (as an
economical invariant). The energetic essence of individual psychological characteristics on collective
level in modern World economy conditions is submitted. The attention is focused to features
appearance and influence principles from corresponding ethnical characteristics within spheres of
super-ethnoses economical activity. The principles and regular patterns from corresponding ethnical
energetic characteristics influence on super-ethnos parameters are defined. In economical context
the unmotivated aim definition (creativity phenomenon appearance on collective level) is considered
as a strictly utilitarian approach for effective forecast providing factor. Through ethnical psychology
understanding as an environment integral part the strategic dependence between any investment
projects and super-ethnos superposition is being establishing. The UMAD is considered as a certain
basis for investment project effective realization in the context of modern World economy and superethnos interrelations. The models describing interrelations between UMAD and effective investments
basis are presented. The effective investment conditions formation practical defining vision for
modern World economy is suggested.
Ключові слова: етнічні процеси, інвестиції, немотивоване визначення мети, прогнозування, світова
економіка, суперетнос.
Key words: ethnical processes, investment, unmotivated aim definition, forecast, World economy, super-ethnos.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

будовану на утилітарному підході єдину систему виміЯк певна система світосприйняття інвестування оз- ру різноманітних явищ. Але процес протистояння ринначає ідентичне відчуття довкілля, використовуючи по- ку в залежності від конкретної етнічної унікальності
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буде різним у своїх проявах. Тобто протиставлення чогось ринковому сприйняттю дійсності буде означати
певну культурну приналежність результатів праці.
Більш того, сам факт протистояння про це автоматично свідчитиме, оскільки поняття "неринкове" стосовно праці членів етносу обов'язково означатиме "етнічно унікальне". Відповідно до унікального прискорення етнічного потоку енергії (вектора), феномен етнічного немотивованого визначення мети (НМВМ) в економічному прояві продукує власний "культурний фетишизм", забезпечуючи цільність етнокультурної системи (суперетносу). Психологічне відчуття культурної
приналежності означає відповідність енергетичним параметрам свого енергетичного потоку. Оскільки НМВМ
нерозривно пов'язане з трансформацією енергії через
працю, проявляючись на великих масивах (етносах),
то цілком справедливо його визначити як прояв в економіці біогеохімічної енергії живої речовини. Феномен
НМВМ стає очевидним як системний ефект господарської взаємодії лише великих масивів людей (суперетносів) [1].
В економічній діяльності людства відповідний системний ефект проявляється в культурній приналежності результатів праці і, як наслідок, феномені енергетичної щільності суперетносів. Факт наявності НМВМ
означає, що в економічному житті етносу неодмінно
матиме місце певна кількість його членів, професійна
діяльність яких фактично протистоїть домінуванню
ринкових утилітарних цінностей. Формально діяльність
кожної такої людини в ринкові умови не вписується, а
отже, має бути ринком відкинута. Однак саме така немотивована діяльність в єдиній системі (суперетносі)
врешті-решт, енергетично забезпечує ринкову активність та економічний розвиток. Інакше кажучи, ринок як система господарських зв'язків є енергетично
залежним від самих, так би мовити, неринкових процесів та явищ. Дійсно, очевидним це стає лише при
розгляді економічної діяльності людей в рамках етносів та суперетносів. Так, розширюючи сферу розгляду економічних процесів за рахунок етнологічної
призми, стає можливим подолання парадоксальності
попереднього висновку. Саме це є на сьогодні проблемою в умовах сучасної світової економіки, яка потребує принципового розв'язання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Насамперед, у контексті розв'язання поставленої задачі доцільно згадати видатного українського
вченого В.І. Вернадського, який на початку 20-го століття передбачив прояв подібних системних ефектів
в самих різноманітних сферах людської діяльності
[1]. Він дійшов висновків, що властивості живої речовини не є тими характеристиками, які ми вивчаємо при дослідженні окремих організмів. У живій речовині як сукупності організмів проявляються якісно нові властивості, які є непомітними чи несуттєвими стосовно одного організму. Переходячи від
організму виду до живої речовини виду, ми отримуємо не тільки нові дані кількісного характеру, але й
нові якісні дані для розуміння феноменів навколишнього життя. В цьому В.І. Вернадський вбачав велике значення включення цих явищ до сфери вивчення

самих різних наук, у тому числі гуманітарних. В таких явищах він бачив зіткнення з новим прикладом
прояву природних процесів, що можуть бути охоплені людиною статистичним шляхом за допомогою
закону великих чисел. Це приводитиме до відкриття
тих сторін вивчення природи, яким раніше не приділялося уваги. Тобто в живій матерії відкриваються нові властивості життя, проявляючись не на окремому організмі, а між їх комплексами.
Узагальнення досліджень свідчить, що дотепер
інвестиційна активність практично не розглядалася в
контексті прояву етнічних характеристик на колективному рівні, а тим більш, в контексті взаємодії суперетносів. Також не було виокремлено системних ознак, які в економічній площині пов'язують психологічний феномен НМВМ та остаточним результатом інвестування [2]. Як правило, інвестиції розглядалися як
явище в умовному, позбавленому впливу етнічного
НМВМ середовищі. Фіаско інвестиційних проектів
"списувалося" на недостатнє попереднє врахування
в принципі відомих факторів (або незнання чогось,
або форс-мажорів). Відчуття наявності певного етнопсихологічного чинника, що неодмінно впливає на остаточний результат інвестицій простежується в працях з інших дисциплін — політології, історії, соціології, права тощо. Цей зв'язок лише опосередковано
можна вивести із сукупності достатньо різнопланових
праць, які зорієнтовані на концептуально-філософське бачення єдиного Всесвіту. Висновок щодо впливу
етнопсихологічних ознак та інвестиційні процеси можна вивести з праць М.М. Моісеєва [3], О.С. Панаріна
[4, с. 302—356], О.П. Паршева [5, с. 219—270], І. Прігожина, П.О. Сорокіна [6, с. 310—475] та інших. В
рамках концепцій трансдисциплінарного погляду на
дійсність, зокрема, економічну, можна згадати праці О.О. Богданова, Л. Заде, Е. Ласло, С. Курдюмова,
Б. Нікулеску тощо. Як найсучасніші дослідження можна навести праці М.С. Мокія, де застосування в економічних дослідженнях трансдисциплінарної методології фактично вийшло на етнологічно-енергетичні параметри інвестиційних середовищ (територіальні
"інформотипи") [7]. Тим не менш, чіткої залежності
між етнопсихологічними ознаками та пе6рспективами інвестиційних проектів формалізовано так і не
було.

МЕТА СТАТТІ

Мета цієї статті є встановлення чіткого казуального
зв'язку між НМВМ та ознаками суперетносів, що принципово визначає ефективність інвестиційних процесів та
відповідні перспективи прогнозування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В економічному сенсі про прояв НМВМ можна говорити лише в контексті з мотиваційними факторами
відповідної культурної приналежності. Як незалежний
від раціональної волі людей природний феномен, НМВМ
проявляється постійно, однак економічна значущість
цього прояву є в залежності від постійно зростаючої
кількості факторів мотивації [8, с. 71—92]. Зростаючи,
техносфера та інтелектуальні досягнення поглинають
все більше енергії із її потоку, залишаючи все менше
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Рис. 1. Модель динаміки прояву НМВМ у межах суперетносу

енергетичної можливості для прояву НМВМ (рис. 1). В
даному випадку йдеться не про природне згасання
НМВМ як енергетичного феномена процесів етногенезу (відповідно до 2-го начала термодинаміки), а про
обмеженість можливостей його прояву в конкретному
господарському просторі в кожний момент моніторингу. Економічний час визначається як ступінь насиченості
визначеного періоду, доступного для спостереження та
дослідження, значущими для соціально-економічної
перспективи подіями.
З позицій економічного часу про НМВМ важливо
сказати, що, як немотивована інтелектуальна активність,
це проявляється в самому процесі праці тільки до того
моменту, як обумовлена ним енергія не перетворилася
на відповідні етнокультурні фактори мотивації. Після
цього всі подальші дії, пов'язані з цими факторами, будуть носити мотивований характер. Це природно відображатиметься й на динаміці розподілу енергії в потоці
(праця членів етносу) на дві складові — мотивовану зовнішніми факторами та обумовлену етнічним НМВМ [9,
с.102—109].
Економічна сутність НМВМ полягає в формуванні
ним енергетичних умов для створення нових факторів
мотивації з чіткою культурною приналежністю. Поняття "нові" відносно факторів мотивації означає, що хоча
вони культурну приналежність мають ту ж саму, що й
результати праці людей за вже існуючими чинниками,
але ними на даний момент ще не були мотивовані ніякі
економічні дії. Крім того, самі ці фактори не повинні
бути результатом певного синтезу із наявних факторів
мотивації, що означало б присутність умотивованості
при їх створенні. Тобто, такі нові фактори мають бути
результатом немотивованої інтелектуальної активності, яка проявилася незалежно від поточного стану
інтелекту та техносфери в конкретному суперетносі.
Сформувавшись під впливом НМВМ, новий фактор
мотивації починає поглинати енергію потоку — визначати види професійних занять членів етносу. По мірі
збільшення техносфери та інтелектуальних надбань
(зростання кількості мотиваційних факторів) для
НМВМ буде проявлятися все складніше. Імпульсноенергетична сутність НМВМ полягає в тому, що його
прояв відбувається моментально, практично відразу
перетворюючись на ринковий мотив. Тобто НМВМ притаманні імпульсні ознаки творчого осяяння, тоді як
мотивована праця завжди може бути охарактеризована як рівномірна, навіть у разі її значної інтенсивності
[10, с. 440—461].
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Коли з'являється мотив, то, як наслідок, пронизуючий все навколо розвиток ринкових відносин заповнює всі утворювані ніші без додаткового стимулювання. Після освоєння будь-чого нового, в подальшому обов'язково відбувається зіткнення з ринковою
мотивацією, незважаючи на те, наскільки скептично
та заперечливо ставився сам ринок (його агенти) до
її практичної реалізації. Як правило, таке попереднє
ставлення з боку ринку вкрай рідко буває позитивним. І це цілком логічно, оскільки нові фактори створюються НМВМ, що є природною антитезою та енергетичною альтернативою ринковим відносинам. Таким чином, споконвічний конфлікт між ринковими
відносинами і творчістю по-лягає саме в боротьбі за
енергію [4, с. 125—148]. Вона потрібна ринку для
трансформації в матеріально-технічні та інтелектуальні цінності з метою подальшої комерційної реалізації, тоді як творчим людям вона потрібна для створення і підтримки необхідних умов, в яких гіпотетично є можливим сам факт настання творчого осяяння.
Саме тому НМВМ (як антитеза ринку) проявляється
на масштабах господарської діяльності етносів у вигляді наборів немотивованих на даний момент видів
професійних занять, саме в цей момент неприйнятних
для ринку. А природна енергія НМВМ проявляється
саме в непоступливості будь-якому диктату з боку
ринкових відносин. Адже, якщо люди займатимуться
такою немотивованою діяльністю, то якісно новий
результат (нові чинники) може як з'явитися, так і не
з'явитися. Однак, якщо люди зовсім перестануть займатися відповідною діяльністю (всі їх дії стануть виключно мотивованими), то нічого нового вже ніколи
не з'явиться цілком напевно [9, с. 102—105]. Іншими
словами, для прояву енергії потрібні відповідні умови, а система трансформації у вигляді ринкових відносин потрібна тільки для енергії, що вже проявилася.
Саме вибір немотивованих професій членами конкретного етнічного колективу створює ті енергетично
сприятливі умови (певний простір в сфері економічної активності), де НМВМ може фактично проявитися.
Як приклади прояву етнічного НМВМ над зовнішньою системою мотиваційних факторів можна навести такі відомі в світовій економічній практиці явища-феномени, як науково-технічні та інтелектуальні
досягнення держав з адміністративною системою управління господарством. Про вагомість таких досягнень говоримо саме тому, що надалі вони виявились
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Рис. 2. Модель впливу етнічного НМВМ
на галузеву динаміку

дуже високо оціненими з боку світового ринку [5, с.
290—330]. Однак небагато хто звертав увагу на виникнення самої системної можливості для появи цих
результатів. З позицій ринкової економічної концепції це може виглядати достатньо парадоксально,
але емпіричні дані це підтверджують повністю [11,
с. 56—66]. З енергетичної точки зору причина цього складається з двох ключових факторів. По-перше, це достатньо сміливе інвестування масштабних
проектів, за реалізацію яких навряд чи ризикнули
взятися приватні інвестори, а по-друге, це прийняття рішень при виборі людьми майбутніх професій.
Рішучість інвестування основана на тому, що люди,
які в адміністративній системі приймають відповідні
ріше ння, в набагато меншій мірі з а прива тних
підприємців піддані мотиваційному ризику. Вони не
ризикують своїми власними ресурсами, а працюють
з державними. Дійсно, при цьому можливі і прорахунки, і втрати, і всілякі зловживання. Але мотивація саме в момент прийняття рішень (на відміну від
подальшої практичної реалізації відповідних планів)
виявляється в меншій мірі залежною від суто утилітарних чинників. Це означає, що мотивація в більшій
мірі відповідатиме етнічному векторові. У разі успіху людина, яка приймала відповідне рішення про
початок певних економічних дій, все одне не перетворюється на співвласника господарських надбань,
тобто її винагорода завжди буде незрівнянно меншою за отриманий державою економічний ефект. У
разі ж невдачі ця людина просто не втратить свої
власні ресурси, яких в неї у відповідних масштабах
все одне не було. Таким чином, вилучення утилітарних мотиваційних факторів із самого процесу прийняття рішень багато в чому сприятиме успіху інвестиційних проектів, адже тим самим в їх основу закладається нехай неусвідомлена, але безперечна
відповідність цілям етнічного вектора. Крім того,
більш чи менш рівномірна оплата праці стосовно
різноманітних видів професійної діяльності також в
значній мірі скасовує дію мотиваційних факторів в
їх ринковому розумінні. В цій ситуації головним критерієм при виборі професії становитиметься саме її
психологічна відповідність складу характеру (світовідчуттю) людини. Такий вибір відбуватиметься саме
під впливом етнічного НМВМ. Тим самим автоматично формуються умови для прояву етнічної енергії та

її трансформації в унікальні економічні і соціальні
результати. Адже ринковий мотив може працювати
лише з тією енергією, що вже проявилася. Ринкові
відносини безсилі перед тим, чого ще не існує [9, с.
104].
Збільшення енергетичного стримування етнічного НМВМ в економічній сфері стосується не тільки
енергетичних можливостей суперетноса як системи в
цілому, але й окремих галузей господарства. В тих
сферах економіки, де все вже поставлено на виробничий потік, починають домінувати ринкові мотиви.
Це відбувається внаслідок розширення економічної
активності через планування, що залишає все менше
можливостей як для прояву, так і для самого виникнення імпульсів етнічного НМВМ (навіть, якщо надалі
через мотиваційні чинники вони не будуть реалізовані
на практиці). Ринкове розширення сфер, однак,
віддає перевагу запланованому розвитку як природно очікуваній вигоді (прибутку). Коли ж мова йде про
ті галузі, де конвеєрний тип виробництва ще не налагоджено, хоча перспективи цілком й очевидні, то для
прояву ризикованих і, певною мірою, несподіваних
підходів зберігається значно більше можливостей.
Причина цього явища полягає в тому, що процес вилучення енергії праці людей із загального потоку задля досягнення цілей мотивованого ринком виробництва ще не поставлено на широку основу [12, с. 43—
67].
У межах суперетносу відбувається процес економічної редукції (трансформації) етнічного НМВМ
до утилітарних факторів ринкової мотивації. Як показано на рисунку 2, якщо первинно прояв етнічного НМВМ мав декілька напрямків, незалежних від
зовнішніх факторів мотивації, то внаслідок зростання кількості цих факторів скоротилася й кількість
можливих сфер прояву НМВМ (відбулося зменшення вагомості етнічних характеристик, тобто зменшення модуля етнічного вектора). Саме в цій площині
існування і прояву НМВМ та мотиваційних чинників
відбувається постійне об'єктивне протистояння ринкових відносин та світової етнічної суперпозиції [9,
с. 105].
НМВМ є модельним відображенням потенціалу,
який може бути використаним в процесі економічної
діяльності етносу з метою створення (в перспективі)
техносфери та інтелектуальних розробок відповідної
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культурної приналежності. Фактично, це енергія праці
людей майбутніх періодів, що може реально бути залученою до суперетносу задля забезпечення культурної приналежності результатів праці через створення
мотиваційних факторів. Така енергія ще не витрачена на трансформацію речовини до техносфери, а
отже, вона об'єктивно існує як запас для певної економіки.
Етнічні ознаки проявляються у відчутті людей по
відношенню до результатів праці в залежності від
того, для якої схеми споживання природної енергії
("своєї" або "чужої") ці матеріально-технічні або інтелектуальні цінності були створені. Відповідати енергетичним характеристикам потоку для результатів
праці означає бути первинно обумовленими динамікою етнічного вектора (прискоренням потоку), що
визначає цілі та завдання економічної діяльності. З
фізичної точки зору, вилучати енергію із загального
циклу її кругообігу для трансформації до техносфери може тільки наявність прискорення у низки елементів цього потоку, що є наслідком докладання зовнішньої сили. Таке прискорення забезпечує етнічну
унікальність як самої праці, так і її результатів (проявляючись в етнічному НМВМ). В економічному сенсі
це прискорення є виходом інтелектуальної активності
з-під впливу існуючих мотиваційних факторів задля
створення нових, яким також притаманна відповідна
культурна приналежність. Тому те, до чого буде
трансформуватися природна енергія під впливом цих
нових мотиваційних факторів, також відповідатиме
етнічній схемі споживання енергії, а відповідно, матиме чітку культурну приналежність з позицій психологічного сприйняття.
Безпосередньо НМВМ не створює елементів
техносфери, а також далеко не кожна інтелектуальна розробка є проявом немотивованої інтелектуальної активності. НМВМ формує мотиваційні чинники
однозначної культурної приналежності, які в подальшому структуруватимуть докладання вже цілковито
мотивованої праці людей. З моменту початку такої
структуризації мотиваційні фактори забезпечуватимуть культурну приналежність результатів мотивованої ними праці, адже самі вони (за своєю природою)
відповідають етнічній динаміці. Звідси стають зрозумілими проблеми зіставлення НМВМ (для етнічних
колективів) та немотивованої інтелектуальної активності (для окремих носіїв етнічних ознак) [8, с.160—
229; 12, с. 11—42]. Цей момент матиме важливе значення для економічного аналізу, оскільки НМВМ створює саме фактори структуризації праці, а не те, що
прийнято називати результатами економічної діяльності. В цьому також полягає економічна відмінність
етнічного НМВМ від проявів мотивованої праці. Нові
елементи техносфери та інтелектуальні розробки
увійдуть до складу суперетносу пізніше (за рахунок
культурної приналежності), тоді вони й впливатимуть
на його (суперетносу) енергетичну щільність, але
відбутися це може лише завдяки проявленому раніше феномену етнічного НМВМ у процесі господарської діяльності. Таким чином, економічна функція феномена етнічного НМВМ полягає в наданні етнокультурної приналежності створюваним ним мотиваційним
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факторам для подальшої мотивації і структуризації
праці, а також розвитку ринкових відносин. Матеріально-технічні та інтелектуальні чинники стають безпосередніми ринковими мотивами майже відразу
після їх виникнення в першій практичній реалізації.
Отже, НМВМ забезпечує культурну приналежність
результатів праці людей безпосередньо в процесі самого створення мотиваційних факторів, які структурують і направляють потік енергії (працю людей) до
власного суперетносу. Цей процес вже носитиме причинно-наслідковий та обумовлений, а також часто
планомірний та передбачуваний характер, що і знаходить відображення в статистичних показниках економічної динаміки. Це означає, що, фактично забезпечуючи культурну приналежність всього новоствореного, НМВМ не відповідатиме за валове збільшення результатів економічної діяльності, оскільки ця
функція вже належатиме мотивованій праці. Тоді як
немотивована інтелектуальна активність може забезпечувати появу господарських результатів виключно
з однією (власною етнічною) культурною приналежністю, то вже результати мотивованої праці членів одного етнічного колективу культурну приналежність
можуть мати зовсім різну. Ключову роль в такому розподілі відіграватиме порівняльний вплив мотиваційних факторів різної суперетнічної приналежності. Як
найбільш наглядний приклад достатньо навести трудову діяльність мільйонів громадян України, які працюють в сільському господарстві, сфері обслуговування чи на підприємствах Західної Європи. Цілком
очевидно, що при цьому навіть найбільш якісні для
споживачів результати їх праці ніяким чином не ідентифікуватимуться з приналежністю до української
культури [9, с. 107—108].
Мотивована праця, на відміну від НМВМ, ніяким чином не відображає енергію майбутніх періодів, яка у
вигляді труда людей може проявитися в певній етнокультурній системі. Саме тому на підставі мотивованої трудової активності неможливо судити та робити довготривалі висновки щодо потенціалу економічної системи в цілому. Мотивована діяльність зменшує щільність
суперетносу, оскільки розширює, підтримує та розвиває вже існуючі техносферу та інтелектуальну базу. В
свою чергу, тим самим обумовлюється збільшення споживання "культурно спрямованої" енергії, оскільки така
культурна приналежність вже на даний момент притаманна мотиваційним факторам, що спричинили прояв
мотивованої трудової активності. На відміну від НМВМ,
мотивована праця є наслідком, але не причиною залучення до етнокультурної системи потоків енергії ззовні.
Тобто мотивована економічна активність не залучає безпосередньо енергію, а тільки витрачає її на розширення техносфери та інтелектуального простору. Отже,
можна стверджувати, що мотивована праця не збільшує
значення енергетичної щільності суперетносів, а якщо
в результаті її здійснення створюються додаткові елементи власного суперетносу, то енергетична щільність
системи в цілому зменшується.
З фізичної точки зору це природно, адже мотивована потоком поведінка його елементів ніяк не в змозі
вибирати енергію із цього ж самого потоку. Пов'язано
це з тим, що окремим елементам потоку як цільної си-

Інвестиції: практика та досвід № 21/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
стеми не притаманне таке власне прискорення, що
відрізняється від прискорення системи в цілому. Тому
мотивована поведінка завжди є процесом пристосування та адаптації під сукупність зовнішніх умов, які і виступають у ролі мотиву. А оскільки будь-який енергетичний потік у відповідності до другого начала термодинаміки має ненульову дивергенцію і втрачає свою інтенсивність у часі та просторі, можна стверджувати, що
будь-яка економічна (мотивована) діяльність неодмінно приводить до зменшення енергетичної щільності суперетносу. Оскільки НМВМ відображує потенціал
енергії майбутніх економічних періодів, яка ще може
бути об'єктивно залучена до суперетносу з метою створення мотиваційних ринкових факторів з відповідною
культурною приналежністю, то в кожний момент часу
енергетична щільність суперетносу буде пропорційною
рівню НМВМ. Звідси випливає, що оскільки мотивована праця також, як й немотивована інтелектуальна активність, є психологічними ознаками, а сама праця та її
результати чітко кореспондуються з певною етнокультурною системою, то психологічні розробки в економіці
не можуть мати загальний інтеграційний характер, а
мають бути диференційовані у відповідності до кордонів
суперетносів [9, с. 108—109]. Мова йде про те, що виявлені закономірності психологічних причин того чи
іншого типу економічної поведінки завжди мають бути
чітко співвіднесені з конкретними суперетносами, а їх
практичне поширення (особливо у вигляді екстраполяції) за межі таких просторів повинне мати переконливе обгрунтування. Саме тому метою застосування психологічних технологій при розв'язанні економічних завдань має бути визначення енергетичних параметрів суперетносів як визначальних елементів світової економічної взаємодії.

ВИСНОВКИ

Культурна віднесеність результатів праці обумовлюється феноменом немотивованого визначення мети
в момент створення нових мотиваційних чинників. Такі
чинники визначають спрямування певної енергії із її природного кругообігу на формування матеріально-технічних цінностей відповідної культурної приналежності.
Мотивована праця не збільшує енергетичну щільність
суперетносу, а якщо при цьому створюються матеріально-технічні цінності відповідної культурної приналежності, то енергетична щільність зменшується. Одночасно, енергетична щільність суперетносу завжди є пропорційною рівню його НМВМ.
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FORMATION INVESTMENT STRATEGY OF ENTERPRISE
Досліджено сучасні підходи щодо визначення поняття "інвестиційна стратегія". Визначено,
що інвестиційна стратегія підприємства — це системне поняття, яке повністю відображає особливості інвестиційної діяльності, та спрямоване на її розвиток як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективах. З'ясовано основні ознаки та види інвестиційних стратегій підприємства. До ключових факторів, які впливають на вибір інвестиційної стратегії підприємства віднесено: існуючу загальну стратегію розвитку підприємства та систему його цілей; стадію життєвого циклу підприємства; стан зовнішнього та внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів;
рівень інвестиційних ризиків; інвестиційну привабливість підприємства як об'єкта інвестування ресурсів. Також у роботі визначено основні етапи формування інвестиційної стратегії підприємства в умовах невизначеності.
Modern approaches to definition of "investment strategy" have been developed. Determined that
investment strategy of enterprise is systemic concept, which reflects features of investment activity
of enterprise and it is directed on its development as in short and long terms. Features and types of
investment strategies have been improved. For major factors, which influencing on choice of
investment strategy, have been included: development strategy of enterprise and system of its aims;
life cycle stages of enterprise; state of domestic and foreign markets investment resources; level of
investment risk; investment attractiveness of enterprise as object of investment resources. Stages
formatting of investment strategy have been put forward.
Ключові слова: підприємство, інвестиційна стратегія, ознаки інвестиційної стратегії, види інвестиційних стратегій, фактори, що впивають на вибір інвестиційної стратегії, етапи формування інвестиційної стратегії.
Key words: enterprise, investment strategy, features of investment strategy, types of investment strategies,
factors influencing on choice of investment strategy, stages formatting of investment strategy.

ВСТУП

У сучасних умовах господарювання, які характеризуються мінливістю та невизначеністю, однією із актуальних проблем є забезпечення конкурентостійкості
національної економіки. Практика господарювання
свідчить, що це можливо лише завдяки наявності інвестиційних ресурсів, які сприяють розширенню внутрішнього ринку, створюють базис для стійкого економічного та соціального розвитку національної економіки.
Інвестиції забезпечують умови становлення та функціонування ринкової економіки, структурні зрушення
в народному господарстві. Вони є основою технічного
прогресу, запорукою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання на мікро- та макрорівнях.
Дослідження проблем інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання завжди знаходилося в центрі
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уваги як фінансово-економічної науки, так і практики. Це
пояснюється тим, що інвестиціям належать значне місце
та роль у здійсненні фінансово-господарської діяльності
суб'єктів господарювання, оскільки вони визначають процес їх економічного та соціального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
I ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі достатньо глибоко вивчені
проблеми інвестування, досліджені їх економічна природа, місце і роль у ринковій економіці, розроблені методи управління та аналізу інвестиційних проектів. Багато питань щодо формування інвестиційної стратегії
підприємства висвітлено в роботах відомих авторів таких, як Беренс С.В., Бланк І.О., Грачова К.А., Козаченко Г.В., Ляхович Л.А., Майорова Т.В., Хрущ Н.А. та
інших.
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Таблиця 1. Сутність поняття "інвестиційна стратегія підприємства"
№
1

2

3

Автор
Федоренко В.Г.
[10, с. 18]
Бланк І.О.
[3, с. 107],
Козаченко Г.В.
[5, с. 244]
Майорова Т.В.
[7, с. 22],
Хрущ Н.А.
[11, с. 34]

4

Мешко Н.П.
[8]

5

Череп А.В.
[2, с. 13]

6

Козаченко Г.В.
та ін.
[5, с. 244]

Визначення поняття
Інвестиційна стратегія – система обраних довгострокових цілей і засобів їх
досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства
Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності
підприємства, які визначені загальними завданнями його розвитку та
інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх
досягнення
Інвестиційна стратегія – це процес формування системи довгострокових цілей
інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на
базі прогнозування умов здійснення цієї діяльності, кон’юнктури інвестиційного
ринку як у цілому, так і на окремих його сегментах
Інвестиційна стратегія полягає у формуванні системи довготермінових завдань
інвестиційної діяльності підприємства і забезпеченні вибору найефективніших
шляхів їх досягнення
Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності і
набір найбільш ефективних шляхів їх досягнення
Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності
підприємства, що визначається довгостроковими завданнями його розвитку й
інвестиційною ідеологією, а також передбачає вибір найбільш ефективних
шляхів досягнення поставлених цілей

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Сьогодні від ефективності інвестиційної діяльності
залежать стан виробництва, положення і технічний
рівень основних засобів, можливості структурної перебудови економіки, вирішення соціальних і економічних
питань. Інвестиції є основою для розвитку підприємств,
окремих галузей та економіки в цілому [2]. Формування інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням
перспектив розвитку представляє собою процес формування інвестиційної стратегії.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою роботи є дослідження проблемних питань
щодо формування інвестиційної стратегії підприємства.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання: визначити поняття "інвестиційна стратегія підприємства"; з'ясувати ознаки та види інвестиційної стратегії
підприємства; визначити фактори, які впливають на її
вибір; з'ясувати етапи формування інвестиційної стратегії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На сьогоднішній день фінансові менеджери вітчизняних підприємств стикаються із необхідністю приймати управлінські рішення, зокрема щодо інвестицій, в
умовах високого ступеня невизначеності наслідків цих
рішень. Процес прийняття інвестиційних рішень грунтується на принципах стратегічного інвестиційного планування, яке повинне забезпечити узгодження довго-

строкових цілей підприємства з необхідними для їх досягнення ресурсами.
Найважливішим інструментом розробки і реалізації
управлінських рішень щодо інвестиційної діяльності
підприємства є інвестиційна стратегія.
Дослідження підходів різних науковців щодо визначення поняття "інвестиційна стратегія" (табл. 1) дозволило зробити висновок, що більшість учених розуміє
інвестиційну стратегію як систему довгострокових цілей
інвестиційної діяльності підприємства та шляхів (засобів) їх досягнення.
Водночас, низка науковців ототожнюють поняття
"стратегічне планування інвестиційної діяльності" та
"інвестиційна стратегія". Так, на думку авторів роботи
[10], стратегічне планування інвестиційної діяльності є
однією з найважливіших складових стратегічного управління підприємством і полягає в розробці системи заходів, взаємоузгоджених за часом, ресурсами і виконавцями, спрямованих на отримання прибутків через
вкладення капіталу у найбільш перспективні з погляду
кон'юнктури ринку напрямки діяльності підприємства.
Узагальнюючи підходи вчених щодо визначення
поняття "інвестиційна стратегія підприємства" [10; 3; 5;
7; 11; 8; 2; 5], можна зробити висновок, що інвестиційна
стратегія підприємства — це системне поняття, яке повністю відображає особливості інвестиційної діяльності,
та спрямоване на її розвиток як у короткостроковій, так
і довгостроковій перспективах. Розроблення дієвої інвестиційної стратегії має велике значення для ефективно-

Таблиця 2. Основні ознаки інвестиційної стратегії підприємства
Ознака
Сутність
Призначення
Головне
завдання
Об'єкт
Складові
Спрямованість

Характеристика
Інвестиційна стратегія – це комплекс рішень, планів і заходів,
пов'язаних із ефективним управлінням інвестиційними потоками
Підтримка корпоративної, ділової й функціональних стратегій
підприємства при управлінні матеріальними, супутніми
інформаційними й фінансовим потоками, в тому числі
інвестиційними
Формування зв'язку між стратегіями ділового й функціонального
рівня для ефективного у правління матеріальними, інформаційними
й фінансовими потоками
Інвестиційний потік
1. Стратегія реального інвестування;
2. Стратегія фінансового інвестування;
3. Стратегія інноваційного інвестування
Переміщення інвестиційного потоку з оптимальними витратами

Автор
Беренс С.В. [2]
Майорова Т.В. [7]
Козаченко Г.В.
та інші [5]
Череп А.В. [1]
Бланк І.О. [3]
Федоренко В.Г. [10]
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го розвитку підприємства. Достатньо Таблиця 3. Основні фактори, які впливають на формування
очевидно, що по відношенню до заінвестиційної стратегії підприємства
гальної стратегії економічного розвитАвтор
ку, інвестиційна стратегія має підпо№
Фактор
Шаріпова О.С.
Ляхович Л.А.
Грачова К.А
рядкований характер і повинна обо[13]
[6]
[4]
в'язково погоджувати з нею свої цілі
Загальна стратегія розвитку
та етапи реалізації [5]. Основні озна- 1
підприємства та система його
+
+
+
цілей
ки інвестиційної стратегії подані в табФінансовий стан
лиці 2.
2
+
+
підприємства
У роботах [13; 6; 4] зазначено, що
Рівень технічного та
існує два види інвестиційних стратегій: 3
організаційного потенціалу
+
+
підприємства
1. Активна інвестиційна стратегія
Напрямки інвестиційної
забезпечує зростання прибутковості 4
діяльності та джерела
+
до середньогалузевого рівня вклафінансування
Розмір інвестицій
+
день та передбачає відбір і реалізацію 5
6
Ступінь ризику
+
+
+
різних інноваційних проектів.
7
Стан розвитку галузі
+
За такої стратегії інвестор оцінює
Інтереси вищого керівництва
+
альтернативні інвестиційні проекти, 8
підприємства
Кваліфікація співробітників
проводить їх техніко-економічне об- 9
+
підприємства
грунтування, селекціонує їх, відбирає
Зобов’язання підприємства
+
найперспективніші й формує відпові- 10
за попередніми стратегіями
дний інвестиційний портфель.
Ступінь залежності від
11
+
+
+
зовнішнього середовища
2. Пасивна інвестиційна стратегія
Фактор часу
+
передбачає підтримку незмінного 12
рівня розвитку підприємства. Реалізу— розробка системи організаційно-економічних заючи цю стратегію, інвестор прагне зберегти вже досягнутий ним рівень показників своєї господарської діяль- ходів для реалізації інвестиційної стратегії;
— контроль за виконанням поставлених завдань;
ності за рахунок інвестицій.
— оцінка результатів розробленої інвестиційної
Розробка інвестиційної стратегії є творчим процесом, що включає постановку цілей інвестиційної діяль- стратегії;
— корегування інвестиційної стратегії з урахуванності, визначення її пріоритетних напрямків і форм, оптимізацію структури інвестиційних ресурсів і їхнього ням змін у стані підприємства та зовнішнього середовища його діяльності.
розподілу, вироблення інвестиційної діяльності.
Як зазначають автори робіт [4; 7; 13], оцінка розНа вибір інвестиційної стратегії підприємства впливає багато різних факторів внутрішнього та зовнішньо- робленої інвестиційної стратегії відбувається за такиго середовища. Результати досліджень різних джерел ми критеріями:
— узгодженість інвестиційної стратегії з загальною
інформації [13; 6; 4] щодо цього питання наведено в
стратегією економічного розвитку підприємства;
табл. 3.
— внутрішня збалансованість інвестиційної страЯк видно, з таблиці 3 автори робіт [13; 6; 4] до ключових факторів, які впливають на вибір інвестиційної тегії, тобто узгодженість між собою окремих стратегічних цілей і напрямів діяльності, а також послідовність
стратегії підприємства відносять:
— існуючу загальну стратегію розвитку підприєм- їх виконання;
— узгодженість інвестиційної стратегії із зовнішнім
ства та систему його цілей;
середовищем — відповідність прогнозованим змінам
— стадію життєвого циклу підприємства;
— стан зовнішнього та внутрішнього ринків інвес- економічного розвитку і інвестиційного клімату країни
та кон'юнктурі інвестиційного ринку;
тиційних ресурсів;
— реалізуємість інвестиційної стратегії з врахуван— рівень інвестиційних ризиків;
— інвестиційну привабливість підприємства як ням наявного ресурсного потенціалу — можливість
об'єкта інвестування ресурсів.
формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних
Проведений аналіз літературних джерел [2, 5, 7, 11] джерел, кваліфікація персоналу та технічна озброєність
дозволив визначити основні загальноприйняті етапи підприємства;
формування інвестиційної стратегії підприємства, до
— прийнятність рівню ризику, пов'язаного із реаліяких належать:
зацією інвестиційної стратегії;
— постановка стратегічних цілей інвестиційної
— результативність інвестиційної стратегії.
діяльності;
— аналіз поточного стану підприємства та його зов- ВИСНОВКИ
нішнього середовища;
Формування інвестиційної стратегії дозволяє забез— розробка найбільш ефективних шляхів реалізації печити безперервний та безперебійний процес транспоставлених цілей (визначення напрямків інвестування формації інвестиційних ресурсів у матеріальні блага,
та джерел фінансування);
готову продукцію, грошові кошти; ефективне викорис— установлення термінів реалізації певних етапів тання власних та позикових інвестиційних ресурсів;
інвестиційної стратегії;
фінансову стійкість та фінансову надійність підприєм-
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ства в довгостроковому та короткостроковому періодах. По-друге, розроблення та впровадження інвестиційної стратегії в практичну діяльність підприємства дозволить забезпечити реалізацію цілей, які спрямовані на
розвиток підприємства в економічній та соціальній сферах. Зазначимо, що це стосується не тільки підприємства в цілому, а і його структурних підрозділів. По-третє,
інвестиційна стратегія дозволяє визначити інвестиційні
можливості підприємства; забезпечити швидку їх реалізацію. Окрім того, інвестиційна стратегія дозволяє передбачити вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ на фінансово-господарську діяльність
підприємства, та розробити певні заходи щодо мінімізації їх негативного впливу.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Очікування другої хвилі фінансово-економічної кризи змушує підприємства розроблювати такі інвестиційні
стратегії, які дають змогу скоротити термін їх реалізації.
Це дозволяє реалізовувати інвестиційні проекти поетапно, скорочуючи необхідну суму інвестицій та призводить
до мінімізації фінансових ризиків. З іншого боку, це вказує на необхідність розробки відповідного механізму
формування інвестиційної стратегії підприємства в умовах невизначеності, що і є предметом подальшого дослідження автора цієї роботи.
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MECHANISM OF HR-BRANDS CREATION IN DOMESTIC PRACTICE
У статті розглянуто сутність формування HR-брендів у вітчизняній бізнес-практиці. Обгрунтовані теоретичні аспекти застосування сучасних персонал-технологій з метою детермінації
стійкого HR-бренду компанії-роботодавця. Проаналізовано результати досліджень кадрових
порталів щодо необхідності формування HR-брендів як складових стратегії підвищення конкурентоспроможності компаній-роботодавців на ринку. Розроблено механізм формування стійкого HR-бренду компанії-роботодавця на ринку.
The essence of HR-brands' forming in the domestic business-practice is considered in our article.
Theoretical aspects of modern staff-technologies using for the purpose of determination of
sustainable HR-brand for the company-employer are justified. The results of research of the
headhunting portals on the need to develop HR-brands as components of competitiveness strategy
in the market for the companies-employers are analyzed. The mechanism of sustainable HR-brand
formation of company-employer in the market is created.
Ключові слова: маркетингові персонал-технології, HR-бренд, HR-брендинг, механізм.
Key words: marketing staff-technologies, HR-brand, HR-branding, mechanism.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних конкурентних умовах вітчизняні компанії
продовжують пошук шляхів підвищення ефективності системи управління їх бізнесом. Усвідомлюючи ключову
роль персоналу в цьому процесі, сьогодні актуальним є
не стільки ефективне здійснення окремих бізнес-процесів
чи бізнес-діяльності, скільки створення стійких HRбрендів, здатних забезпечити тривале результативне
функціонування вітчизняного бізнесу як у внутрішньому,
так і в міжнародному економічному просторі.
Сучасні персонал-технології є одним із найважливіших елементів системи управління персоналом, дієвим
інструментом побудови HR-бренду. Вони сприяють не
тільки формуванню для вітчизняних компаній іміджу привабливого роботодавця, але й підвищенню їх конкурентоспроможності за рахунок залучення якісної (висококваліфікованої, компетентної) робочої сили та її подальшої лояльності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розгляду дієвості персонал-технологій в забезпеченні ефективного процесу HR-брендингу та побудові за їх допомогою сильних HR-брендів приділяли увагу такі закордонні і вітчизняні науковці, як М. Армстронг
[1], Л.І. Іванкіна, С.В. Нгуль [2], Н.М. Абрамов, О.О. Бежовець [3], Д. Лобанов [4], А.Я. Кібанов [5], Р.Е. Мансуров
[6], Л. Маргвард, Н. Освальд [7], Б. Шраванті [8] та інші.
В їх працях і практичних дослідженнях здебільшого висвітлено теоретичне підгрунтя щодо ефективного застосування персонал-технологій та побудови на основі їх використання HR-брендів компаній-роботодавців. Але узагальнених, підкріплених практичною реалізацією, розробок механізму побудови HR-бренду досі не існує, що актуалізує необхідність проведення наукових досліджень
в цьому напрямі і обгрунтовує значимість нашого дослідження.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2014
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Результати:

РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО HR-БРЕНДУ
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Рис. 1. Механізм побудови стійкого HR-бренду компанії-роботодавця на ринку
Джерело: фрагмент запропонованого механізму [19].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є наукове обгрунтування теоретико-методологічних засад механізму побудови стійких HRбрендів на основі використання сучасних персонал-технологій. Досягнення поставленої мети уможливлюється
в ході вирішення таких завдань: дослідження теоретикометодологічних засад застосування сучасних персоналтехнологій у вітчизняній практиці; здійснення аналізу поточного стану HR-брендингу в Україні; моніторинг та оцінка ефективності застосовуваних персонал-технологій
вітчизняними компаніями; розробка механізму побудови стійкого HR-бренду.
Об'єкт дослідження — HR-брендинг. Предмет дослідження — сучасні персонал-технології в управлінні
людським капіталом вітчизняних компаній.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У нашому дослідженні були використані такі науково-дослідні методи: 1) загальнологічні методи: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, класифікація; теоретичні методи: системний
і структурно-функціональний аналіз; ситуативний та історичний підходи; діалектичний, порівняльний (компаративний) методи; 2) емпіричні методи: контент-аналіз документів й інформаційних потоків; спостереження.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Спільне дослідження RosExpert & "ЕКОПСІ Консалтинг", результати якого викладені в роботі О. Купцової,

показало, що сучасні менеджери вважають ідеальною ту
компанію, в якій є працює згуртований колектив; наявна
сильна корпоративна культура (11,2% опитаних), спостерігається тривала стабільність бізнесу (9,7% опитаних),
обраний дієвий стиль управління (7,8% опитаних) і узгоджена система менеджменту в компанії (7,0% опитаних) [9]. Цієї ж думки дотримуються І. Кандаурова і С.
Сидоркіна, вважаючи, що сьогодні в основі HR-брендингу лежить якісна робота з персоналом всередині компанії,
впровадження нових кадрових технологій, розробка систем мотивації за ключовими показниками ефективності
[10]. Р.Е. Мансуров зазначає, що тема HR-брендингу є
актуальною саме зараз. Як і все нове, HR-брендинг викликає неоднозначне сприйняття: з однієї сторони, це —
іміджевий "рятувальний круг" для компаній в умовах
фінансової нестабільності, з іншої, це — не більше, ніж
данина моді [11]. Що ж таке HR-бренд? У своїй роботі
К.С. Куликова визначає зміст HR-бренду за його роллю,
внутрішніми і зовнішніми складовими. Зокрема вона ставить акцент на мотивації, стимулюванні та методах оцінки персоналу як основних внутрішніх детермінантах і на
функціях рекрутингу і необхідності створення профілю
співробітника як основних зовнішніх детермінантах [12].
Л. Харламова і А. Безбородова вважають, що HR-бренд
— це дзеркальне відображення позиціонування компанії
на ринку, "зліпок" стратегії керівництва по відношенню
до персоналу, який спирається на місію, корпоративну
культуру і філософію бізнесу [13]. На доказ взаємозв'язку задоволеності працівників брендом роботодавця і
задоволеності брендом споживача наведемо результати
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Рис. 2. Цілі HR-брендингу в українських компаніях,%
Джерело: за даними дослідження компанії HeadHunter [20].

Інтернет-дослідження, які свідчать: для забезпечення
споживчої задоволеності необхідно досягти задоволеності співробітників компанії роботою на рівні, не менше
60—80% [14]. А в науковому дослідженні Т. Альошиної
стверджується, що збільшення задоволеності на кожні 5
значень дає збільшення споживчої задоволеності на 1,3
пункту, що, в свою чергу, збільшує прибуток на 0,5% [15].
В практичному дослідженні та презентації С. Никонорова підсумовано, що HR-бренд — це образ компанії в
свідомості співробітників і потенційних працівників на
ринку праці в цілому, представлений такими складовими
підсистемами HR, як розвиток персоналу, імідж компанії,
культура і цінності та компенсаційний пакет [16].
Слід погодитись з М. Грачевим у тому, що сьогодні
існує два підходи до формування бренду роботодавця
[17]: синтетичний (поступовий), прийнятний для компаній,
які щойно входять на ринок та індуктивний, прийнятний
для компаній, які вже тривалий час діють на ринку. При
цьому надзвичайний інтерес викликає сам механізм створення HR-бренду. Зокрема в експерт-дослідженні роботодавців hh.ua запропонована модель побудови HR-бренду, яка включає такі обов'язкові складові, як атрибути,
індивідуальність, цінності і переваги [18]. На наш погляд,
важливим при побудові стійкого HR-бренду є визначення детермінант, авторська інтерпретація яких була наведена в роботі О. Гетьман і А. Цибулько [19], де зазначе-
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но, що HR-бренд — це продукт компанії, для забезпечення популярності якого у споживачів слід зробити його
привабливим для цільової аудиторії (наявних і потенційних працівників), тобто перетворити на улюблену марку.
Базисом улюбленої марки є психологічна задоволеність
працівників, сформована на рівні емоцій. Економічні параметри і функціональні характеристики є підсилюючими позитивний емоційний ефект складниками. І, нарешті,
надбудовою є високий рівень організації бізнесу. Відповідно до цих детермінант HR-бренду компанії-роботодавця та узагальнення сучасних теорій HR-менеджменту було
запропоновано механізм побудови стійкого HR-бренду
компанії-роботодавця [19], де основні його інструменти
наведено на рисунку 1.
На наш погляд, сутність механізму побудови та ефективного управління HR-брендом організації на основі використання маркетингових персонал-технологій полягає
в пошуку компромісу між вимогами і потребами компанії
та її працівників (зокрема, в системі відносин "роботодавець — працівник" та "працівник — працівник"). Компанія повинна мати можливість задовольнити потреби у висококваліфікованому і високо компетентному персоналі
для досягнення поставлених цілей, забезпечивши міцні
позиції на ринку праці і сформувавши їх бажану поведінку для ефективного функціонування на ринку. На сучасному етапі все більше керівників українських компаній
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Рис. 3. Компетенції HR-фахівців, необхідні для HR-брендингу, %
Джерело: за даними дослідження компанії HeadHunter [20].

ставить перед своїми HR-департаментами вимоги по впровадженню заходів з підвищення привабливості компанії
як роботодавця, про що свідчать результати дослідження, проведеного Міжнародним кадровим порталом
HeadHunter [20]. В опитуванні "Чому ми працюємо або
не працюємо з репутацією компанії як роботодавця?" взяли участь 53 представника HR-департаментів провідних
компаній України, серед яких 50% мають 100% українські інвестиції, 25% — частково забезпечені іноземним капіталом і 25% — компанії зі 100% іноземним капіталом. Чисельний склад цих компаній складає: понад
1000 співробітників — 10% опитаних; штат 300—1000

Можливість HR-департаменту
займати більш стратегічну роль
в компанії
Покращення (зміцнення)
репутації HR-департаменту
всередині компанії
Вплив на ріст показників
ефективності роботи HRдепартаменту
Підвищення загального
репутаційного капіталу,
збільшення вартості компанії

співробітників — 15% опитаних; штат 100—300 співробітників — 20% опитаних; штат 50—100 співробітників
— 35% опитаних; штат 20—50 співробітників — 10%
опитаних і менше 20 співробітників — 10% [20]. Про те,
що перед ними ставляться завдання з HR-брендингу (кадровому брендингу, розвитку репутації компанії як роботодавця), повідомили 80% опитаних (рис. 2).
За наведеними даними, найчастіше цілями HR-брендингу респонденти називають залучення висококваліфікованих співробітників і "рідкісних" фахівців, утримання
кадрів в організації протягом тривалого часу і залучення
нових співробітників і підвищення їх лояльності. Серед
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Рис. 4. Найбільш значущі результати HR-брендингу за оцінками українських роботодавців, %
Джерело: за даними дослідження компанії HeadHunter [20].
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Джерело: розроблено авторами.

основних компетенцій, які слід більше розвивати співробітникам HR-департаменту для підвищення майстерності
у реалізації проектів з HR-брендингу, учасники дослідження найчастіше вказували навички презентації, загальну креативність і підготовку у проведенні заходів (рис.
3).
Учасникам дослідження було запропоновано оцінити результати програм і проектів HR-брендингу, що проводяться в їх компаніях. Рейтинг найбільш значущих з
точки зору респондентів результатів, яким присуджені оцінки "важливо" і "дуже важливо" представлений на рисунку 4. З результатів проведеного дослідження видно,
що грамотно проведений HR-брендинг, підвищуючи загальний репутаційний капітал компанії, здатний збільшити
вартість бізнесу, якісно змінити кадровий потенціал компанії, і зрештою, вплинути на її фінансові показники. Респонденти зазначають, що роботу над створенням успішного образу в очах співробітників слід здійснювати постійно.
Отже, наші власні дослідження і дослідження провідних компаній-роботодавців свідчать про те, що необхідно підвищувати ефективність системи управління персоналом в цілому. На наш погляд, ключову роль у забезпеченні ефективного взаємозв'язку між персоналом і керівництвом повинне мати впровадження маркетингових
персонал-технологій (рис. 5).
Маркетингові персонал-технології у запропонованій системі виступають одночасно як базис для побудови стійкого HR-бренду, посередник у взаємодії
інтересів працівників і компанії-роботодавця та гарант
розвитку організації. Саме тому ми вважаємо за необхідне наголосити на необхідності застосування маркетингових технологій, що дозволить покращити імідж
вітчизняних організацій-роботодавців на внутрішньому ринку праці та допоможе підвищити конкурентоспроможність самих організації в процесі утримання якісних кадрів.

соналу від класичних загальноприйнятих у нашій країні
методів планування персоналу полягає в тому, що він розглядає ринок праці саме як сферу, діючу за ринковими
законами.
Гарна репутація компанії як роботодавця, її стійкий
HR-бренд допомагає скоротити вартість і терміни підбору персоналу, залучити кваліфікованих фахівців, прискорити адаптацію і навчання кадрів, направити зекономлені
кошти на нові програми по роботі з співробітниками. HRбрендинг за визначенням є актуальним і необхідним для
будь-якої сучасної організації. Основний ефект від впровадження HR-бренду — зниження плинності кадрів, скорочення витрат на їх підбір і адаптацію, а отже, підвищення якості бізнес-процесів.
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US STOCK MARKET: ON THE EVE OF THE NEXT BOOM OR COLLAPSE?
В статті проведено аналіз основних тенденцій та ключових індикаторів розвитку фондового
ринку США та зроблено висновок про переоціненість акцій компаній, що функціонують у сфері
соціальних медіа, біотехнологій, ІТ.
The article examines the main tendencies and key indicators of US stock market development.
The conclusion about the overvaluation of stocks of the companies which function in the sphere of
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ВСТУП
Економіки провідних країн світу досі відчувають руйнівний вплив кризи 2007—2008 рр., яка з фінансової
трансформувалась у системну, незважаючи на використання широкого спектру стабілізаційних механізмів.
Ситуація погіршується деформаціями на фінансовому
ринку, який абсорбує надлишкову ліквідність та провокує назрівання криз у різних його сегментах. В останні
декілька років саме фондовий сегмент ілюстрував занадто позитивну динаміку ключових індикаторів, що стимулювало інвесторів вкладати кошти в цінні папери та
інші фінансові інструменти, що обертаються на ньому.
"Фінансові парашути" для системоутворюючих банків,
програми кількісного пом'якшення спричинили
гігантські вливання ліквідності та величезний обсяг
вільних "гарячих грошей", які абсорбував фондовий ри-

Рис. 1. Динаміка процентних ставок
центральних банків
Джерело: побудовано за даними research.stlouisfed.org,
ecb.europa.eu, bankofengland.co.uk
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нок. Як наслідок, на світовому фондовому ринку сформувалися гігантські "бульбашки", які можна порівняти
з "бульбашками", що існували напередодні Великої депресії [18].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі виникнення криз та їх наслідкам на розвиток фінансового сектору та економіки загалом присвячені роботи О. Барановського, В. Гейця, А. Данилевського, М. Жулинського, В. Корнєєва, О. Мозгового, С. Мошенського, О. Плотнікова, К. Паливоди, Дж. Стігліца,
Дж. Сороса, І. Фішера, та ін. Однак багато аспектів цього питання потребують подальшого опрацювання й узагальнення.

Рис. 2. Динаміка індексу S&P 500
Джерело: за даними quandl.com
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Рис. 4. Динаміка індексу Dow Jones
Рис. 3. Динаміка індексу S&P 500 у 2014 році
Джерело: за даними quandl.com

МЕТА СТАТТІ

Мета даної статті — на основі статистичного аналізу
основних індикаторів світового фондового ринку визначити можливість виникнення чергових "бульбашок" на
ньому.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Грошові вливання, а не стабільне зростання економіки, яка досі залишається вразливою до зовнішніх шоків,
стали одним з головних факторів надмірної активності
на фондовому ринку та стрімкого зростання біржових
індексів. Грошова маса постійно збільшується, але кошти спрямовуються не у реальний сектор економіки, а на
підвищення ліквідності фондового ринку. І низькі процентні ставки центральних банків (рис. 1) продовжують
провокувати агресивні дії інвесторів.
9 жовтня 2007 року індекс S&P 500, до складу якого
входять 500 найбільших компаній США, досяг свого історичного максимуму у 1565,15 пунктів, одразу після чого
"бульбашка" почала здуватися, і 9 березня 2009 року значення індексу становило вже 676,53 пункти, зменшившись
на 57% (рис. 2).
28 березня 2013 року значення індексу перевищило
показник жовтня 2007 року і склало 1569,19 пунктів. Протягом наступного року рекордне значення неодноразово оновлювалось, і 24 липня 2014 року було встановлено черговий історичний максимум на рівні 1987,98 (рис.
3), що на 27% перевищує максимум 2007 року та на 194%
— мінімум 2009.
Промисловий індекс Dow Jones ілюструє аналогічну
динаміку. Слідом за історичним максимумом 9 жовтня
2007 року у 14164,53 пунктів відбулося падіння до
6547,05 9 березня 2009 року (рис. 4).
Значення 2007 року було перевищено 5 березня 2013
р., коли торги закрилися на позначці у 14253,77 пунктів.
Черговий історичний максимум — 17138,20 пунктів, було
встановлено 17 липня 2014 року (рис. 5). Це на 21% вище

Рис. 7. Базисний темп приросту
маржинального боргу та індексу S&P 500, %

Рис. 5. Динаміка індексу Dow Jones у 2014 році

Рис. 6. Динаміка маржинального боргу
Джерело: за даними nyxdata.com

максимуму 2007 року та на 162% перевищує мінімум 2009
року.
Фондовий ринок вже п'ятий рік знаходиться в стані
"ринку биків". Після Другої світової війни подібних етапів
було 12, при цьому половина з них тривала 5 років, і лише
3—6 років [1].

Рис. 8. Динаміка коефіцієнту P/E Шиллера
(права шкала) та індексу S&P 500 (ліва шкала)
Джерело: за даними multpl.com
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Таблиця 1. Коефіцієнти, що характеризують стан фондового ринку
Коефіцієнт
P/E
CAPE
Div. Yield
PEG
P/B
P/CF

Зміст
ціна/прибуток
P/E Шиллера
дивідендна дохідність
ціна/зростання доходів
ціна/балансова вартість
ціна/грошовий потік

Значення
(на 30.6.14)
15,6
25,6
1,9%
1,5
2,8
11,0

Рік
тому
13,8
24,4
2,0%
0,8
2,6
10,3

Середнє за
5 років
13,4
21,7
2,0%
1,1
2,2
8,9

Середнє за
10 років
13,8
22,9
2,0%
1,7
2,4
9,5

Середнє за
25 років
15,5
25,1
2,1%
1,4
2,9
10,6

У такій ситуації, коли всі грають на підвищення, ознакою неминучої катастрофи є пікові значення показника margin debt — рівня маржинальних боргів (позикових
коштів для купівлі акцій). Останні 2 рази обсяг боргів за
акції досягав свого максимального значення саме напередодні кризи (рис. 6).
У порівнянні з 1993 роком, обсяг маржинального
боргу збільшився більше, ніж у 9 разів (рис. 7), і показники останніх років повторюють передкризові тенденції
2000 та 2007 року.
"Бульбашки" починають виникати тоді, коли інвестоРис. 9. Стан фондового ринку у 1900—1920 рр. ри перестають усвідомлювати, що зростання цін на активи відбувається незалежно від фундаментальних показників, що лежать в їх основі. За результатами дослідження Роберта Шиллера, професора Йєльського університету та лауреата Нобелівської премії з економіки 2013
року, довготривалі "ринки биків" закінчуються тоді, коли
значення коефіцієнту P/E перевищує 23 (рис. 8).
Коефіцієнт P/E Шиллера є модифікацією розрахунку класичного коефіцієнту P/E (ціна/прибутковість) і передбачає коригування значень поточних цін акцій або
індексу (наприклад, S&P 500) та їх прибутку з урахуванням інфляції, що дозволяє згладжувати циклічність. На
23 липня 2014 року значення даного коефіцієнту складало 26,28 [2].
Аналіз поданих нижче показників також свідчить про
Рис. 10. Стан фондового ринку у 1921—1933 рр.
значно завищену ціну акцій (табл. 1).
На переконання Джеремі Грентхема [4], голови компанії GMO, на даний момент ключові показники перевищили нормальне значення, але ще не досягли критичного рівня. Коефіцієнт Тобіна, який відображає відношення ринкової вартості акцій до балансової вартості акцій
компанії, та коефіцієнт Шиллера в березні 2014 року були
на 1,4 стандартних відхилення вище нормальних значень.
Але для досягнення критичної межі — перевищення нормального рівня на 2 стандартних відхилення, індекс S&P
500 має подолати значення у 2250 пунктів.
На думку іншого відомого аналітика — Джона Хасмана, фондовий ринок досяг небезпечного рівня і у ближчому майбутньому може відбутися або різке падіння, або
ринок буде демонструвати дуже повільне зростання.
Аналіз різних методик визначення дохідності ринку
Рис. 11. Стан фондового ринку у 1960—1974 рр.
акцій, проведений іноземними спеціалістами, свідчить про

Рис. 12. Стан фондового ринку у 1997—2003 рр.
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Рис. 13. Стан фондового ринку у 2006—2009 рр.
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те, що дохідність вкладень у фондовий ринок США наразі перевищує середнє значення за 10 років на 75—
125%, у той час як зростання очікувалось на рівні 65%.
На думку Джорджа Сороса [5], кожна "бульбашка"
складається з двох компонентів: основний тренд, який
переважає в реальності, та невірне уявлення цього тренду. Коли між трендом та невірним уявленням утворюється позитивний зворотний зв'язок, починає діяти процес
різкого підйому. На цьому шляху процес піддається випробуванням на негативний зворотний зв'язок, і якщо він
достатньо сильний, то і сам тренд, і невірне уявлення
лише посиляться. У кінцевому підсумку, очікування ринку стають настільки далекими від реальності, що інвестори мають визнати, що уявлення є невірним. Цитуючи
Чарльза Прінса, колишнього голову Citigroup: "Доки грає
музика, треба танцювати. І ми все ще танцюємо". Але
наступає переломний момент, і тренд починає рухатись у
зворотному напрямку.
Таким чином, "бульбашки" зазвичай мають асиметричну форму. Спочатку відбувається повільна підготовка до стрімкого зростання, потім процес прискорюється,
поки не вирівнюється у період відірваності від реальності.
Спад є коротким і крутим, оскільки включає в себе примусову ліквідацію необгрунтованих позицій.
На рисунках 9—14, грунтуючись на основі даних Роберта Шиллера, відображено стан фондового ринку перед кожною великою корекцією починаючи з 1900 року,
та накладено асиметричну форму бульбашки, описану
Соросом.
Яскравим прикладом невірного уявлення тренду та
відірваності від реальності є сучасний стан ринку біотехнологій, ІТ — компаній та ринку соціальних медіа.
У 2013 році ринок біотехнологій ілюстрував вражаюче зростання: на біотехнологічні компанії припадало
17% ринку IPO США, а індекс NASDAQ Biotechnology
зріс на 66% (рис. 15). Але для аналітиків це стало значним приводом для хвилювання, оскільки ситуація багато
в чому нагадує кризу доткомів 2001 року.
25 лютого 2014 року індекс NASDAQ Biotechnology
досяг свого історичного максимуму — позначки у 2854,26
пунктів, збільшившись лише за два місяці на 20% (рис.
16).
І, незважаючи на подальше, не менш стрімке, падіння індексу на 21%, до позначки у 2251,53 пунктів 11
квітня, протягом наступних місяців інтерес інвесторів до
біотехнологічних компаній почав знову збільшуватись
(рис. 17).
За 2013 рік у секторі біотехнологій було проведено
38 IPO (табл. 2), що становить приблизно 17% загального ринку IPO у США, і вже на кінець року середній темп
приросту ціни акцій становив 43%. Обсяг коштів, залучених біотехнологічними компаніями, у порівнянні з 2012
роком, зріс втричі і склав 2,7 млрд дол., у той час як загальний обсяг надходжень від IPO у США збільшився
лише на 29%.
Слід зазначити, що на початок 2014 року 83% компаній, які вийшли з IPO, виявились збитковими, а це лише
на 1% менше, ніж у 2000 році [7].
Обсяг венчурних інвестицій у сектор біотехнологій у
2013 році склав 4562 млн дол., що становить 15% від загального обсягу венчурних інвестицій США.
При цьому кількість укладених венчурних інвестиційних угод на даному ринку залишається майже незмінною протягом останніх трьох років і у 2013 склала
474 (рис. 18).
Біотехнологічний сектор є дуже концентрованим:
на 20 найбільших корпорацій припадає 85% капіталі-

Рис. 14. Сучасний стан фондового ринку
(2010—2014 рр.)

Рис. 15. Темп росту індексу NASDAQ
Biotechnology

Рис. 16. Динаміка індексу NASDAQ
Biotechnology
Джерело: за даними quandl.com

Рис. 17. Динаміка індексу NASDAQ
Biotechnology у 2014 році
Джерело: за даними quandl.com
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Таблиця 2. IPO у секторі біотехнологій у 2013 році
Тікер
LPDX
STML
KBIO
TTPH
ENTA
CMRX
INSY
RCPT
AMBI
PTLA
KMDA
EPZM
BLUE
PTCT
ESPR
RNA
OMED
AGIO
HTBX
ICEL
ONTX
CNAT
XON
SPHS
RGDO
FPRX
XLRN
BIND
OPHT
FMI
ENZY
FATE
MGNX
KPTI
EVGN
XNCR
KIN
TLOG

Назва компанії

Дата

Liposcience Inc.
Stemline Therapeutics Inc.
Kalobios Pharmaceuticals Inc.
Tetraphase Pharmaceuticals Inc.
Enanta Pharmaceuticals Inc.
Chimerix Inc.
Insys Therapeutics Inc.
Receptos Inc.
Ambit Biosciences Corp.
Portola Pharmaceuticals Inc.
Kamada Ltd.
Epizyme Inc.
Bluebird Bio Inc.
PTC Therapeutics Inc.
Esperion Therapeutics Inc.
Prosensa Holdings B.V.
Oncomed Pharmaceuticals Inc.
Agios Pharmaceuticals Inc.
Heat Biologics Inc.
Cellular Dynamics International Inc.
Onconova Therapeutics Inc.
Conatus Pharmaceuticals Inc.
Intrexon Corp.
Sophiris Bio Inc.
Regado Biosciences Inc.
Five Prime Therapeutics Inc.
Acceleron Pharma INC.
Bind Therapeutics Inc.
Ophthotech Corp.
Foundation Medicine Inc.
Enzymotec Ltd.
Fate Therapeutics Inc.
Macrogenics Inc.
Karyopharm Therapeutics Inc.
Evogene Ltd.
Xencor Inc.
Kindred Biosciences Inc.
Tetralogic Pharmaceuticals Inc.

1/25/13
1/29/13
1/31/13
3/20/13
3/21/13
4/11/13
5/2/13
5/9/13
5/16/13
5/22/13
5/31/13
5/31/13
6/19/13
6/20/13
6/26/13
6/28/13
7/18/13
7/24/13
7/24/13
7/25/13
7/25/13
7/25/13
8/8/13
8/16/13
8/22/13
9/18/13
9/19/13
9/20/13
9/25/13
9/25/13
9/27/13
10/1/13
10/10/13
11/6/13
10/20/13
12/3/13
12/12/13
12/12/13

Біржа
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NYSE
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NYSE
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ

Ціна,
дол.
9,00
10,00
8,00
7,00
14,00
14,00
8,00
14,00
8,00
14,50
9,25
15,00
17,00
15,00
14,00
13,00
17,00
18,00
10,00
12,00
15,00
11,00
16,00
5,00
4,00
13,00
15,00
15,00
22,00
18,00
14,00
6,00
16,00
16,00
14,75
5,50
7,00
7,00

Ціна на
12/31/13, дол.
4,25
19,60
4,42
13,52
27,28
15,11
38,71
28,99
9,64
25,75
14,87
20,80
20,98
16,97
13,74
4,67
29,52
23,95
7,10
16,50
11,48
6,45
23,80
3,70
4,77
16,79
39,60
15,09
32,35
23,82
27,01
6,28
27,43
22,92
19,65
9,14
11,17
9,52

Темп
росту, %
-53
96
-45
93
95
8
384
107
21
78
61
39
23
13
-2
-64
74
33
-29
38
-23
-41
49
-26
19
29
164
1
47
32
93
5
71
43
33
66
60
36

Джерело: [6].

Рис. 18. Динаміка кількості угод венчурного
інвестування у біотехнології, млн дол.
Джерело: за даними NVCA Yearbook by Thomson Reuters

Рис. 19. Результати опитування Bloomberg
щодо існування бульбашки на сучасних ринках
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зації сектора, а на 4 лідерів — майже 60%. Також характерним для ринку є присутність невеликих учасників
— приблизно половина компаній мають капіталізацію
менше 300 млн дол. При цьому більшість фірм не продають лікарські засоби, а займаються розробками препаратів, які в майбутньому, у кращому випадку, можуть
отримати схвалення від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів
США (FDA).
Насправді інвестиції у біотехнологічний сектор можуть бути не такими привабливими, якими здаються на
перший погляд. На американських фондових біржах котируються акції 239 біотехнологічних компаній, з яких
17% мають капіталізацію понад 1 млрд дол. При цьому
22% компаній взагалі не мають виручки, 87% компаній

Рис. 20. Динаміка індексу NASDAQ
Джерело: за даними quandl.com
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Рис. 21. Динаміка індексу NASDAQ у 2014 році

Рис. 22. Динаміка кількості IPO на ринку
інтернет та соціальних медіа
Джерело: за даними mashable.com

Джерело: за даними quandl.com

не мають прибутку, і 83% не очікують його отримати протягом року, а значення P/S перевищує 10 у 81% усіх компаній. Для порівняння, середнє співвідношення P/S для
компаній індексу S&P 500 складає 1,7, а це свідчить про
те, що біотехнологічний сектор є значно переоціненим
[8].
Підвищений ризик для інвесторів становить й те, що
досить часто компанії виходять на ринок на ранніх стадіях розробки препаратів, причому питома вага невдалих
медичних випробувань зазвичай є дуже високою. Хвилю
занепокоєння викликала ситуація з компанією Dicerna
Pharmaceuticals. Наприкінці січня 2014 року компанія залучила 90 млн дол., і у перший день торгів її акції подорожчали на 207%. Компанія лише збирається проводити клінічні випробування препаратів проти раку та для
лікування захворювань печії. Зазвичай, за даними аналітиків, за таких умов ймовірність виведення препарату на
ринок складає менше 5%. У проспекті емісії зазначено,
що компанія не буде обмежувати своїх мажоритарних акціонерів довготривалою забороною продажу свої часток.
У більшості IPO так званий lock-up період є стандартною
практикою для врівноваження інтересів як існуючих, так

Рис. 23. Динаміка обсягу IPO на ринку
ІТ-компаній та соціальних медіа, млн дол.
Джерело: за даними mashable.com

і нових акціонерів. Один з експертів на ринку заявив, що
ніколи в своїй кар'єрі не бачив жодного IPO, за якого мажоритарні акціонери не були б обмежені lock-up періодом [9].
На початку лютого ціна акцій Dicerna Pharmaceuticals
знизилась на 30% від закриття першого дня торгів, а у
середині травня — на 66%.

Таблиця 3. IPO на ринку інтернет та соціальних медіа у 2013 році
Тікер
XOOM
MRIN
QIWI
MKTO
ECOM
LITB
TXTR
TRMR
SALE
YUME
CVT
FEYE
FUEL
RNG
EIGI
WUBA
CRTO
QUNR
WIX
CUDA
MVNR
TWTR
ZU
GOMO
WBAI
ATHM

Назва компанії
Xoom Corp
Marin Software Inc
QIWI plc
Marketo Inc
ChannelAdvisor Corp
LightInTheBox Holding
Textura Corp
Tremor Video Inc
RetailMeNot Inc
YuMe Inc
Cvent Inc
FireEye Inc
Rocket Fuel Inc
RingCentral Inc
Endurance International
58.Com Inc
Criteo SA
Qunar Cayman Islands
Wix.com Ltd
Barraceda Networks Inc
Mavenir Systems Inc
Twitter Inc
Zulily Inc
Sungy Mobile Ltd
500.com Ltd
Autohome Inc

Дата
2/14/13
3/22/13
5/2/13
5/16/13
5/22/13
6/6/13
6/6/13
6/26/13
7/18/13
8/7/13
8/8/13
9/19/13
9/19/13
9/26/13
10/24/13
10/30/13
10/30/13
11/1/13
11/5/13
11/5/13
11/6/13
11/6/13
11/14/13
11/21/13
11/22/13
12/10/13

Ціна,
дол.
16,00
14,00
17,00
13,00
14,00
9,50
15,00
10,00
21,00
9,00
21,00
20,00
29,00
13,00
12,00
17,00
31,00
15,00
16,50
18,00
10,00
26,00
22,00
11,22
13,00
17,00

Обсяг,
млн
дол.
116,38
120,75
229,06
90,59
92,58
90,68
75,00
75,00
219,54
46,13
135,24
349,00
133,40
112,13
252,61
187,00
288,15
166,67
127,05
74,52
48,00
1820,00
253,00
78,54
75,22
132,94

Відкриття
IPO, %
31,25
35,71
-1,47
53,85
25,71
25,79
60,00
10,00
26,19
1,56
80,95
101,50
106,72
32,69
-8,33
24,71
21,77
89,00
12,12
23,33
12,50
73,46
77,27
25,76
53,85
77,41

Темп росту ціни
IPO (кінець
року), %
72,06
-26,50
229,41
176,35
190,61
-11,47
98,68
-46,40
33,57
-15,56
72,81
114,25
100,31
41,15
20,58
131,53
9,64
78,60
67,27
101,11
11,00
133,00
82,77
85,38
173,69
100,06

Темп росту від
перших торгів
(кінець року), %
31,10
-45,84
234,32
79,62
131,16
-29,62
24,18
-51,27
5,85
-16,85
-4,50
6,33
-3,10
6,38
31,55
85,66
-9,96
-5,50
49,19
63,06
-1,33
34,32
3,10
47,41
77,90
12,77

Джерело: [15].
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Рис. 24. Динаміка ціни акцій Twitter
17 липня 2014 року голова ФРС США Джанет Єллен
у виступі перед Конгресом заявила, що ціна акцій компаній деяких секторів є суттєво завищеною, і у першу чергу це стосується невеликих компаній в сфері соціальних
медіа та біотехнологій, які мають дуже високе співвідношення капіталізації до прогнозованого прибутку [10].
У відповідь на таку заяву провідний аналітик інвестиційної групи International Strategy & Investment Group
Марк Шонебаум надіслав відкритого листа, в якому на
основі даних індексу Russell 1000 наводиться динаміка
коефіцієнту P/E в секторі біотехнологій протягом останніх 20 років і зазначається, що поточне його значення
знаходиться на рівні середнього історичного та на 80%
нижче за максимальне значення 2000 року [11].
На думку Роберта Шиллера [12], така ситуація в секторі біотехнологій може призвести до реальних вигод.
Швидке зростання обсягу капіталу в секторі сприятиме
фінансуванню досліджень та клінічних випробувань, проведення яких за інших умов було б неможливим. Навіть
якщо в кінцевому підсумку частину капіталу буде втрачено, в науковому прогресі буде зроблено значний крок
вперед. Тому краще мати біотехнологічну "бульбашку",
ніж "бульбашку" соціальних медіа, або чергову кредитну, які після себе не залишають нічого, крім боргів.
Аналогічнга ситуація характерна і для ІТ-ринку. Керівник хедж-фонду Greenlight Capital Inc. Девід Ейнхорн
заявив, що ми спостерігаємо утворенням другої "бульбашки" доткомів за останні 15 років, але достеменно невідомо, наскільки великими є її розміри, і що в кінцевому
підсумку призведе до вибуху. Такі переконання підкріплюються наступними особливостями ринку:
— відхід від загальноприйнятих методів оцінки акцій;
— продавці акцій протягом тривалого часу фіксують
збитки внаслідок спрацювання стоп-лосів (доручення закрити позицію за несприятливого руху ціни), тим самим
спонукаючи подальший рух ринку вгору;
— у перші дні торгів на біржі після IPO ціни багатьох
компаній (наприклад, Twitter) зростають на 50—100%,
що підтверджує надлишковий попит на дані акції, що є
характерним для ринкових бульбашок;
— стрімке зростання котирувань молодих компаній,
які ще нічого не досягли, а лише роблять гучні заяви для
залучення венчурного капіталу [13].
Результати опитування Bloomberg [14], проведеного
серед інвесторів, свідчать, що 50% з них також вважають, що сучасний інтернет-ринок та ринок соціальних медіа знаходиться в стані фінансової бульбашки (рис. 19).
Розглянемо динаміку індексу NASDAQ та активність
ІТ компаній на ринку IPO протягом останніх років, щоб
з'ясувати, чи дійсно повторюється ситуація, яка призвела до кризи доткомів 2001 року.
Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ
Composite наприкінці листопада 2013 року вперше з часів
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інтернет-кризи подолав позначку у 4000 пунктів, збільшившись від початку року на 29%, а на кінець року темп
росту склав вже 34% (рис. 20).
У першому півріччі 2014 року індекс двічі опускався
нижче 4000: на початку лютого та у квітні (рис. 21). Проте вже 3 липня він досяг позначки у 4485,93 пункти, що
лише на 12,5% менше за історичний максимум, який було
зафіксовано у березні 2000 року.
При кількості IPO на ринку інтернет та соціальних медіа в 10 разів меншій, ніж у 1999 році (рис. 22), обсяг
першого публічного розміщення виявився майже на 2,5
млрд дол. більшим (рис. 23), при цьому IPO соціальної
мережі Facebook стало найбільшим в історії технологічної галузі.
У 2013 році, при значно меншому обсязі, кількість
IPO збільшилась у 1,5 рази, а одним із найгучніших розміщень стало IPO сервісу мікроблогів Twitter (табл. 3).
На IPO, як і багато інших компаній галузі, Twitter вийшла збитковою: за останні 3 роки збитки компанії склали приблизно 300 млн дол. Незважаючи на це, ціна
відкриття перевищила ціну розміщення на 73%, а за
перші півгодини торгів акції подорожчали більш, ніж на
90%. 26 грудня ціна акцій досягла позначки у 73 дол.
(рис. 24), що на 62% більше ціни відкриття та на 181%
більше ціни розміщення. Таким чином, капіталізація
Twitter стала більшою, ніж у 80% компаній індексу S&P
500.
У першому кварталі 2014 року компанія отримала чистий збиток у розмірі 132 млн дол., що майже в 5 разів
більше, ніж за аналогічний період минулого року, хоча
виручка при цьому збільшилась на 119% і склала 250 млн
дол. [16]. 7 травня ціна акцій компанії досягла свого
мінімального значення з моменту розміщення, зменшившись за дві доби на 21% і склала 30,66 дол.
У 2014 році планується вихід на IPO інтернет-холдингу Alibaba, який контролює 80% китайського ринку
онлайн-торгівлі. У квітневому звіті Bloomberg аналітики
оцінили Alibaba у 168 млрд дол. На їхню думку, на IPO
буде виведено 12% акцій, і обсяг розміщення може скласти до 20 млрд дол. Таким чином, компанія може перевищити рекорд соціальної мережі Facebook, яка у 2012
році отримала від IPO понад 16 млрд дол. [17]
Багато компаній, які навіть не отримують виручки, оцінюються венчурними фондами у мільярди доларів. Так,
Pinterest отримала новий транш фінансування у розмірі
225 млн дол. Таким чином, компанія, в якій відсутній механізм монетизації, була оцінена у 3,8 млрд дол. Сервіс
обміну знімками Snapchat, не маючи виручки, був оцінений у 3,6 млрд дол.
ВИСНОВКИ
Отже, ажіотаж навколо технологічних компаній є здебільшого невиправданим, оскільки оцінка багатьох з них
є дуже завищеною, а деякі з них продовжують залишатися збитковими, при цьому політика стимулювання економіки, яка проводиться центральними банками, сприяє
подальшому поширенню бульбашки не лише в даному
секторі, а й на фондовому ринку загалом. Існує декілька
варіантів подальшого розвитку подій: після 1 листопада
ринок може продемонструвати впевнене зростання до
квітня наступного року, або ж до початку президентських виборів у США, оскільки до критичної позначки індексу S&P у 2250 пунктів присутній суттєвий запас росту; висока ймовірність падіння ринку після президентських виборів США, але розвиток подій буде багато в чому залежати від того, якими ресурсами для порятунку буде володіти ФРС.
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FINANCIAL ANALYSIS AND INITIAL PUBLIC OFFERING — THE TIME ELEMENT
Дослідження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та його фінансовий аналіз. Прогноз проведення первинного розміщення цінних паперів у 2012 та 2015 рр. на прикладі реальної компанії.
The study of international accounting standards and its financial analysis. Forecast conducting
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Чи резонно сьогодні відкладати первинне публічне
розміщення цінних паперів на пізніший термін? Ніхто не
стане сперечатися, що відповідь на це питання залежить
від фінансових показників компанії та ринку. Якщо цю
думку ще більше узагальнити, все залежить від того,
наскільки ефективно компанії вдається реінвестувати
вільні грошові кошти назад у розвиток бізнесу.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Проявом глобалізації світового економічного розвитку є активна інтернаціоналізація фондових ринків,
що впливає на формування нових тенденцій розвитку
фінансового середовища, які виявляються у здійсненні
первинних публічних розміщень акцій на світових фондових ринках. Компанії, що прагнуть здійснити первинні
розміщення акцій на міжнародних фондових ринках
перш за все зацікавлені в отриманні додаткових коштів,
набутті прозорості бізнесу, удосконаленні технологій
корпоративного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

російських науковців: С. Гвардіна, П. Гулькіна, А. Лукашова, Я. Міркіна, А. Могіна, В. Нікіфорова, П. Шлика та
інших. Засади здійснення первинного розміщення акцій
представлені в наукових працях українських фахівців:
В. Грушка, А. Єременка, К. Забарного, В. Кукси, Г. Карпенка, Т. Майорової, А. Музиченка, М. Сороки, О. Чумаченко. В. Шевченка. Концептуальним питанням становлення та функціонування фондового ринку України
присвячені праці вчених-економістів і практиків: В. Базилевича, С. Бірюка, М. Бурмаки, О. Каніщенко, З. Луцишин, І. Лютого, Д. Лук'яненка, О. Мозгового, А. Поручника, О. Рогача, А. Філіпенка та інших.
Водночас необхідно зазначити, що, незважаючи на
значну кількість публікацій, присвячених різним аспектам первинного розміщення акцій українських компаній
на міжнародних фондових ринках, недостатньо дослідженими аспектами цієї теми є визначення механізму
первинного розміщення акцій та застосування цього механізму українськими підприємствами на міжнародних
фондових ринках, а також не розуміння власниками
підприємств можливостей та принципів функціонування фондових ринків і часового проміжку для виходу на
ці ринки.

Проблеми формування і розвитку фондового ринку та специфіку первинних розміщень акцій розглянуто МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є часовий аналіз проведення
в роботах таких науковців, як І. Велч, Р. Гедденс, Г. Грегоріу, Д. Дрейхо, Ф.Еспінас, М. Левіс. Останніми рока- первинного розміщення акцій сьогодні чи через три роки
ми тема ІРО стала предметом активного дослідження на реальному прикладі.
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Таблиця 1. INCOME STATEMENT / ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
Revenue (Sales)
Cost of Goods Sold (COGS)
Gross Profit
Selling, General & Admin.
Expense (SG&A)
Advertising
Research & Development
EBITDA
Depreciation, Depletion and
Amortization
Operating Income (EBIT)
Interest Income
Interest Expense
Other Income (Minority
Interest)
Pre-Tax Income (PBT, Profit
before tax)
Tax Provision
NET INCOME ( NI)

Виручка
Собівартість продаж (Собівартість виробництва)
Валовий прибуток = Виручка — собівартість продаж
Адміністративні та комерційні витрати (Інші
операційні витрати)
Реклама
НІОКР (Витрати на дослідження та розробки)
Чистий прибуток до відсоткових витрат податків та
амортизації
Амортизація

дохід
(витрати)*
дохід
(витрати)
(витрати)
(витрати)
дохід
(витрати)

Операційний прибуток (чистий прибуток до
відсоткових витрат та податків)
Відсоткові доходи (Доході від вкладених ресурсів,
якщо такі є)
Відсоткові витрати (відсоткова частина виплат за
позичками та кредитами)
Інші доходи

дохід

дохід

Прибуток до оподаткування

дохід

Податки
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

(витрати)
дохід

дохід
(витрати)

* у дужках вказуються негативні величини, тобто витрати.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для розрахунку умовної капіталізації компанії — у
разі проведення IPO зараз і без проведення IPO, — нам
знадобиться деяке базове розуміння фінансової звітності, тому ми розділили статтю на дві частини.
Отже, будь-яка звітність, будь то IFRS, GAAP чи
інша, влаштована по одному і тому ж принципу і складається з трьох основних документів: звіт про прибутки
і збитки (Profit & Loss statement або income statement),
балансовий звіт (balance sheet) та звіт про рух грошових коштів (ДДС, Cash Flow Statement). Також у загальну фінансову звітність входить звіт про зміни у власному капіталі (statement of shareholders 'equity) і пояснень
до всіх цих звітів, однак для цілей нашої статті потрібне
розуміння тільки перших трьох звітів.
Звіт про прибутки і збитки (P & L statement) являє
собою звичайну таблицю, в якій зведені воєдино і розкладені по категоріям всі прибутки і збитки компанії за
період (рік, півріччя або квартал) (табл. 1).
Сьогодні у всіх на слуху термін EBITDA (Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation, Depletion and
Amortization) — це чистий прибуток компанії (тобто
з уже врахованої собівартістю та іншими витратами
типу реклами, досліджень і адміністрації) але до того,
як з неї віднімуть відсотки за кредитами (Interest),
податки (Taxes) та амортизацію об'єктів (Depreciation,
Depletion and Amortization). Сенс аналізувати чистий
прибуток до вирахування процентних витрат, податків
і амортизації полягає у тому, щоб дуже різні компанії
можна було розглядати в порівнянні з узагальненим і
уніфікованим показниками. У випадку з EBITDA сенс
простий: отримати єдиний показник того, скільки грошей заробляє компанія, якщо відкинути всі нюанси
фінансування видатків та форматів ведення бухгалтерії, прийнятої в конкретній компанії. По такому уніфікованому показником, як EBITDA, інвестор може
грубо порівнювати прибутковість різних компаній,
компаній з різних індустрій і навіть країн. Давайте
проаналізуємо всі три компоненти, що відкидаються
в EBITDA.

Процентні витрати (Interest) можуть змінюватися в
залежності від розмірів заборгованості, і якщо компанія тільки що взяла великий кредит, її процентні платежі суттєво спотворять загальну картину грошових
потоків при порівнянні з менш закредитованою компанією. Амортизація (Depreciation and Amortization), в
свою чергу, є витратою тільки на папері — це якась
віртуальна сума, на яку за минулий період подешевшало обладнання компанії, і яка формально віднімається
з прибутку; при цьому амортизація ніяк не впливає на
реальний грошовий потік. Податки (Taxes) також не
беруться до розрахунок для даного показника, щоб
виключити з аналізу особливості податкового режиму
в конкретній компанії.
Ще один схожий популярний показник, EBIT
(Earnings Before Interest and Taxes) — це те ж саме, що
EBITDA, але тільки вже після вирахування амортизації.
Для повноти картини інвестору зазвичай зручно мати три
показника прибутку: EBITDA, EBIT і Net Income (чистий
прибуток, NI). Ставлення різних типів прибутку до виручки дає різні показники рентабельності. наприклад:
Валова рентабельність (Gross Margin) = Валовий
прибуток (Gross Profit) / Виручка (Sales).
Рентабельність EBITDA = EBITDA / Виручка (Sales).
Рентабельність чистого прибутку = Чистий прибуток (Net Income) / Виручка (Sales).
Бухгалтерський баланс, або балансовий звіт (Balance Sheet), у свою чергу, показує нам всі активи та
зобов'язання (пасиви) компанії. На відміну від Income
Statement, баланс складається не за період часу, а на
певну звітну дату — зазвичай на останню дату звітного
фінансового періоду. Баланс показує наявність у компанії грошових коштів, активів, структуру капіталу компанії (співвідношення власних і позикових коштів).
Особливо корисний аналіз змін балансу в динаміці, тобто за роками. Крім активів та пасивів (зобов'язань), в
балансі завжди є третій обов'язковий компонент —
власний капітал. Основне глобальне правило бухгалтерського балансу, якому все підкоряється в будь-якому стандарті звітності, виглядає так:
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Таблиця 2. BALANCE SHEET / БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
І. Активи
Готівкові кошти та їх еквіваленти
Ліквідні цінні папери
Всього коштів та ліквідних цінних паперів
Дебіторська заборгованість (заборгованість перед нами)
Запаси: матеріали та компоненти
Запаси: незавершена продукція
Запаси: коригування
Запаси: готова продукція
Запаси: інше
Всього запаси товарно-матеріальні цінності
Інші оборотні активи
Всього оборотні активи
Земельні ділянки
Будівлі
Обладнання, меблі, верстати
Стоячи площі
Всього нерухомості, верстати, обладнання (за ціною
придбання)
Accumulated Depreciation
Накопичена амортизація
Property, Plant and Equipment
Нерухомість, верстати, обладнання (справжня
справедлива вартість)
Intangible Assets
Нематеріальні активи
Other Long Term Assets
Інші не оборотні активи
TOTAL ASSETS
ВСЬОГО АКТИВИ
II. Пасиви (Зобов’язання)
Accounts Payable
Кредиторська заборгованість (наша заборгованість перед
третіми особами)
Total Tax Payable
Податки до сплати
Other Accrued Expenses
Інші від терміновані зобов’язання
Accounts Payable & Accrued Expenses
Всього кредиторська заборгованість та від терміновані
зобов’язання
Current Portion of Long-Term Debt
Частина довгострокових боргів до термінового
погашення
Other Current Liabilities
Інші короткострокові зобов’язання
Total Current Liabilities
Всього короткострокові зобов’язання
Long-Term Debt
Довгострокові зобов’язання
Capital Lease Obligation
Зобов’язання по лізингу
Pension And Retirement Benefits
Пенсійні зобов’язання
Deferred Tax And Revenue
Від терміновані податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Other Long-Term Liabilities
TOTAL LIABILITIES
ВСЬОГО ПАСИВИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ)
ІІІ. Власний капітал (Shareholders ‘ Equity)
Звичайні акції
Common Stock
Привілейовані акції
Preferred Stock
Нерозподілений прибуток
Retained Earnings
Додатковий статутний капітал
Additional Paid-In Capital
Treasury Stock
Казначейські акції
TOTAL EQUITY
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Cash And Cash Equivalents
Marketable Securities
Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities
Accounts Receivable
Inventories, Raw Materials & Components
Inventories, Work In Process
Inventories, Inventories Adjustments
Inventories, Finished Goods
Inventories, Other
Total Inventories
Other Current Assets
Total Current Assets
Land And Improvements
Buildings And Improvements
Machinery, Furniture, Equipment
Construction In Progress
Gross Property, Plant and Equipment

Усі активи — Всі зобов'язання = Власний капітал
(Shareholders 'Equity).
Баланс — це теж таблиця, в якій всі активи і пасиви
(зобов'язання) згруповані за категоріями (табл. 2).
Ще раз відзначимо, що завжди дотримується
рівність "Розділ I (активи) — розділ II (пасиви) = розділ
III (власний капітал акціонерів)", що логічно: вся
власність компанії купується за рахунок позикових
коштів і коштів акціонерів.
Зверніть увагу, що в активній частині балансу активи йдуть зверху вниз по мірі убування їх ліквідності
(тобто можливості швидко звернути ці активи в гроші).
У балансі також є поняття оборотних (Current Assets)
і необоротних (Non-Current Assets) активів. Серед активів у компанії завжди можна виділити ті активи, які
по суті є засобами виробництва. Для компанії, що виробляє напої, це можуть бути верстати-конвеєри для
розливу у споживчу тару. А для компанії, що розробляє програмні продукти, засоби виробництва — це
офіси, комп'ютери та персонал, що займається дослі-
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дженнями і розробкою (R & D — Research &
Development). Подібні активи зазвичай підсумовуються і потрапляють в рядок Gross Property, Plant and
Equipment — це будівлі, обладнання та інші засоби
виробництва. Всі ці активи також по-іншому називаються Net Fixed Assets, і вони є частиною необоротних
(постійних) активів компанії. Оборотні активи, на
відміну від необоротних, повністю оновлюються протягом одного бізнес-циклу.
Для того, щоб компанії виробляти продукцію,
потрібно також так званий оборотний капітал (Working
Capital). Він потрібен для того щоб, закуповувати матеріали, виробляти з них продукцію і нести всі витрати,
пов'язані безпосередньо з її виробництвом, включаючи такі витрати, як електроенергія, зарплати працівників,
пов'язаних з виробництвом продукції, і так далі. У міру
того, як компанія реалізує продукцію, оборотний капітал поновлюється. Чим довше цикл від виробництва до
продажу, тим довше продукція лежить на складі і тим
більше оборотного капіталу потрібно.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2014
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Таблиця 3. CASH FLOW STATEMENT / ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА (DD . MM . YY)
Net Income
Чистий прибуток
Cumulative Effect Of Accounting Change
Ефект від зміни облікової політики
Net Foreign Currency Exchange Gain
Прибуток від валютних операцій
Net Income From Continuing Operations
Чистий прибуток
Depreciation, Depletion and Amortization
Амортизація
Change In Receivables
Зміни дебіторської заборгованості
Change In Inventory
Зміни запасів
Change In Prepaid Assets
Зміни в активах оплачених раніше
Change In Payables And Accrued Expense
Змини кредиторської заборгованості
Change In Working Capital
Зміни оборотного капіталу
Change In DeferredTax
Зміни у від термінованих податкових зобов’язаннях
Cash Flow from Discontinued Operations
Грошові потоки від припиненої діяльності
Cash Flow from Others
Інші грошові потоки
Cash Flow from Operations
Грошові потоки від операційної діяльності
Purchase Of Property, Plant, Equipment
Придбання засобів виробництва (капітальні
затрати – CAPEX)
Sale Of Property, Plant, Equipment
Продаж засобів виробництва
Purchase Of Business
Купівля інших бізнесів
Sale Of Business
Продаж частини бізнесу
Purchase Of Investment
Інвестиції
Sale Of Investment
Продаж інвестиції
Net Intangibles Purchase And Sale
Купівля та продаж нематеріальних активів
Cash From Discontinued Investing
Грошові потоки від завершеної інвестиційної
Activities
діяльності
Cash Flow from Investing
Грошові потік від інвестиційної діяльності
Net Issuance of Stock
Випуск акцій/викуп акцій
Net Issuance of Preferred Stock
Випуск привілейованих акцій
Net Issuance of Debt
Надходження від кредитів / Виплата кредитів
Cash Flow for Dividends
Виплата дивідендів
Other Financing
Інше фінансування
Cash Flow from Financing
Грошові потоки від фінансової діяльності
Net Change in Cash
Чисті зміни у готівкових засобів
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА (DD . MM . YY)

Можна порахувати, наскільки ефективно компанія
використовує свої засоби виробництва, включаючи оборотний капітал. Назвемо в даному випадку всі ці активи
капіталом (хоча слово "капітал" слід використовувати
обережно, оскільки залежно від контексту воно використовується в різних значеннях і це часто вносить плутанину). Отже, який прибуток створює для компанії її
капітал? Є кілька підходів для визначення такої ефективності; ми пропонуємо використовувати наступну формулу Джоела Грінблат, призначену для розрахунку повернення на капітал (ROC, Return On Capital):
ROC (Return On Capital, зворотно капітал) = EBIT /
(Net Fixed Assets + Working Capital);
Net Fixed Assets — це необоротні активи, такі як
будівлі, обладнання та інші засоби виробництва;
Working Capital — оборотний капітал.
Розрахунок повернення на капітал є дуже важливим,
оскільки ROC є індикатором того, що станеться з прибутком компанії, якщо вона буде продовжувати інвестувати свій вільний грошовий потік (Free Cash Flow, FCF),
тобто чистий прибуток після всіх витрат і витрат, в засоби виробництва і оборотний капітал.
Для прикладу припустимо, що у компанії ROC =
30%. Це означає, що кожні 100 доларів вільних грошей,
інвестовані в капітал, дадуть 30 доларів EBIT (так як 30/
100 = 30%), які, після вирахування податків і процентних витрат, можливо, перетворяться на 20 доларів чистого прибутку (Net Income). Припустимо, рентабельність
чистого прибутку дорівнює, в свою чергу, 25% (тобто
Чистий прибуток / Виручка = 25%). Це означає, що раз
у нас з'явилося 20 доларів прибутку, виходить, що наша
виручка збільшилася на додаткові 80 доларів (так як 20

/ Х = 25%, значить Х = 80). Разом, якщо ми тепер прокрутимо цей приклад в прямому порядку: 100 доларів
капітальних вкладень дадуть додаткові 80 доларів обороту, з яких вийде 30 доларів EBIT і потім 20 доларів
чистого прибутку.
Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement)
також необхідний нам для повного розуміння другої
частини статті. Перші два розглянутих звіту несуть корисну інформацію, але показують "паперові" результати роботи. Оскільки у світі бізнесу балом правлять гроші,
нас часто цікавить питання: а скільки ж грошей реально
заробляє компанія, незважаючи на всі прекрасні результати на папері? Саме це і показує третій звіт. Для спрощення аналізу ми розглянемо лише окремі його частини. Звіт про рух грошових коштів являє собою стандартним чином звіт всіх операцій з грошовими коштами
підприємства за певний період. Інвесторів при аналізі
вартості акцій компанії, а також кредиторів при аналізі
фінансового стану компанії та її здатності повернути
взяті кредити часто цікавить не стільки відносна прибутковість компанії, скільки її здатність розплатитися за
рахунками, а також здатність отримувати гроші ("генерувати кеш") від операцій. Часом ці показники більш
важливі, ніж прибутковість. Простіше кажучи, маленька компанія (вірніше, компанія з маленьким грошовим
потоком) може бути досить прибутковою, але якщо вона
"генерує мало кеша", кредитори не дадуть їй великих
кредитів, а акціонери не зможуть очікувати від цієї компанії великих дивідендів, що позначиться на оцінці даної
компанії.
Існують два формати звіту про рух грошових коштів
— прямий (direct) і непрямий (indirect). Не вдаючись у
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Таблиця 4.
Капітальні витрати (млрд дол.)

2012
20.4

2013П
25.7

2014П
32.2

2015П
40.6

зайві подробиці, на практиці більшість підприємств
являє непрямий звіт про рух грошових коштів, оскільки
він трохи простіше в складанні, і дозволяє краще зрозуміти, чим грошовий потік від операційної діяльності
відрізняється від прибутку компанії (а він, звичайно ж,
відрізняється) (табл 3).
Відразу після початкового грошового балансу на
початок періоду першої рядком у звіті стоїть чистий прибуток, а далі до неї починають додаватися всі коригування, які впливають на обсяг чистого грошового потоку, вираженого в готівці на рахунку компанії. Наприклад, амортизація є умовним віртуальним (не готівка)
витратою, коли вона віднімається у звіті про прибутки і
збитки, тому тут вона додається назад.
Після всіх врахованих коригувань чистого прибутку
ми отримуємо в підсумку як суму показник "Грошовий
потік від операційної діяльності" (Cash Flow from
Operations), тобто всі готівкові гроші, які компанія створює в процесі своєї роботи. Ці отримані гроші можуть
бути інвестовані назад у бізнес, наприклад, через
здійснення капітальних інвестицій (рядок Purchase of
Property, Plant, Equipment — придбання засобів виробництва, або Capital Expenditures, або CAPEX). Всі
подібні інвестиційні витрати підсумовуються в рядку
"Грошовий потік, від інвестиційної діяльності" (Cash
Flow from Investing). І, нарешті, в останньому розділі
"Грошовий потік від фінансової діяльності" (Cash Flow
from Financing) вказані надходження і виплати кредитних ліній, надходження від випуску акцій і витрати, пов'язані із зворотним викупом своїх акцій, витрати на виплати дивідендів, та інші активності, пов'язані з фінансуванням діяльності компанії. Підсумувавши всі грошові
потоки, ми отримаємо в звіті рядок "Чиста зміна в готівкових коштах", і з неї отримаємо значення грошових
коштів на кінець періоду.
За основу приклад для розрахунку візьмемо реальні
показники компанії China Mobile за 2012 рік. China
Mobile вже є публічною компанією, але в даному випадку це не має значення, нам просто потрібні реальні цифри. Ми припустимо, що це приватна компанія і що 100%

акцій належить невеликій групі власників. Ми розглянемо два сценарії її розвитку на три роки: у першому випадку зростання компанії забезпечується цілком
її власними коштами, використовуючи тільки чистий
грошовий потік від операційної діяльності; у другому —
із залученням акціонерного капіталу шляхом продажу
пакету в 25% і використання цих коштів для фінансування зростання. Ми також припустимо, що зростання
бізнесу в обох випадках не обмежений ринком і що компанія спокійно може використовувати весь вільний грошовий потік, або весь вільний грошовий потік плюс залучені при публічному розміщенні кошти (другий сценарій) з такою ж ефективністю, як вона використовувала свої кошти історично.
У 2012 році компанія мала виручку 92 млрд доларів
і чистий прибуток 21.2 млрд, середні історичні темпи
росту у China Mobile складають 16.1%. Таким чином,
ми можемо побудувати модель компанії на 7 років і після
цього порахувати поточну вартість компанії за методом
дисконтованих грошових потоків (DCF), з дисконтом
12% річних. У такому випадку поточна вартість компанії
складе 356 млрд доларів. Запам'ятаємо цю оціночну
вартість.
В інформаційній базі даних, якою ми користуємося, за результатами 2012 у China Mobile показник ROC
дорівнює 31%, що є дуже непоганим показником (наприклад, він вищий, ніж у 86% компаній із загального
числа в 627 телекомунікаційних компаній у цій базі). Ми
не будемо зараз перевіряти, наскільки точна ця інформація, а просто зробимо припущення, що компанія
дійсно має такий показник ROC.
Нагадаємо, що ROC (Return On Capital, Повернення
на капітал) = EBIT / (Net Fixed Assets + Working Capital)
де: Net Fixed Assets — це необоротні активи такі, як
будівлі, обладнання та інші засоби виробництва;
Working Capital — оборотний капітал.
У 2012 році грошовий потік від операційної діяльності дорівнював 37.8 млрд доларів, з яких 20.4 млрд
дол., тобто 54% було інвестовано в основні засоби
(CAPEX, або капітальні витрати). Припустимо, що компанія буде себе вести точно також протягом наступних трьох років. У міру збільшення прибутку капітальні
витрати також будуть збільшуватися. Отже, рядок
Capital Expenditures (Капітальні витрати) у звіті про рух

Таблиця 5.
% від
виручки
Revenue (Виручка)
Cost of Goods Sold
Gross Profit
Selling, General & Admin. Expense
Advertising
Research &Development
EBITDA
Depreciation, Depletion and Amortization
Operating Income (EBIT)
Interest Income
Interest Expense
Other Income (Minority Interest)
Pre-Tax Income
Tax Provision
Net Income (Continuing Operations)
Net Income (Discontinued Operations)
Net Income (Чистий прибуток)
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6.25%
93.75%
47.52%
0.00%
0.00%
50.90%
18.07%
26.86%
2.26%
-0.07%
-0.02%
30.57%
-7.48%
23.09%
0.00%
23.07%

Dec 12

Dec 13P

Dec 14P

92021.84
5755.172
86266.67
43725.78
0
0
46834.65
16627.59
24716.26
2078.982
-64.0394
-17.5698
28128.08
-6883.25
21244.83
0
21227.26

115692.55
7235.57
108456.98
54973.33
0.00
0.00
58881.89
20904.69
31074.00
2613.76
-80.51
-22.09
35363.44
-8653.82
26709.62
0.00
26687.53

145354.83
9090.69
136264.14
69067.88
0.00
0.00
73978.55
26264.42
39041.03
3283.90
-101.15
-27.75
44430.24
-10872.57
33557.67
0.00
33529.91
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Таблиця 6.
Капітальні витрати (млрд дол.)

2012
20.4

2013П
109.5

2014П
48.5

2015П
60.9

грошових коштів China Mobile
Таблиця 7.
буде виглядати наступним чином
% від
(табл. 4).
Dec 12
Dec 13P
Dec 14P
виручки
Припускаючи, що ROC залиRevenue (Виручка)
92021.84
218413.71
274412.25
шається таким же (31%), а неоCost of Goods Sold
6.25%
5755.172
13659.89
17162.12
боротні активи збільшуються на
Gross Profit
93.75%
86266.67
204753.81
257250.13
Selling, General, &Admin. Expense
47.52%
43725.78
103783.08
130391.76
20.4 млрд доларів, ми можемо
Advertising
0.00%
0
0.00
0.00
обчислити EBIT, а далі і чистий
Research &Development
0.00%
0
0.00
0.00
прибуток у 2013 році. Ми також
EBITDA
50.90%
46834.65
111161.97
139662.51
припустимо, що рентабельність
Depreciation, Depletion and Amortization
18.07%
16627.59
39465.55
49584.03
Operating Income
26.86%
24716.26
58664.00
73704.72
чистого прибутку і вся структура
Interest Income
2.26%
2078.982
4934.46
6199.59
витрат залишиться незмінною в
Interest Expense
-0.07%
-64.0394
-152.00
-190.97
процентному співвідношенні. Це
Other Income (Minority Interest)
-0.02%
-17.5698
-41.70
-52.39
дозволить нам побудувати моPre-Tax Income
30.57%
28128.08
66761.96
83878.89
дель доходів і витрат на 2013—
Tax Provision
-7.48%
-6883.25
-16337.39
-20526.09
Net Income (Continuing Operations)
23.09%
21244.83
50424.57
63352.80
2015 роки, і оцінити головним чиNet Income (Discontinued Operations)
0.00%
0
0.00
0.00
ном майбутню виручку (перший
Net Income (Чистий прибуток)
23.07%
21227.26
50382.87
63300.40
рядок) і чистий прибуток (останній рядок) (табл. 5).
У нашій моделі виручка 2015 склала більше 182 компанії вирішило чекати і розвиватися на власних громлрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж у 2012. Це шах, а виходити на біржу тільки в 2015 році. Нагадаєздається дуже непоганим результатом. Спробуємо оці- мо, що при екстенсивному варіанті розвитку вартість
нити компанію тим же методом DCF з усіма тими ж пе- 75%, що залишаються у власників, у 2015 році дорівредумовами, але використовуючи чистий прибуток 2015 нювала б 529 млрд доларів.
Саме така магія складного відсотка: у компанії
року. При новому розрахунку справедлива вартість компанії дорівнює 706 млрд доларів. Якщо компанія в 2015 без боргів або з невеликим рівнем боргу і високою
році зробить IPO, продавши 25% пакет, то вартість реш- рентабельністю інвестованого капіталу відбувається постійне множення грошей за рахунок їх реінвести 75% становитиме 529 млрд
Розглянемо тепер перший сценарій, при якому тування в активи, що створюють постійно наростакомпанія робить розміщення відразу в 2012 році, ючий грошовий потік. Однак для реалізації цього
продавши 25% при оцінці всієї компанії в 356 млрд сценарію менеджменту необхідна добре опрацьовадоларів. Це дозволило б залучити в бізнес додаткові на середньострокова стратегія і залізна дисципліна
89 млрд. Давайте подивимося, що сталося б, якби виконання цієї стратегії. Але саме так і будуються
компанія використовувала ці 89 млрд доларів так великі компанії.
само ефективно, як і свої власні кошти. Робимо таку
ж модель, тільки збільшуємо капітальні витрати 2013
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ACCOUNTING FOR REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS — NEW APPROACHES
TO RECOGNITION IN ACCORDANCE WITH IFRS 15
У статті проаналізовано ключові норми МСФЗ 15 "Виручка по договорах з клієнтами", визначено переваги нового стандарту порівняно з діючими МСБО 18 і 11, а також з'ясовано, які дискусійні питання пов'язані з його практичним запровадженням. Зроблено висновок, що повністю новими в МСФЗ 15 для облікової системи є вимоги визнання доходів шляхом застосування "п'ятикрокової моделі", яка буде включати: визначення контракту з клієнтом; визначення контрактних зобов'язань у договорі; визначення ціни
угоди; розподіл ціни угоди з урахуванням порядку виконання зобов'язань в договорі; визнання доходу,
коли підприємство задовольнить контрактні зобов'язання. Аналіз довів, що до числа переваг застосування нового стандарту можуть бути віднесені такі: він дає універсальну модель визнання виручки, яка
може бути застосована для будь-якого бізнесу, для різних видів діяльності і галузей, для товарів, продукції, робіт, послуг тощо; стандарт містить не лише викладення загального підходу визнання виручки, а
деталізований алгоритм, що значно спрощує порядок його практичного використання; МСФЗ 15 чітко
визначає критерії визнання виручки для різних умов виконання контрактних зобов'язань (одномоментних
та протягом періоду); розкриває порядок визначення ціни як бази для подальшого визнання виручки в
цілому і стосовно окремих компонентів контракту. Позитивним результатом запровадження нового МСФЗ
15 є те, що завдяки йому можуть бути вирішені проблеми узгодження вимог з обліку виручки в МСФЗ і в
GAAP/USA. Водночас, у статті виділено й дискусійні питання запровадження МСФЗ 15, зокрема стандарт
потребує детального опрацювання складу контрактних зобов'язань для коректного визнання виручки;
необхідним є перегляд і внесення змін до облікової політики практичної більшості підприємств; для вітчизняних обліковців залишиться невирішеним завдання, яким чином ув'язати норми нового МСФЗ 15 і порядок визнання доходів для цілей оподаткування.
The article analyzes the key requirements IFRS 15 "Revenue from contracts with customers", the advantages
of the new standard compared to the current IAS 18 and 11, and clarified discussion of its practical
implementation. The conclusion is made that in IFRS 15 new accounting system are demanding recognition of
income by using the five-step model: identify the contract with a customer; determining contractual obligations
in the contract; determining the transaction price; price allocation of the transaction based on order execution
obligations in the contract; the recognition of revenue when the entity satisfies contractual obligations. The
analysis showed that the benefits of the application of the new standard may include the following: it provides a
universal model of revenue recognition, which can be applied to any business, for different activities and
industries for goods, products, works, services, etc.; standard contains not only the presentation of the overall
approach, revenue recognition, and detailed algorithm, which greatly simplifies the procedure for its practical
use; IFRS 15 clearly defines the criteria for revenue recognition for different conditions of fulfillment of contractual
obligations (simultaneously and during the period); discloses the procedure for determining rates as a basis for
revenue recognition in General and in relation to the individual components of the contract. The positive result
of the introduction of the new IFRS 15 is the fact that it can be solved the problem of harmonizing the requirements
of accounting for revenue in IFRS and GAAP/USA. However, in the article, discussion questions introduction of
IFRS 15 selected: the standard requires a detailed analysis of the composition of the contractual obligations for
correct revenue recognition; review and changes in accounting policies is necessary for most businesses; for
domestic specialists will remain an unresolved problem how to reconcile the provisions of the new IFRS 15 and
the recognition of income for tax purposes.

Ключові слова: дохід, виручка, контрактні зобов'язання, ціна угоди, розрахунки з клієнтами.
Key words: income, revenue, contractual obligations, price agreements, accounts receivable.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Одним із важливих об'єктів бухгалтерського обліку, що
має особливе значення для визначення фінансових резуль-
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татів будь-якого суб'єкта господарювання, є дохід. Порядок визнання і відображення в звітності доходу завжди знаходиться в сфері уваги і дослідників-учених, і практиків.
Саме цей показник є принципово необхідним як для цілей
складання фінансової, так і податкової звітності. Однак
відносно обліку доходів від різних операцій, що виникають
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у процесі господарської діяльності, зокрема в частині їх визнання, в сучасній теорії і практиці продовжують залишатися
дискусійні питання, які пов'язані, наприклад, із з'ясування
моменту визнання доходів з урахуванням встановлених критеріїв визнання як для цілей подальшого визначення фінансових результатів, так і для цілей оподаткування.
При тому слід мати на увазі, що господарська діяльність
постійно ускладнюється, а, отже, й ускладнюються договірні
відносини з контрагентами, що не може не впливати на особливості визнання доходів. Стандарти обліку мають забезпечити врахування різноманітних договірних умов поставки
товарів, виконання робіт, надання послуг під час визнання
доходів діяльності. З урахуванням цього невипадковими є
постійні оновлення положень нормативних документів, що
регламентують облік доходів. А у зв'язку з прийняттям оновлених норм стандартів, у свою чергу, потрібні додаткові дослідження, які б дозволили оцінити, по-перше, напрям зроблених змін, по-друге, переваги і дискусійні аспекти їх практичного впровадження. Отже, тема дослідження постає актуальною з теоретичної і практичної точки зору.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ, І ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Ознайомлення зі змістом праць вітчизняних і зарубіжних авторів свідчить про те, що дискусії, пов'язані з вирішенням різних методологічних, організаційних і методичних проблем обліку доходів, тривають практично постійно.
При тому суттєвий внесок у розв'язання цих проблем зробили такі фахівці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Домбровський, С.Я. Зубілевич, В.І.
Єфіменко, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, П.Т. Саблук, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко
та багато інших. Однак, ураховуючи оновлення нормативної бази з обліку доходів на міжнародному рівні, постає
завдання проаналізувати, які зміни очікуються з цього приводу в теперішній час і в найближчому майбутньому, і як їх
слід врахувати в обліковій діяльності підприємств.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)
Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати
ключові норми МСФЗ 15 "Виручка по договорах з клієнтами", визначити переваги нового стандарту порівняно з діючими МСБО 18 і 11, а також з'ясувати, які дискусійні питання пов'язані з його практичним запровадженням.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогоднішній день в міжнародній практиці основними нормативними документами, що регулюють порядок визнання і відображення в обліку і фінансовій звітності доходів,
постають два основних стандарти — МСБО (IAS) 11 "Договори будівництва" і МСБО (IAS) 18 "Виручка", кожний з яких
використовуються з урахуванням галузевої специфіки і
особливостей договорів з покупцями (замовниками).
Однак нещодавно Радою з МСФЗ був представлений
новий Міжнародний стандарт фінансової звітності — IFRS
15 "Виручка по договорах з клієнтами" [1; 2], який має замінити обидва названих стандарти, тобто IAS 18 [3] і IAS 11
[4].
IFRS 15 буде застосовуватися, починаючи зі звітних
річних періодів з 1 січня 2017 року. Однак можливе його
довгострокове застосування.
Як і інші МСФЗ, IFRS 15 містить тлумачення основних
понять, що використовуються в обліку доходів. При тому
зміст термінів отримав певне коригування, порівняно з діючою нині термінологією МСБО 18. Так, як відомо, у МСБО

18 надається таке тлумачення доходу "дохід — це валове
надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання,
коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу"
[3]. У свою чергу в МСФЗ 15 категорія "доходу" тлумачиться в певній мірі подібно, але є незначна відмінність — дохід
— це "збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі надходження або приросту активів або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного
капіталу, крім тих, які стосуються вкладу власників" [1]. Як
бачимо, у новому тлумаченні вилучено поняття "валове" стосовно надходження вигід, по-друге, вилучено надходження
"в ході звичайної діяльності" (воно перейшло в тлумачення
категорії "виручка"), по-третє, конкретизовано, що надходження вигід відбувається у вигляді "надходження або приросту активів або зменшення зобов'язань" [1].
Поряд із терміном "доход" у МСФЗ 15 з'явився і термін
"виручка", який, як було зазначено вище, має таке значення, що це "доходи в ході звичайної діяльності підприємства"
[1]. На нашу думку, така інтерпретація відповідної категорії
не є коректною, оскільки в ході звичайної діяльності підприємства можуть виникнути самі різноманітні доходи, які зазвичай не є власне виручкою. Наприклад, доходи у вигляді
дивідендів і відсотків також є доходами звичайної діяльності,
але навряд чи їх можна вважати виручкою в її традиційному
розумінні. Виручка ближче за змістом до доходів операційної діяльності, а не звичайної діяльності в широкому її значенні.
Абсолютно новим у МСФЗ 15 є вимоги до обліку доходів, які представлені у вигляді так званої "п'ятикрокової
моделі" [1; 2].
П'ять основних кроків визнання виручки мають такий
вигляд:
— визначити контракт (контракти) з клієнтом;
— визначити контрактні зобов'язання в договорі;
— визначити ціну угоди;
— розподілити ціну угоди з урахуванням порядку виконання зобов'язань в договорі;
— визнати виручку, коли (або як) підприємство задовольняє контрактні зобов'язання в процесі виконання контракту.
Визнання виручки відповідно до вимог МСФЗ 15 по кроках десь нагадує порядок визнання доходу, що застосовується до договорів підряду згідно з діючим МСБО 11 [4].
Але спільне лише те, що дохід визнається за певним алгоритмом. Саме ж наповнення цього алгоритму нове.
Розглянемо докладніше, за якими кроками має визнаватися виручка згідно з МСФЗ 15 "Виручка по договорах з
клієнтами".
Перший крок — це визначення договору з замовником [1; 2]. Суть терміну "договір (контракт" наведено в
МСФЗ 15, він тлумачиться дуже просто, як "угода між двома або більше сторонами, яка створює закріплення прав і
обов'язків" [1]. Перший крок передбачає, що необхідно
визначити, а чи потрапляє конкретний договір у межі дії
МСФЗ 15? Для того, щоб відносно договору працював
відповідний стандарт необхідно, щоб були виконані такі
умови:
— "контракт був схвалений сторонами договору;
— права кожного учасника щодо товарів або послуг,
які будуть передані, можуть бути ідентифіковані;
— договір має комерційний зміст;
— існує ймовірність того, що винагорода, яку підприємство має право отримати в обмін на товари або послуги,
буде отримана" [1].
Акцент на договори поєднує МСФЗ 15 з МСБО 11, тобто визнання доходу починається саме з ідентифікації угоди, за якою має виникнути виручка.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Основним критерієм визнання в даному випадку є те,
що компанія має вірогідність отримання винагороди за поставлені товари і послуги.
Другий крок пов'язаний із визначенням порядку виконання зобов'язання в договорі. У даному випадку
мається на увазі, що в самому початку строку дії договору підприємство має чітко визначити товари або послуги,
які обіцяні клієнту, і з'ясувати, яким чином буде виконуватись зобов'язання за МСФЗ 15. При тому зобов'язання
може виконуватися або поставкою окремих різних товарів
або послуг (або їх партією), що по-різному ідентифікуються, або серією товарів чи послуг, які є подібними і
мають однакову структуру в частині їх передачі замовнику. Для кожного виду виконання зобов'язання встановлені свої критерії.
Необхідність другого кроку пояснюється тим, що в деяких господарських взаємовідносинах з контрагентами одиницею визнання виручки контракт не є. Це буває у випадках, коли контракт охоплює змішані поставки, коли поставляються кілька різних партій товарів, або кілька різноманітних послуг, або одночасно і товарів, і послуг. У зв'язку з
цим передбачається можливість розподілу договору на окремі контрактні зобов'язання, про що і йде мова у другому
кроці визнання виручки. Загальний підхід, як зазначено в
[1; 2], полягає в тому, що товари або послуга вважаються
окремими, якщо одночасно виконуються обидва критерії:
1) товар або послуга можуть бути окремими (тобто замовник може отримати вигоду від кожного з цих компонентів
окремо) і 2) товар або послуга є окремими в контексті контракту (тобто зобов'язання з передачі товарів або послуг
можна відокремити від решти зобов'язань контракту) [1; 2].
Практичне значення відповідного кроку можна чітко простежити на прикладі договорів підряду як в галузі будівництва, так і інших галузях, що здійснюють виконання робіт,
послуг, які часто поєднуються із договорами поставки товарів.
Третій крок передбачає, що має бути визначена ціна
угоди.
Під ціною угоди розуміється сума, яку підприємство
планує і має право отримати в обмін на передані товари і
послуги. Під час прийняття такого рішення підприємство має
взяти до уваги минулий досвід і, зокрема, звичаї ділового
обороту відповідно до вимог МСФЗ 15 (п. 47) [1].
Але, як відомо, не в усіх випадках договір містить конкретну фіксовану ціну. В ньому може бути передбачена й
змінна складова. Тоді постає завдання оцінити саме цю
змінну складову. Так, змінна складова може бути пов'язана
з ситуацією, коли передбачаються знижки, повернення, кредити, якісь особливі цінові пропозиції тощо. Також іноді
договір може передбачати, що ціна залежить від виникнення якоїсь майбутньої події (п. 51) [1]. У такому випадку теж
мова йде про змінну складову. Ціна може також передбачати необхідність врахування зміни вартості грошей у часі.
Четвертий крок у певній мірі є продовженням попереднього і знов-таки пов'язаний із ціною. Він передбачає, що
необхідно виділити і зв'язати ціну угоди із зобов'язаннями
виконання контракту.
Так, у випадку, якщо в контракті передбачається кілька
різних зобов'язань, що мають бути виконані, то підприємство має розбити ціну угоди відповідно до виконання зобов'язань у договорі з посиланням на їх відносно автономні
відпускні ціни (МСФЗ 15, п. 74) [1].
У випадку, якщо автономної ціни продажу безпосередньо немає, підприємство повинно буде оцінити її. МСФЗ 15
встановлює різні методи, які можуть використовуватися для
цих цілей, зокрема такі:
— скоригованої ринковий підхід;
— підхід, що базується на застосуванні очікуваної вартості, плюс маржа;
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— залишковий підхід (допустимий тільки в обмеженому числі випадків) [1].
Будь-яка загальна знижка, якщо вона передбачається
договором, має бути розподілена між зобов'язаннями виконання контракту на відносній основі, пропорційно автономній ціні продажу.
На п'ятому кроці має бути визнана виручка, коли
підприємство задовольняє зобов'язання за контрактом.
При тому дохід відображається тоді, коли переходить
контроль, а це може відбуватися або протягом довгого часу,
або в певній точці, в конкретний момент часу (МСФЗ 15, п.
32) [1; 2].
Як відомо, у зараз діючому МСБО 18 відповідне питання вирішувалось із деталізацією особливостей визнання
виручки стосовно операцій з продажу товарів або надання
послуг, а в МСБО 11 — використовувався підхід оцінки ступеня (відсотку) завершеності контракту. Замість відповідних норм у новому МСФЗ 15 вводиться 5-й крок визнання
виручки, який повністю зв'язує момент виконання зобов'язання за контрактом із моментом передачі контролю над
відповідним активом (товаром, послугою), що містяться в
контрактному зобов'язанні.
У свою чергу сам по собі контроль тлумачиться з урахуванням можливості підприємства якимось чином забезпечувати отримання вигід від активу і запобігати несанкціонованому використанню комусь іншому направляти процес
використання активу [1]. Що ж стосується переваг, які надає
актив, то вони фактично постають у вигляді потенційних грошових потоків, які прямим або непрямим шляхом можуть
бути отримані тими, хто володіє правом контролю над активом. Переваги від володіння правом контролю над активом
можуть бути отримані завдяки використанню активу під час
виробництва товарів, робіт, послуг; використання під час додавання до вартості інших активів, врегулювання зобов'язань та/або скорочення витрат; продажу та/або обміну
активу; застави для забезпечення позики тощо [1].
Відповідно до вимог п. 35 МСФЗ 15, виручка визнається протягом довгого часу, при виконанні наступних критеріїв:
— клієнт отримує і використовує всі вигоди від товару
(послуги), що надаються підприємством-виконавцем контракту по мірі виконання контрактних зобов'язань, або
— компанія створює та доопрацьовує актив, контроль
над яким передається замовнику по мірі створення або доопрацювання такого активу, або
— у процесі виконання контрактних зобов'язань компанія створює актив, у якого немає якогось альтернативного використання, і у компанії є право вимагати плату за виконані на певну дату контрактні зобов'язання [1; 2].
У випадку, якщо підприємство не задовольняє зобов'язання протягом певного часу, то вона задовольняє його в
певний момент часу. Тоді виручка буде визнаватися, коли
передається управління активом у конкретний момент. Про
перехід управління активом покупцю можуть свідчити такі
чинники:
— компанія має поточне право на оплату активу;
— клієнт має право власності на актив;
— підприємство передало фізичне володіння активом;
— клієнту передані суттєві ризики і вигоди, пов'язані з
правом власності на актив;
— клієнт прийняв актив [1].
Під час визнання виручки за наведеною п'ятикроковою
моделлю застосування кожного кроку має опиратися на
конкретні факти і обставини, що передбачені договором з
контрагентами, і потребує продуманого професійного судження облікового фахівця.
Узагальнимо в чому, на нашу думку, будуть полягати
переваги застосування нового стандарту — МСФЗ 15 —
порівняно з нині діючими. До числа переваг можуть бути
віднесені такі:
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
1. Стандарт дає універсальну модель визнання виручки, яка може бути застосована для будь-якого бізнесу, для
різних видів діяльності і галузей, для товарів, продукції,
робіт, послуг тощо.
2. Стандарт містить не лише викладення загального
підходу визнання виручки, а деталізований алгоритм, що
значно спрощує порядок його практичного використання.
3. МСФЗ 15 чітко визначає критерії визнання виручки
для різних умов виконання контрактних зобов'язань (одномоментних та протягом періоду).
4. Особливу увагу приділено визначенню ціни як бази
для подальшого визнання виручки в цілому за контрактом,
так і виручки стосовно окремих компонентів контракту. У
нині діючих МСБО цінам приділяється менше уваги.
5. Позитивним результатом запровадження нового
МСФЗ 15 є те, що завдяки його застосуванню можуть бути
вирішені проблеми узгодження вимог стандартів з обліку
виручки, які передбачені в МСФЗ і в системі стандартів
США — GAAP/USA. Новий МСФЗ 15 є повністю конвергованим, на що звертають увагу фахівці [5]. Він передбачає єдину, покрокову модель визнання виручки, яка дозволяє покращити систему обліку і порядок подання інформації про виручку у фінансовій звітності. Високий рівень
конвергенції МСФЗ і GAAP/USA в частині обліку виручки і відображення її у фінансових звітах дозволяє підвищити зіставність показників звітності, що, безумовно, є
суттєвим і перспективним етапом у розвитку облікових
систем світу.
Однак, розуміючи всі переваги МСФЗ 15, не можемо не
звернути увагу на те, що практичне запровадження стандарту пов'язано з необхідністю вирішення ряду дискусійних
питань, зокрема, таких:
1. Застосування норм МСФЗ 15 потребує детального
опрацювання складу контрактних зобов'язань для коректного визнання виручки. Для цілого ряду підприємств, які
здійснюють поставку товарів і виконання робіт, надання
послуг за єдиним контрактом, визнання виручки залишиться досить не простим завданням і потребує пошуку додаткової інформації, наприклад, стосовно цін відносно кожного компоненту.
2. Запровадження МСФЗ 15 потребує перегляду і внесення змін до облікової політики практичної більшості
підприємств, оскільки показник доходів є базовим для всіх
компаній, а підходи щодо його відображення в фінансовій
звітності суттєво зміняться.
3. Для вітчизняних підприємств залишиться невирішеним завдання, яким чином ув'язати норми нового МСФЗ 15
і порядок визнання доходів для цілей оподаткування, оскільки підхід, прийнятий у Податковому кодексі, дещо
відрізняється від МСФЗ 15. А з урахуванням поставленого
в Україні завдання максимального наближення бухгалтерського обліку і оподаткування на державному рівні важливим
стане пошук можливостей забезпечення ув'язки оновлених
критеріїв визнання доходу в МСФЗ зі сталою практикою
оподаткування в Україні.

надавши конкретну можливість формувати фінансову
звітність з доходів за єдиними правилами. Отже, запровадження МСФЗ 15 є перспективним кроком у розвитку міжнародної облікової системи в цілому.
3. Введення в практику обліку МСФЗ 15 ставить ряд
нових завдань перед вітчизняними обліковцями, що потребують рішення, зокрема, потрібними стають: детальна конкретизація складу контрактних зобов'язань у договорах з
клієнтами, перегляд облікової політики більшості
підприємств усіх видів діяльності з урахуванням нових критеріїв визнання доходу, а також пошук нових шляхів узгодження бухгалтерського обліку і оподаткування, оскільки, з
одного боку, нові запропоновані в МСФЗ 15 підходи є більш
чіткими і конкретизованими, з іншого, система оподаткування, застосована в Україні, стає більш віддаленою від бухгалтерського обліку і фінансової звітності. І треба шукати
нові можливості їх поєднання.
Перспективи подальших досліджень пов'язані з
тим, що необхідні додаткові наукові і практичні розробки стосовно методичних аспектів застосування конкретних положень нового МСФЗ 15 в різноманітних господарських ситуаціях визнання виручки по договорах з
клієнтами.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
На підставі проведеного дослідження можна зробити
такі основні висновки:
1. Прийнятий Радою з МСФЗ новий МСФЗ 15 "Виручка
по договорах з клієнтами" суттєво змінив підхід до порядку
визнання доходу і запропонував п'ятикрокову модель його
відображення.
2. Перспективи запровадження нового МСФЗ 15 пов'язані з тим, що він, по-перше, забезпечив чітке впорядкування критеріїв визнання доходів у різноманітних ситуаціях господарської діяльності, по-друге, сприяв конвергенції МСФЗ
і GAAP/USA, тобто зблизив облікові системи різних країн, Стаття надійшла до редакції 08.10.2014 р.
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В статье рассмотрен процесс совершенствования методики формирования области эффективных альтернатив инвестиционного проекта этапного развития структуры и мощности мультимодальных транспортных узлов с учетом варьирования экономическими показателями.
The article reviews the process of perfecting the method of defining the set of viable alternatives
for an investment project of stage-by-stage development of the structure and capacity of multimodal
transport hubs with regard for varying economic figures.
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ВВЕДЕНИЕ

В свою очередь, транспортная система Украины,
имеющая большие возможности для реализации международного транзита через территорию страны, сухопутные и морские узлы, к сожалению, не заняла лидирующего (в данном регионе) участия, на мировом рынке транспортных услуг и чрезвычайно медленно наращивает свои мощности.
Следует отметить, что особое место в экспортных
перевозках Украины занимает продукция агропромышленного комплекса, транспортировка которой также
зависит от эффективного развития мультимодальных
транспортных узлов.
Для преодоления отмеченных недостатков в реализации транзитных и экспортных перевозок необходи-
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В настоящее время, несмотря на кризис, бурными
темпами развивается мировой рынок мультимодальных
перевозок в контейнерном исполнении. В связи с этим
существенное развитие получили порты АТР, Европы,
Америки. Пропускные способности портов юга Китая
достигли десятков миллионов контейнеров в год. В последние годы в Китае около 100 млрд долларов инвестируется в развитие подходов к портам. Совершенствуется подвижной состав и технология работы мультимодальных узлов, что дает существенное снижение тарифов и аккордных ставок и повышает инвестиционную
привлекательность транспортного комплекса АТР на
мировом рынке транспортных услуг.

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
мо создание методологического инструментария, позволяющего в режиме реального времени, формировать области эффективных альтернатив (ОЭА) этапного развития мультимодальных транспортных узлов и
звеньев с учетом неопределенности информации по
объемам перевозок и технико-экономическим показателям. Решение данной проблемы необходимо для поддержки принятия решений по управлению стратегией
этапного перспективного развития средств транспорта,
узлов и звеньев сети путей сообщения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работах [6; 9; 10] для региональных транспортных систем и ММТУ разработана методика формирования области эффективных альтернатив этапного их
развития. При этом под альтернативой предложено понимать один из возможных вариантов управления стратегией этапного развития средств транспорта ММТУ в
пределах принятого горизонта расчета.
Стратегия этапного развития средств транспорта
ММТУ представляет собой увязанную во времени (в пределах горизонта расчета) совокупность мероприятий,
направленных на совершенствование структуры систеПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Повышение экономической привлекательности мы ММТУ и увеличение ее мощности. В качестве критеинвестиционных проектов является сложной многова- рия оптимальности был принят интегральный эффект:
риантной проблемой, решать которую приходится в
n
T
условиях инфляции и кризиса, порождающих неопреЭі =
( Ri (t ) − Çi (t ))ai xi
(1),
деленность ценовой и тарифной политики. Для преi =1
t =1
одоления этих сложностей необходимо иметь метогде Эі — интегральный эффект i-го варианта страдики, позволяющие на всех стадиях и этапах разра- тегии;
ботки и реализации инвестиционного проекта провеRі(t)- результат работы системы i-ой структуре на
рять его экономическую эффективность и на основе период времени t;
вариантных расчетов формировать области эффекЗі(t) — затраты на развитие и эксплуатацию систетивных альтернатив (стратегий) этапного создания мы при i-ой ее структуре;
проекта в пределах принятого горизонта расчета,
xі — параметр управления структурой системы и
которые необходимы ЛПР для поддержки принятия принимает значение 0 или 1.
решений.
Численные прямые расчеты при выборе оптимальной альтернативы изменения структуры и мощности
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ
ММТУ по критерию (1) представляют большую сложНа протяжении всего времени существования ность. Для снижения большого объема работы при полтранспортной науки, управление стратегией этапного ном переборе вариантов, выбран метод, снижающий
развития транспортных сетей являлось предметом на- трудоемкость решения поставленной задачи, а методиучных исследований отечественных и зарубежных уче- ка формирования оптимальной стратегии развития
ных. Большинство исследований посвящено работе от- структуры и мощности ММТУ базируется на выбранном
дельных видов транспорта. Следует отметить, что воп- методе кафедры МИИТа.
росам управления стратегией развития средств трансУчитывая большую размерность задач связанных с
порта многовидовой транспортной сети с учетом вза- оптимизацией развития транспортных систем, в рабоимодействия нескольких видов транспорта уделяется тах [1—9] предложены различные приемы, методы и
недостаточно внимания. Особый интерес в направле- методики, позволяющие снижать размерность задачи
нии исследований управления этапным перспективным переходя от универсального (полного) множества альразвитием транспортных систем представляют рабо- тернатив (вариантов) (УМА) к исходному (ИМА), а заты [1—9].
тем к допустимому множеству альтернатив (ДМА). Из
ДМА для работы лица, принимающего решение, отбиВЫДЕЛЕНИЕ НЕ ВЫДЕЛЕННЫХ РАНЕЕ
рается эффективная их область, удовлетворяющая приЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ
нятым для сравнения критериям. Как правило, приниРеализацию поставленной задачи удобнее всего мались два критерия — технический (t, v, r) и экономипоказать на примере. В качестве объекта принят муль- ческий (R, C, З*). Формирование ОЭА для такой постатимодальный транспортный узел (ММТУ). Под ММТУ, в новки, с учетом многокритериальности, процесс очень
настоящем исследовании следует понимать сложную сложный и трудоемкий. Прежде чем перейти к рассмоттехническую систему, крупный транспортный узел, в рению разработанной в [10] методики формирования
котором взаимодействуют два и более видов транспор- ОЭА для задачи рассматриваемого класса, уточним
та.
данное понятие. В настоящей работе под ОЭА предлагается понимать совокупность оптимальной и субоптиЦЕЛЬ СТАТЬИ
мальных стратегий (схем) этапного изменения структуЦелью статьи является совершенствование методи- ры и мощности ММТУ, по которым результат работы
ки формирования области эффективных альтернатив системы превышает суммарные дисконтированные
(ОЭА) развития структуры и мощности ММТУ [10] на строительно-эксплуатационные расходы в пределах
основе создания инструмента, позволяющего в прием- горизонта расчета или его части. Смысл этого определемое время производить вариантные расчеты интег- ления и его справедливость можно проиллюстрировать
рального эффекта проектируемой системы для повы- на следующем примере. Пусть по методике, приведеншения ее инвестиционной привлекательности за счет ной в [10] сформирована оптимальная схема (альтерварьирования технико-экономическими показателями натива) этапного изменения структуры и мощности ис(тарифы, аккордные ставки и др.).
следуемой транспортной системы и намечены субопти-

∑ ∑
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Рис. 1. Пример иллюстрации поиска ОЭА

мальные, имеющие критерий оптимальности несколько хуже оптимального, но представляющие привлекательность по другим соображениям ЛПР (рис. 1).
Сплошной линией показана оптимальная схема (альтернатива, стратегия) имеющая: min Зі — минимум критерия, представляющего собой суммарные дисконтированные строительно-эксплуатационные расходы, а пунктирной линией показаны возможные субоптимальные
схемы этапного изменения структуры и мощности
ММТУ.
Сопоставим по шагам на t=5, 10, 15 и 20 год гори-

информационная база для работы ЛПР. В пределах ОЭА
любая намеченная стратегия (альтернатива) этапного
наращивания мощности ММТУ будет иметь интегральный эффект:
T

T

t =1

t =1

*
Эі = (∑ Rt at − ∑ Çt at )>0,

что позволяет ЛПР принять любую из них к реализации с учетом экономических и технологических обстоятельств, сложившихся на момент принятия решения.
T
Приведенный пример позволил сформировать меRt at тодику поиска области эффективных альтернатив для
зонта расчета Т, результат работы системы —
t =1
поддержки принятия решений этапного развития элеи критерий оценки узловых точек сетки "состояния — ментов и ММТУ в целом.
T
При формировании ОЭА математическая постановвремя" Sj;t =
Ç* (t )at
ка задачи позволяет организовать трехэтапную процеt =1
дуру решения задачи:
1 шаг t1 = 5 лет;
1 этап минимизируется критерий:

∑

∑

5

если S2;5; S3;5; S4;5; S5;5 >

∑Ç

t =1

t =1

t

t

вые точки не попадают в область эффективного решения для пяти лет.
2 шаг t2 = 10 лет
S5;10 >

10

∑R a
t

→ не входит в ОЭА;

t

t =1

S3;10 и S4;10

≤

T

∑ R a , то данные узло-

*

at;

2 этап максимизируется критерий:
T

∑R

t

at ;

t =1

3 этап сопоставляются результаты и затраты, и формируется ОЭА:
T

10

∑Ç

t =1

t =1

∑ Rt at → данные точки попадают в

t

*

T

a >< ∑ Rt at .
t t
t =1

В такой постановке задача может решаться для любого элемента ММТУ (сортировочная станция, припортовая станция, железнодорожное звено, терминалы) и
15
системы в целом. Последовательность рассмотрения
S4;15 и S5;15 ≤
Rt at → попадают в ОЭА.
элементов должна начинаться с терминалов и далее
t =1
Исходя из приведенного сопоставления результа- идти по нарастанию объемов загрузки элементов систов и затрат, на рисунке 1 выделена ОЭА как исходная темы потребными перевозками (Гп(t)).
ОЭА.
3 шаг t = 15 лет

∑
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Формирование ОЭА в пределах множества возможных расчетных случаев, имеющих разные сценарии развития и, как следствие различные Гпi(t), позволяет построить такую стратегию этапного изменения структуры и мощности исследуемой системы, которая будет устойчива к изменению потребных объемов работы узла в пределах рассматриваемых прогнозов, что является важным условием при решении
проблемы разработки инвестиционного проекта в
условиях риска и неопределенности прогнозов.

ВЫВОДЫ

1. По аналогии с рассмотренным примером можно ставить и решать задачу обоснования максимально возможной величины инвестиций для реализации принятых мероприятий, обеспечивающих
изменение структуры и этапное наращивание мощности ММТУ.
2. Модификация разработанной в [10] методики
формирования ОЭА позволяет решать задачи обоснования величины экономических показателей (тарифы, аккордная ставка и др.) обеспечивающих конкурентность ММТУ на мировом рынке транспортных
услуг, а также влияние на экономическую привлекательность инвестиционного проекта ММТУ.
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FORMATION OF UKRAINIAN TAX POLICY AND THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGY
OF THE NATIONAL ECONOMY

У науковій статті розглядається та оцінюється роль податкової складової фінансової політики у розвитку національного господарювання. Аналізується закордонний досвід організації
податкової політики та виділяються основні принципи оподаткування. Робляться висновки щодо
недосконалості вітчизняної податкової політики як підсистеми фінансової політики та формулюються пропозиції щодо пошуків напрямів її розвитку та вдосконалення з урахуванням нових
засад, підходів і принципів організації в умовах зародження та функціонування ринкових відносин.
There are describes and evaluates the role of the tax component of fiscal policy in the development
of the national economy in the scientific article. The author analyzes the foreign experience of tax
policy and highlights the main principles of taxation. The author conclusions about the imperfections
of the domestic tax policy as a subsystem of financial policies and suggestions on finding the
directions of its development and improvement based on new principles, approaches and principles
of the organization in terms of origin and functioning of the market economy.

Ключові слова: податкова політика, податки, ставка оподаткування, концепція податкової політики, стимулювання розвитку.
Key words: tax policy, tax, tax rate, the concept of fiscal policy to stimulate the development.

ВСТУП

У кожній конкретній ситуації різні уряди України порізному формували фінансову політику і, відповідно, порізному організовували функціонування фінансового
механізму України.
Перспективи фінансової політики України залежать
від уміння і бажання її уряду на практиці реалізувати
задекларовану Президентом країни програму дії на кожний конкретний період. Суть програми повинна відображати потенційні можливості держави у відповідному
періоді. Однак успіхи втілення в життя всіх пунктів програми залежать, передусім, від ефективності функціонування окремих складових фінансової політики: податкової, бюджетної, грошово-кредитної, валютної.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є розгляд та оцінка ролі податкової
складової фінансової політики у розвитку національного господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У працях українських економістів є різні визначення податкової політики. Наприклад, С.І. Юрій характеризує її як "діяльність держави у сферах запровадження, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих
фондів грошових ресурсів держави" [1, с. 46]. У "Фінансовому словнику" А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюк,
Т.С. Смовженко визначено, що податкова політика —
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Таблиця 1. Поточні ставки федеральних
податків на прибутки корпорацій у США
Розмір оподаткованого
доходу,
в дол. США
До 50000
50001-75000
75001-100000
100001-335000
335001-10000000
10000001-15000000
15000001-18333333
Понад 18333333

Податкові
ставки,
%
15
25
34
39
34
35
38
35

Складено автором за матеріалами [7, с. 25] (припущення:
доходи самостійних підприємців (юристи, лікарі тощо) оподатковувалися за єдиною ставкою 35 %).

це "державна політика оподаткування юридичних і
фізичних осіб. Її метою є формування державного бюджету за одночасного стимулювання ділової активності
підприємств. Реалізується через систему податків, податкових ставок і податкових пільг" [2, с. 353]. Л.В. Дикань, Т.C. Воїнова, Є.Б. Бережний зазначають, що "податкова політика — це сукупність заходів держави щодо
впровадження системи податків і конкретних форм та
методів їх справляння, що відповідають конкретним
історичним умовам і враховують традиції й менталітет
нації" [3, с. 107].
Усі економісти сходяться на тому, що податки існують у людському суспільстві більше тисячі років, проте
для людини немає гнітючішої процедури, ніж їхня сплата. Водночас запровадження податків мало надзвичайно важливе прогресивне значення для розвитку суспільства.
При цьому слід пам'ятати, що податки є дуже небезпечним інструментом у розпорядженні держави. "Без
наукової концепції податкової політики, — зазначає
О.Д. Василик, — вони можуть перетворитися на гальмо
економічного розвитку. Концепція податкової політики
держави має містити обгрунтовані висновки про вплив
оподаткування на результати господарської діяльності
підприємств і організацій, обсяг, напрями і характер
інвестицій, розмір і структуру фонду споживання, галузеву і територіальну структуру економіки" [4, с. 68].
Аналіз зарубіжного досвіду організації податкової
політики дає змогу виділити такі принципи оподаткування:
— сума оплаченого податку завжди повинна дорівнювати вартості отримуваних від держави благ і послуг;
— усі податки повинні мати цільове призначення;
— знеособлений податок зумовлює його непродуктивне використання з боку уряду;
— платники податків повинні бути проінформовані
урядом про використання сплачених ними податків;
— нові податки вводять тільки на покриття відповідних витрат, а не для ліквідації бюджетного дефіциту;
— об'єктом оподаткування може бути тільки дохід,
а не його джерело і не розмір витрат;
— податок повинен бути пропорційний доходові;
— прогресія оподаткування залежно від зростання
доходу не повинна перевищувати розумного оптимуму,
що дорівнює третині доходу;
— умови оподаткування повинні бути простими і
зрозумілими платникові;

— податок треба стягувати у зручний для платника
час і прийнятним для нього методом;
— стягування податків повинно бути дешевим.
Податкова політика повинна бути гнучкою, щоб
могла оптимально пов'язати інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків.
Вона суттєво впливає на забезпеченість підприємств
обіговими коштами [5, с. 115].
Найбільш негативно на стан обігових коштів
підприємств сьогодні впливає механізм дії податку на
додану вартість, що є формою вилучення до бюджету частини доданої вартості, створеної на всіх стадіях виробництва. За механізмом обчислення сьогодні
він перетворився у податок з обороту, оскільки його
вилучають з усього обігу реалізованої продукції.
Отже, підприємство-виробник сплачує його із виторгу від реалізації продукції. У цьому разі треба враховувати ту особливість, що в Україні реалізація продукції внаслідок кризи платежів ускладнена, тому
підприємство-виробник не має змоги відшкодувати з
виторгу закладений у ціну товару ПДВ. Окрім того,
воно одночасно є покупцем сировини, матеріалів, палива тощо і сплачує їхню вартість, до якої входить
ПДВ, чим кредитує державу, іммобілізуючи з обороту власні обігові кошти.
У цілому нинішня податкова політика не має стимулюючого впливу на ефективне використання обігових коштів. З огляду на це вважаємо, що важливими
шляхами впливу податкової політики на підвищення
рівня забезпеченості підприємств обіговими коштами
є такі:
— фіксація обов'язкового спрямування частини
прибутку підприємства на поповнення обігових коштів;
— оптимізація узгоджених термінів сплати податків
і часу отримання доходів;
— звільнення від оподаткування частини прибутку,
спрямованої на поповнення власних обігових коштів.
Податкова політика повинна стимулювати розвиток
малого підприємництва в Україні [6, с. 49—54]. Однак в
українському законодавстві зовсім не передбачено
спеціальних пільг, безпосередньо орієнтованих на стимулювання розвитку малих підприємств. За весь період
ринкового законотворення в державі тільки в Законі
"Про оподаткування доходів підприємств та організацій" від 21 листопада 1992 р. йшлося про пільги щодо
оподаткування таких підприємств. Однак їх дуже швидко скасували.
Варто звернути увагу на такі поширені за кордоном
форми пільгового оподаткування, як застосування прогресивних ставок оподаткування залежно від розміру
податкової бази, запровадження неоподатковуваного
мінімуму прибутку.
Важливим кроком у покращенні правового забезпечення оподаткування в Україні був Указ Президента України від 3 липня 1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", яким було запроваджено єдиний
податок та скасовано 13 різних видів податків і платежів.
Податковий кодекс Російської Федерації передбачає, що платниками ПДВ є тільки ті підприємці-індивідуали, які отримують доходи понад 4 млн руб. за рік
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[16, с. 60]. Інакше кажучи, малий бізнес цього податку
не сплачує.
Заслуговують на увагу податкові пільги для малого підприємництва у США. Після податкової реформи 1986 р. податок на прибуток корпорацій США вилучають за трирозрядною шкалою ставок: 15% на
перші 50 тис. дол. прибутку, 25% — на наступні 25
тис. і 34% — на прибуток понад цю суму. Для тих
компаній, які знаходили способи зменшити оподатковані звітні прибутки практично до нуля, завдяки
розширенню виробничих витрат та інших узаконених
пільг, було уведено мінімальний податок у розмірі
20% [7, с. 25].
У 90-ті роки шкала податкових ставок у США
була розширена до восьми ступенів, однак також передбачала податкові пільги для малого бізнесу
(табл. 1).
Податкова політика не може претендувати на статус ефективної, якщо не враховує оптимальної межі
податкового навантаження на конкретного виробника
та економіку в цілому. Для дослідження сили податкового навантаження на економіку використовують показник його частки у ВВП. Питома вага податків у ВВП постійно змінюється під впливом різних чинників, у різних
країнах вона є різною.
У США частка податків у ВВП у 1955 р. становила
19,7, у 1970 р. — 19,7, у 1975 — 21,1, у 1990 р. — 31,1%
[10, с. 85—86].
В Україні ситуація дещо інша. У 1992 р. частка податків у ВВП становила 32,8, у 1993 р. — 40,0, у 1994 р.
— 49,1, у 1996—1999 рр. — 37,8—40,3% [8, с. 88]. Сьогодні в Україні частка податків у ВВП відповідає середньому рівню ринково розвинутих країн Європи (табл.
2).
Як бачимо, різні держави по-різному будують свою
податкову політику. Одні вважають за можливе вилучати податки до 50% ВВП, інші не поділяють такого підходу й обмежують податкові ставки лише 30—35% від
ВВП.
Оскільки сьогодні головним фінансовим ресурсом
держави є податки, то ефективна податкова політика
має важливе значення. Така політика визначає характер і мету податкової системи, покликана, передусім,
забезпечувати необхідними ресурсами фінансування
видатків держави. Окрім того, завдяки зміні податкових ставок, наданню або скороченню податкових пільг
держава має змогу регулювати економічну поведінку
суб'єктів господарювання, стримуючи або стимулюючи
їх ділову активність.
В Україні постійно змінюються акценти у податковій політиці, що не сприяє зміцненню податкової системи і не додає стабільності національному підприємництву.
Щодо перспектив податкової політики в перехідній
економіці сьогодні є різні погляди [10, с. 24].
Згідно з одним поглядом треба утримуватись від
різких змін у податковій системі, дати підприємствам
звикнути до чинних правил. За цей час потрібно налагодити податкові механізми і процедури, сформувати
жорстку систему податкового контролю і на цих засадах у подальшому перейти до загального зниження податкових ставок.
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Таблиця 2. Частка податків у ВВП 1995 р.
Країна
Данія
Швеція
Бельгія
Фінляндія
Франція
Нідерланди
Люксембург
Австрія
Італія
Норвегія
Німеччина
Ірландія
Великобританія
Швейцарія
Іспанія
Португалія

Частка
податків у
ВВП,
%
51,6
50,2
45,9
44,5
44,5
44,4
42,0
42,0
41,8
41,7
39,1
35,4
35,2
34,3
34,2
33,9

Складено автором за матеріалами [9, с. 39].

З іншого погляду, вважають, що за чинних податкових ставок подолати економічну кризу неможливо.
Необхідно максимально зменшити податковий тягар, передусім на виробників.
Для розробки наукової податкової стратегії важливими є такі положення:
— стимулювання виробництва та інвестицій;
— не поспішати з оподаткуванням чистого прибутку (для цього ще немає умов);
— звільнення від оподаткування мінімальних доходів громадян шляхом запровадження неоподаткованого мінімуму на рівні його прожиткової величини;
— припинення або відмова від орієнтації податкової політики України на пряме копіювання зарубіжних
ринково розвинутих податкових систем без урахування національних особливостей.
До сфери податкової техніки належать способи вилучення податків і здійснення податкового контролю.
Всі ці способи повинні бути дешевими, ефективними і
зручними для життя та діяльності платника податків. Їх
необхідно розвивати за трьома головними напрямами
[11, с. 25]:
— раціоналізація та автоматизація роботи податкових органів;
— спрощення загальних податкових процедур;
— перехід до неявних методів податкового контролю.
У галузі податкового права треба вирішити такі завдання:
— максимально звільнити платника податків від зайвих обов'язків та бюрократичних процедурних ходінь
за довідками;
— забезпечити надійну адресність податкових пільг
і стимулів. Податкові пільги малим підприємствам нерідко, як свідчить досвід Росії, є полем для зловживань
великих фірм шляхом використання підставних
підприємств.
На окрему увагу заслуговує аналіз системи податкових пільг у розвинутих країнах [12, с. 48—56]. У зарубіжних податкових системах використовують два головні види податкових пільг: пільги, спрямовані на загальне стимулювання виробничої і підприємницької
діяльності; пільги, спрямовані на виконання певних соці-
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Таблиця 3. Ставки оподаткування в країнах з ринковою економікою,
% до бази оподаткування
Країни
Австрія
Великобританія
Данія
Канада
Китай
Нідерланди
Німеччина
Польща
Росія
Словаччина
США
Угорщина
Фінляндія
Чехія
Франція
Швеція
Японія
Україна

Податок на
прибуток
юридичних осіб
34
31
32
25 - 38
30
35
35
34
13 – 35
40
35
18
28
35
33
28
32
18

Податок на
додану
вартість
20
17,5
25
7
17,5
15
22
10 – 20
23
20,6
25
5
20

Оподаткування
прибутків
фізичних осіб
10 – 50
9 – 40
32,6 – 59
17 – 29
5 – 45
6 – 40
15 – 39
19 – 40
12 – 35
15 – 42
15 – 45
20 – 40
6 – 38
15 – 40
0
25 – 33,7
10 – 50
13

Складено автором за результатами аналізу матеріалів [13, с. 17].

альних завдань. Пільги першого виду поширюються головно на оподаткування прибутку; а пільги другого —
на прямі й непрямі податки.
Якщо порівняти ставки оподаткування різних країн
із ринковою економікою (табл. 3), то можна побачити,
що найбільший податок на прибуток юридичних осіб
платять у Словаччині (40%), Канаді (25—38%) та Росії
(13—35%). Ці ставки диференційовано залежно від
розміру сукупного річного доходу фірми. У деяких країнах ця ставка становить 35% (Нідерланди, Німеччина,
США, Чехія), найменша ж вона в Угорщині (18%).
У таблиці 3 наведено податкові ставки країн з різним
рівнем розвитку ринкової економіки і, відповідно,
різним рівнем доходів. Усі країни застосовують вищі,
ніж в Україні, ставки податку на прибуток юридичних
осіб, однак, це держави з високо розвинутою економікою (Японія, Великобританія, Франція, Німеччина
тощо).
Зазначимо, що з 18 країн, податкові ставки яких ми
аналізували, у п'яти (Китай, США, Угорщина, Фінляндія та Чехія) не запроваджений податок на додану
вартість. Диференційовані ставки цього податку застосовує тільки Росія (10—20%). Найменша ставка податку на додану вартість у Японії (5%), дещо більші вони у
Канаді (7%), Німеччині (15%), Великобританії та Нідерландах (17,5%). Найбільший рівень податку на додану
вартість у Данії та Швеції (25%).
Оскільки податок на додану вартість за економічним призначенням повинен стримувати надмірні темпи
зростання виробництва продукції, то зменшення податку на додану вартість, цілком реальне і зможе відіграти
вирішальну роль у знятті перешкод у подальшому розвитку підприємництва на сучасному етапі економічного
господарювання.
Оподаткування прибутків фізичних осіб в усіх 18
країнах диференційоване (за винятком Франції, яка не
запровадила цей податок). Нижня шкала ставки цього
податку у Китаї (5%). Далі у порядку зростання ці ставки такі: Нідерланди та Фінляндія — 6%, Великобританія — 9%, Росія — 12%, США — 15%. Найбільше зна-

чення верхньої шкали податку з фізичних осіб у Данії
(59%), дещо менше — в Австрії та Японії (50%), США
та Китаї (45%). У Великобританії, Нідерландах, Польщі,
Угорщині, Чехії верхнє значення цього податку — 40%.
Проте зазначимо, що в більшості держав світу податок
з доходів фізичних осіб забезпечує найбільшу частину
доходу бюджету [14, с. 143].
Держава за допомогою податків повинна координувати інвестиційні потоки, зосереджувати їх на розвитку пріоритетних галузей, сприяти зростанню ділової
активності всіх суб'єктів господарювання. За допомогою податкової політики можна постійно впливати на
структурні зміни в економіці. Проте не можна однобоко акцентувати увагу лише на наповненні бюджету завдяки різним податковим надходженням, треба також
досліджувати як ця процедура впливає на економічні
процеси.
Українській державі потрібна така податкова політика, яка сукупною дією всіх чинників могла б забезпечувати поступовий розвиток економіки. Однак в Україні
роль податків практично абсолютизована на шкоду їхній
регулювальній функції [15, с. 79].
За таких умов, унаслідок недосконалої нормативної бази, підприємці вимушені діяти в тіньовому секторі,
приховуючи свої доходи [16, с. 85]. А держава, не отримуючи належних для виконання своїх функцій податкових надходжень, теж вимушена посилювати податковий тиск. Отже, додаткове податкове навантаження
механічно переходить на законослухняних платників податків. Для розриву цього замкнутого кола необхідна
комплексна податкова і бюджетна реформа. Завдяки
запровадженню комплексу всіх заходів, можливий поступовий вихід економіки з тіні, легалізація бізнесу і
капіталу, а також наповнюваність бюджету.

ВИСНОВКИ

Таким чином, на сьогодні можна виділити п'ять головних загальних напрямів податкової політики, яку
провадять останнім десятиліттям в європейських країнах і які мають регулятивне значення:
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— зниження податкових ставок з одночасним зменшенням податкових пільг для стимулювання економіки
і забезпечення ефективного розподілу ресурсів;
— зменшення прогресивності і перехід до помірного пропорційного оподаткування доходів;
— підвищення ролі непрямих податків;
— регулювання зовнішніх ефектів, наприклад, стимулювання споживання екологічно чистих видів палива;
— стимулювання розвитку окремих пріоритетних
секторів економіки, зокрема дрібного бізнесу, внутрішньо фірмових досліджень і розробок тощо.
Вітчизняна податкова політика також потребує нових засад, підходів і принципів організації в умовах зародження та функціонування ринкових відносин. Податкова політика України, як підсистема фінансової політики, перебуває на стадії формування, пошуків напрямів її розвитку та вдосконалення.
Отже, нова податкова політика має бути жорсткою,
але справедливою, зрозумілою та привабливою. Вона
повинна стати провідним стимулюючим чинником стабілізації і зростання виробництва, забезпечувати повне,
якісне та своєчасне виконання бюджетів усіх рівнів.
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ROLE OF GOVERNMENT FINANCE IN ECONOMIC GROWTH
Перехід до розвитку економіки на ринкових принципах, яким характерні внутрішні і зовнішні
негативні ефекти господарської і фінансової діяльності, слабка зацікавленість у виробництві і
наданні у потрібному обсязі суспільних благ, періодичні виробничі та фінансові кризи, безробіття, надмірна диференціація населення за рівнем доходів тощо, вимагають посиленого впливу
держави через свій інструментарій на різні сторони розвитку суспільства. Таким інструментарієм регулювання на макроекономічному рівні є бюджетна система з її ресурсним потенціалом. "Без пильного ока (держави — авт.) ринок може вийти з-під контролю", — відмічає Б.Обама — Президент однієї із самих ліберальних економік у сучасному світі [1, c. 61]. Це підтвердила і практика Індії та Китаю, де лібералізація державного регулювання відбувається еволюційним шляхом і які найменше постраждали від сучасних фінансових криз. Незважаючи на ряд
аргументів проти подібних заходів, які приводять авторитетні дослідники [2], більшість вчених
в посткризову епоху все більше схиляється до думки про користь такого стимулювання, в першу чергу у формі державних інвестицій в людський капітал та інфраструктуру. Дійсно, як показали узагальнення МВФ, досягнуті в багатьох країнах межі зниження інструментальних процентних ставок центробанків разом із збереженням кредитних обмежень, автоматично збільшують продуктивність кожної додаткової грошової одиниці, яка спрямована в економіку саме через бюджетну систему [3].
Transition to economy development on market principles with inherent internal and external adverse
effects of business and financial operation, poor motivation for manufacturing and ensuring of
sufficient public benefits, repeating production and financial crises, unemployment, and excessive
differentiation of communities in terms of profits level require government's extensive influence on
different areas of social development by applying of specific governmental tools. The budget system
with its resources potential represents such tools for macroeconomic control. "Without vigilance (of
the government — auth.), a market may get out of control", the president of the USA, one of the most
liberal economies nowadays [1, p.61], said. It has been also evidenced in practice in India and China
where governmental control is subject to evolutionary liberalisation, and which countries have been
exposed to the slightest impact of the recent financial crises. Despite numerous arguments against
such measures by renowned researches [2], most post-crisis scientists tend to support such
motivating, primarily, by way of governmental investments in human capital assets and infrastructure.
In deed, according to the IMF summary, the lowered interest rates of central banks in many countries
and continuing loan limitations automatically add to the value of each extra monetary unit directed to
economy through the budget system [3].
Ключові слова: бюджет, бюджетна система, ВВП, витрати бюджету, субсидії, податки, інвестиції,
бюджетна політика.
Key words: budget, budget system, GDP, budget expenditure, subsidies, taxes, investments, budget policy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із дієвих інструментів протистояння національних фінансових систем викликам процесу глобалізації є
посилення державного регулювання через бюджетну систему, що і було покладено в основу кейнсіанської докт-

рини, яка виникла як альтернатива "класичній аксіомі"[4,
c. 3—18]. У всіх індустріально розвинених країнах держава з її фінансовим потенціалом розглядається в якості
виразника національних інтересів, що послідовно
відстоює і розширює їх, удосконалюючи форми і методи
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Витрати бюджету
Соціальне забезпечення, в тому числі
пенсійні виплати

Баланс доходів і витрат населення

Заробітна плата бюджетників
Державні закупівлі товарів і послуг

ВВП по використанні

Субсидії
Державні капіталовкладення
Процентні витрати

Рахунок інвестицій
Платіжний баланс

Інші

Рис.1. Вплив витрат бюджету на інші складові витрат економічної структури
Джерело: складено автором самостійно.

своєї участі, можливості впливу на національну економіку з метою реалізації тієї стратегії соціально-економічного розвитку країни, який у найбільшій мірі відповідає її
національним інтересам".
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
Для написання роботи автором використовувались
наукові праці головних представників різних наукових поглядів, які стосується питань у сфері державних фінансів,
а саме: бюджету і бюджетної системи. Серед них всесвітньо відомі праці Адама Сміт і Джона Кейнса, Масгрейв, а також Дж.Колодко — представника сучасного
інституціоналізма.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Осмислення і розуміння питання о ролі держави в суспільному виборі потребує концентрації для пошуку оптимального рівня втручання держави в економіку в умовах,
коли на економічну динаміку одночасно впливають і "провали ринку" і "провали держави", як зазначив в своїй роботі з відповідною назвою Д.А. Веселов [5,c. 25].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одна із центральних проблем протягом усього цивілізаційного розвитку і осмислення його у економічній
і фінансовій науці є питання ролі держави і її інститутів
у господарському житті суспільства. Питання про доцільність стимулювання економіки за рахунок фіскальних механізмів у поточних дискусіях з різних аспектів
економічної політики стало ледь не центральним в глобальному масштабі. Це пов'язано: по-перше, із тим, що
стихійні ринкові механізми не можуть ефективно використовувати наявні господарські та фінансові ресурси
і вирішувати найважливіші питання соціально-економічних проблем індивіда, регіону й суспільства в цілому.
"Ринковий фундаменталізм (laisser-faire) останніх 20
років драматично провалив екзамен", — констатується в доповіді ЮНКТАД "Глобальна економічна криза:
системні провали і мультилатеріальні засоби лікування" [5].
По-друге — перехід до фінансової економіки, яка
посилює процес міграції фінансового і реального господарства між країнами шляхом утвердження панування величезних транснаціональних корпорацій (ТНК),
діяльність яких обумовила становлення і функціонування наднаціональних інститутів регулювання. Це викликано тим, що фінансовий потенціал окремих монополій
і ТНК інколи перевищують бюджети невеликих країн і їх
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можливості у визначенні основних тенденцій і процесів
розвитку світової господарської системи в угоду інтересам провідних держав і фінансових груп значно більші.
На глобальні виробничі системи, які контролюються
ТНК, приходиться 80% світової торгівлі [6]. А за їх участю в країнах, що розвиваються, створюються в середньому біля 30% ВВП проти 18% в розвинутих країнах
[6], що є основою формування бюджетів від доходів у
таких же пропорціях. Вони безпосередньо впливають на
додану вартість, зайнятість і прибуток. Для країн, що
розвиваються, ТНК можуть бути важливим механізмом
нарощування виробничого потенціалу, в тому числі за
рахунок поширення технологій і навчання працівників, і
тим самим відкривають можливості довгострокової модернізації виробничого потенціалу. Адже ТНК контролює 4/5 усіх існуючих у світі патентів, ліцензій і ноу-хау
[7, c. 243—245]. За цих умов бюджетна політика не має
бути додатком до монетарної політики, яка орієнтована
на світові тенденції глобалізації. На думку дослідників,
подібне відокремлення бюджетного механізму у загальній системі макрорегуляторів здатне викликати
відрив бюджетного фінансування від реальних потреб
економіки [8, c.153].
На думку Н. Флігстіна, яким шляхом і настільки далеко держава готова зайти у своєму втручанні, у великій мірі
залежить від політичного курсу в конкретному суспільстві
і від криз, завдяки яким в даному суспільстві появилися
сучасні ринки [9, c. 44]. Вчений звертає увагу на необхідність вивчення емпіричних даних, щоб зрозуміти
межу цього втручання кожної конкретної країни [10, c.
56], що власне підтримує і автор.
Якщо взяти до уваги викладені вище фактори, позиція Дж.М. Кейнса тільки зовнішньо здається протилежною до позиції засновника ліберальної економіки і класичного напряму А. Сміта. Еволюція ринкової економіки
створила нові обставини, які потребували активного впливу держави на економіку через її бюджетну систему, тоді
як А. Сміт віддав пріоритет "невидимій руці" ринку, яка
ефективно працювала певний період. Тому це не є протилежність у підходах, а доповнення з врахуванням нових
умов, виходячи із законів ринкової економіки, необхідності посилити роль держави у розв'язанні проблем досягнення економічної рівноваги. "Насправді, — зазначають Р. Грінберг і О. Рубінштейн, — сутність кейнсіанської революції зводилась до необхідності доповнення "невидимої руки" ринку "видимою рукою" держави" [13, c.
67]. Проблема первинності "видимої" і "невидимої" руки
знаходить у центрі дискусій представників і сучасних те-
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орій [14]. Проте беззаперечним у цій дискусії залишається вплив бюджетування на інші складові витрат економічної структури (рис. 1).
Міра лібералізму у фінансовій системі має залежати
від конкретних обставин розвитку економіки. Адже навряд
чи хто буде заперечувати розробки класиків лібералізму
Л.фон Мізеса [15] і лауреата Нобелівської премії в галузі
економіки за 2008 рік П. Кругмана [16] , які здобули світове визнання. Але вагомі аргументи і в критиків лібералізму
[17]. Нині критикується і більш сучасна, "м'яка" версія лібералізму — неолібералізм [18]. Один із представників сучасного інституціоналізму Гж. Колодко називає його джерелом світової сучасної кризи, оскільки лише притаманна
неолібералізму комбінація цінностей, інститутів і політики
могла викликати таке сильне потрясіння. "Ці цінності, —
відмічає вчений, — надто виставляють індивідуалізм і надто вихваляють жадібність, зводячи цей недолік у ранг доброчесності, який нібито рухає економікою, а також нехтують соціальними аспектами господарської діяльності та не
розглядають людину як центр процесу виробництва . В
інституціональному аспекті неолібералізм зробив державу та її регулюючу практику публічним ворогом номер один.
Маніпулюючи (треба визнати чудово) суспільною думкою
через ЗМІ і, на жаль, через частину наукового співтовариства, особливо через економістів, ліберали нав'язують концепцію "малої" держави та мінімізації її втручання у спонтанні ринкові процеси, хоча саме держава є, поряд з ринком, суперінститутом сучасного господарства. Лише розумна синергія могутності "невидимої руки" ринку з видимою
головою держави дає шанс на довгочасний економічний
успіх, особливо у країнах з "ринком який формується", зокрема в економіках постсоціалістичної трансформації" [19,
c. 61].
Ми не ставимо за мету аналізувати аргументацію "за"
і "проти" лібералізму, бо його необхідно розрізняти як
ідею, принцип, ідеологію і як практику з її наслідками.
Останнє буде нами взяте в основу аналізу ролі бюджетної
системи держави через призму кейнсіанських поглядів, в
реалізації економічної політики в нових умовах цивілізаційного розвитку. Тому, якщо проаналізувати економіку
постіндустріального суспільства, то вона у більшості розвинутих країн має характер змішаної, яка опирається на
великі інтегровані корпорації, 10% світового багатства
контролює 147 транснаціональних корпорацій, що складає менше 1% компаній (глобальна економічна суперструктура) і 40% мирового багатства контролирует 147
транснациональных корпораций [20], в числі яких значна
кількість із долею державного капіталу, тому і передбачає поєднання державного регулювання і саморегулювання [21].
Ринкові початки економіки пов'язані із найвагомішими її економічними інститутами, приватною власністю і
конкурентним середовищем, інституціональні основи
яких створює держава, в числі яких і інституціональні чинники фінансового сектору економіки, соціальні — сильною соціальною політикою, різноманітними формами
прямого і непрямого державного регулювання через механізми бюджетної системи [22].
Ефективна ринкова система відтворює істотну соціальну нерівність, і лише держава може змінити ситуацію через механізм перерозподілу доходів: по-перше, з
допомогою прогресивного оподаткування, по-друге, використовуючи бюджетні кошти для підтримки людей похилого віку, непрацездатних, багатодітних, безробітних
тощо. Цей соціальний аспект реалізується державою через систему, яка забезпечує виконання державою функцій
"справедливості".

Держава через бюджетну систему реалізує і функцію
стабільності, яка полягає у контролі на макроекономічному рівні хід економічного циклу. "Використовуючи теорію Дж. Кейнса та його послідовників і критиків, —
відмічає А.А.Чухно, — держава обережно проводить
відповідну фінансову та податкову політику, впливаючи
на рівень і темпи виробництва, на підтримання зайнятості, здійснення антиінфляційних заходів" [23, c. 129].
Посилення ролі в суспільному розвитку державних
фінансів є об'єктивним процесом сучасного цивілізаційного розвитку. Цей процес розпочався з періоду Великої депресії, коли активно стали впроваджувати програми державного фінансування, й особливо після Другої світової війни. Об'єктивні умови зумовили перегляд і
наукової доктрини суспільно-економічного розвитку. В
основі нової доктрини була покладена ідея зростання ролі
бюджетної системи з її ресурсним потенціалом у підвищенні соціально-економічного добробуту. Такі провідні
теоретики як Дж. Кейнс "Загальна теорія зайнятості, процента та грошей" [24], Р. Масгрейва і П. Масгрейва "Державні фінанси: теорія і практика" [25] розглядають бюджетну систему як ефективний інструмент виконання державою перерозподільної і стабілізуючої ролі держави.
Впровадження в життя кейнсіанських ідей суспільного
розвитку призвело до безпрецедентного зростання у найрозвинутіших країнах світу в 1960—1990-ті роки розміру
державних бюджетів (від 28% у 1960 році до 43% у 1990
році, а в країнах Швеції, Нідерландах, Бельгії й до понад
50%) [26, c. 69—92]. Впродовж 1960—1990 рр. у
більшості західних країн видатки на державні соціальні
програми (соціальне страхування і забезпечення) збільшувалися близько 8% на рік, що вдвічі перевищувало темпи
росту ВВП [27, c. 29] і тільки починаючи з кінця 1990-х
років, темпи зростання видатків на соціальне страхування й забезпечення дещо скоротилися, проте не відставали від темпів зростання ВВП [28].
ВИСНОВКИ
Проводячи глибокий науковий аналіз останніх тенденцій, дослідники виявили зворотній зв'язок між розмірами бюджету й економічним зростанням у різних країнах і регіонах. Проаналізувавши 23 розвинені країни за
25-річний період С. Фолстер та М. Хенрексон встановили
сильний негативний вплив розмірів бюджету на зростання ВВП [29, c. 337—358].
Подібні результати отримали і дослідники 36-річного періоду впливу державних фінансів на економіку США
Е. Педен та М. Бредлі. Більше того, вони показали негативний вплив розмірів державних фінансів не тільки на
економічне зростання, а й на продуктивність [30, c. 229—
245].
Разом з тим практика соціально-економічного розвитку ряду країн світу (Китай, Сінгапур, Філіппіни, Перу,
Буркіне Фасо, Колумбія тощо) відзначили певну зворотну залежність бюджетних витрат у ВВП. Низький рівень
останньої (до 25%) практично забезпечує країнам високі
темпи зростання, але невисокі стандарти життя [31, c.37].
Між іншим, це той рубіж, який визначав Дж. Кейнс "Уряду не варто за допомогою податків вилучати більше 25
відсотків національного доходу". До такого висновку Дж.
Кейнс прийшов у кінці свого життя [32, c.17]. Цей факт
спростовує неправильне відображення Кейнса як фанатичного прихильника оподаткування з послідуючим перерозподілом бюджетних засобів.
Ми не будемо детально аналізувати дану проблему
бюджетної системи, відмітимо, що, очевидно, існують оптимальні розміри і структура бюджету з точки зору теорії
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розвитку економіки. Але ми можемо констатувати два
підтверджені досвідом розвитку факторів:
1) із збільшенням бюджетних витрат до рівня більшого 40% від ВВП поліпшуються соціальні умови, але практично втрачаються шанси на високі темпи економічного
зростання (приклад, більшість країн ЄС);
2) зменшення рівня дохідної частини бюджету у ВВП
(нижче 40%) послаблює навантаження на економіку і
створює умови її розширення як за рахунок мобілізації
частини її тіньової складової, так і за рахунок зростання
її офіційного сектору.
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PLANNING, ESTIMATION AND CONTRO AS COMPONENTS OF SHIP STORES MANAGEMENT
SYSTEM AT THE WATER TRANSPORT ENTERPRISES

У статті обгрунтовано доцільність запровадження оптимізаційної моделі поставки суднових
запасів. Рекомендовано введення системи контролю суднових запасів на рівні менеджментських груп суден. Адаптовано до умов функціонування воднотранспортних підприємств методичний підхід щодо оцінки формування суднових запасів. Планування, оцінку і контроль зведено в
систему управління судновими запасами.
The paper argues reasonability of implementing optimization model for ship stores supplies. The
author suggests indroducing the system of ship stores control at the level of ship mangament group.
Methodological approach related to estimation of ship stores formation is adjusted. The author unites
planning, estimation and control into the ship stores management system.
Ключові слова: суднові запаси, дискретні умови поставок, менеджментські групи суден, маржинальний прибуток, мікробаланс.
Key words: ship stores, discrete conditions for deliveries, management groups of ships, marginal income,
microbalance.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Дослідження проблем управління і контролю у
транспортній галузі займає важливе місце в економічній
науці. Це пояснюється тим, що транспорт — одна із найважливіших галузей економіки України, яка має задовольняти потреби населення й суспільного виробництва у перевезеннях вантажів та пасажирів. Функціонування підприємств водного транспорту супроводжується
кругообігом ресурсів, значне місце серед яких займають запаси. Управління і контроль запасів на підприємствах водного транспорту ускладнюється тим, що їхнє
відображення необхідно здійснювати не тільки у судноплавних компаніях, пароплавствах та портах, а й безпосередньо на суднах. Враховуючи цю особливість галузі, підприємствам водного транспорту необхідно значну увагу приділяти саме управлінню судновими запасами.
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Однією з умов безперервності надання послуг є постачання суден матеріальними ресурсами потрібного
асортименту і кількості та у встановлений термін.
Для забезпечення суден необхідними запасами та
їхнього ефективного використання потрібно вживати
комплекс заходів. Для цього доцільно здійснювати систематичне планування, нормування і контроль, а також
якісний аналіз рівня і динаміки забезпечення та ефективності використання суднових запасів [12].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ

Вивченню проблем організації управління запасами присвячували свої праці як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені та фахівці — Д.Дж. Бауерсокс [1], Г.Л. Бродецький [2], А.П. Долгов [5], Я.А. Дроботя [10], Д.Дж. Клосс
[1], В.І. Перебийніс [10], Ю.І. Рижиков [11], А.М. Стерлігова [12] та інші. Значний внесок у дослідження організації та методики контролю запасів зробили такі вчені,
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як: А.В. Волянская [3], У.О. Гуцаленко [4], В.В. Лукинский [7], Г.В. Причепa [4], та інші. Вирішенню проблем
управління підприємствами водного транспорту присвячували свої праці В.В. Жихарєва [6], О.М. Кібік [6],
А.М. Котлубай [6], М.А. Окландер [8], Л.І. Пашковська
[9] та інші.
Аналіз результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених свідчить, що теоретичні й практичні розробки з управління, контролю та аналізу запасів відображають грунтовне розуміння проблем, пов'язаних із
трансформацією вітчизняної системи логістичного управління запасами. Проте низка питань щодо планування,
нормування, оцінки та контролю суднових запасів на
підприємствах водного транспорту й досі залишаються
невирішеними. У науковій літературі відсутнє обгрунтування теоретико-методологічних підходів щодо формування та ефективного використання запасів на суднах.
Актуальність наведених вище питань зумовили вибір
теми та основні напрями дослідження, результати якого мають практичне значення для підприємств водного
транспорту.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробка теоретико-методологічних засад для
формування системи планування, оцінки і контролю
запасів на суднах підприємств водного транспорту.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Головною метою функціонування кожного підприємства є максимізація прибутку, розмір якого залежить
від співвідношення доходів і витрат.
Приймаючи до уваги, що запаси займають значну
питому вагу у складі витрат підприємства, доцільно приділяти достатню увагу їх нормуванню та ефективному
використанню.
Величина запасів повинна забезпечувати підприємству стійку, стабільну роботу протягом певного часу і
при цьому не чинити відчутного впливу на оборотність
вкладених у них оборотних коштів [7].
Важко перебільшити рівень забезпечення судновими запасами підприємств водного транспорту. Від зваженого їх планування залежить тривалість рейсів без
заходу в порти. Важливою складовою планування є застосування зважених, розрахунково-обгрунтованих
нормативів для проектування закупівель суднових запасів та їх раціонального використання [9].
Нормування суднових запасів є одним із способів,
який виступає активним засобом ресурсозбереження і,
відповідно, слугує однією з найважливіших передумов
раціонального використання суднових запасів в процесі
виконання робіт, надання послуг. Нормування є необхідною передумовою організації раціонального використання запасів. Приймаючи до уваги значну питому вагу
запасів у складі воднотранспортних послуг, процесу
нормування запасів на підприємствах водного транспорту необхідно приділяти особливу увагу.
Розрахунок норм суднових запасів забезпечує досягнення таких цілей:
— дозволяє зменшити їх загальне використання;
— не дозволяє безгосподарно обходитися з матеріальними цінностями;

— надає можливість підвищити ступінь ефективності їх використання.
Судно може пройти ту чи іншу відстань в залежності
від маси прийнятих на нього запасів і норм їх витрат в
рейсі. Чим більшу масу запасів судно може прийняти, і
чим менші норми їх витрат за рейс, тим більший час судно може знаходитися на плаву, тим більшу відстань
може пройти без заходу в порти [6].
Дослідження порядку використання запасів на
підприємствах водного транспорту показало, що норми споживання запасів застосовуються лише до паливно-мастильних матеріалів. Процес використання всіх
інших груп запасів на підприємствах водного транспорту регламентується виключно внутрішніми наказами
підприємств і не підтверджується чіткими розрахунками. Крім того, результати проведеного дослідження
вказали на відсутність обгрунтування вибору постачальників суднових запасів та місця їх придбання на етапі
планування закупівель.
Вивчення сутності існуючої концепції управління
запасами дозволяє стверджувати, що її застосування
для суднових запасів призводить до зниження ефективності їх придбання.
Згідно з існуючою концепцією оптимальний розмір
замовлення, зазвичай, визначається за критерієм
мінімізації сукупних витрат на зберігання запасу і
здійснення поставки та розраховується з використанням формули Вільсона [11]. Однак, приймаючи до уваги особливості функціонування підприємств водного
транспорту та, враховуючи можливості поповнювати
запаси тільки в портах заходу судна, а не в термін, розрахований за класичною логістичною моделлю, визначено, що загальновстановлений підхід неефективний, а
в деяких випадках навіть неможливий, приймаючи до
уваги дискретний характер поставок на судна водного
транспорту. Для вирішення вказаної задачі необхідна
розробка логістичного підходу до управління судновими запасами, який дозволяв би здійснювати розрахунковим шляхом визначення розміру, місця закупівлі суднових запасів та вибір їх постачальників.
Вивчення підходів до формування і використання
запасів показало, що існуючі системи управління запасами включають такі основні етапи: аналіз запасів у минулому; визначення напрямів формування запасів; оптимізація розміру основних груп поточних запасів; розробка ефективної системи контролю за рухом запасів
на підприємстві; реальне відображення в обліку вартості
запасів [10]. Галузеві особливості підтверджують необхідність побудови системи управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту, враховуючи особливості функціонування галузі та специфіку
управління запасами на суднах.
Як показали результати дослідження, на підприємствах водного транспорту важливим фактором удосконалення надання послуг є стабільна забезпеченість судна запасами та їхнє ефективне використання, враховуючи, що витрати сировини, матеріалів, палива, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів
займають значну частку у складі загальних витрат воднотранспортних послуг. Важливим чинником забезпеченості судна запасами є правильність розрахунку потреби в них [1].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ЧИННИКИ ВПЛИВУ
Зовнішні чинники:
- попит на послуги підприємств
водного транспорту;
- вартість запасів;
- законодавче регулювання
формування та руху запасів;
- рівень інфляції;
- вартість грошей у часі

Внутрішні чинники:
- обсяги перевезень та їх види;
- організаційна структура підприємства;
- рентабельність надання послуг із перевезень;
- склад та структура суднових запасів;
- норми витрат суднових запасів за їх видами;
- організація поставок товарно-матеріальних цінностей;
- система внутрішнього контролю підприємства;
- система мотивації працівників підприємства

РОЗРОБЛЕНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ЗАПАСАМИ
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Рис. 1. Схема розробленої системи управління судновими запасами
для підприємств водного транспорту

Узагальнення результатів дослідження існуючих
схем управління і контролю суднових запасів показали, що важливою умовою методології відображення
запасів на підприємствах водного транспорту є запровадження схеми ефективного внутрішнього контролю
запасів на суднах з визначенням напрямів його здійснення та розробкою системи контролюючих заходів на
рівнях постачання, зберігання і використання суднових
запасів.
Оцінка використання суднових запасів показала, що
наявність надлишкових запасів призводить до нераціонального використання грошових коштів та погіршення
фінансового стану підприємства в цілому.
Для вдосконалення порядку використання суднових
запасів доцільно запровадити методичний підхід, який
базується на визначенні надлишкових матеріальних
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цінностей, реалізації заходів щодо скорочення їх або
ліквідації (шляхом продажу, обміну) і дозволяє підприємству оптимізувати управління грошовими коштами.
У процесі проведеного дослідження визначено
найбільш дієві інструменти підвищення ефективності
управління матеріальними витратами підприємств водного транспорту, обгрунтовано, що впровадження системи бюджетування на рівні центрів фінансової відповідальності є найбільш ефективним способом управління та контролю судновими запасами в сучасних економічних умовах.
Класична система бюджетування дозволяє здійснювати контроль центрів витрат, доходів, прибутку та інвестицій [3].
Підвищену увагу варто приділяти центрам витрат,
значне місце серед яких належить релевантним, тобто
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Розрахунок інтервалу повторного замовлення (Тб*)

Tб * =

r r
2 C 0 /( D · C h ) / Z б

,

r
де С0 – накладні витрати однієї поставки, загальні для партії замовлення; D – вектор споживання i-го

r

виду запасів; Ch – вектор витрат на зберігання і-го виду запасів; Zб – коефіцієнт, що враховує вплив
чинника вартості грошей за часом в багатономенклатурній моделі оптимізації поставок запасів

Визначення можливих термінів та обсягів поставки запасів на судно (Тб попер, Тб наст; qіб1, qіб2)
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де qі – розмір партії замовлення; Di – річний обсяг споживання і-го виду запасів

Розрахунок показника інтенсивності грошового потоку Фб попер, Фб наст
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де СПі – вартіть одиниці і-го виду запасів; РПі – прибуток від використання одиниці і-го виду запасів;
r – річна ставка нарощення, що враховує вартість грошей у часі; СOПі – витрати постачання одиниці
і-го виду запасів, що не включені в накладні витрати однієї поставки загальні для партії замовлення;
Chi – витрати на зберігання одиниці і-го виду запасів

Вибір оптимального терміну (Тб опт), якому відповідає максимальне значення (Фпопер, Фнаст)
Визначення розрахункового обсягу поставки запасів за видами
відповідно до значення Тб опт (qіопт р)

q іопт р = D і ⋅ T б опт

Врахування обмежень
стосовно зберігання qопт р
qі опт р ≤ qі гран
qі гран – граничне значення
обсягу поставок

ні

Оптимальне значення
обсягу поставки запасів
(за їх видами) (qі опт)
дорівнює значенню
обсягу поставки, що
відповідає попередньому
суднозаходу в порт

qіопт = Dі ⋅ TпоперТ опт
так

q і опт = q і опт

р

Рис. 2. Схема алгоритму запропонованого логістичного підходу до оптимізації
багатономенклатурних поставок запасів на судна водного транспорту

тим, на які можна впливати в процесі прийняття управлінських рішень. Особливе місце у складі витрат, що
потребують уваги і контролю, займають запаси підприємств водного транспорту, оскільки їхня питома вага
складає абсолютно переважну частку у складі витрат
воднотранспортних послуг.
Як показали результати проведених досліджень, на
підприємствах водного транспорту започатковують використання наведених вище інструментів управління.
Одним з перспективних нових напрямів використання
системи бюджетування може стати організація роботи

центрів фінансової відповідальності для формування
системи управління і контролю саме судновими запасами. Сильною стороною при запровадженні системи
бюджетування як інструменту здійснення контролю запасами на суднах є можливість управління ними на рівні
адміністрації судноплавних компаній та портів [4].
Приймаючи до уваги специфічні особливості функціонування підприємств водного транспорту та дискретність постачань запасів, доцільно центри фінансової
відповідальності закріпити за менеджментськими групами суден, які будуть здійснювати планування і конт-
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Таблиця 1. Маржинальний аналіз у розрізі менеджментських груп суден для здійснення
контролю використання суднових запасів на прикладі ПрАТ "УДП" за 2012 рік
Показник, млн грн.
1. Доходи від фрахту, млн грн.
2. Рейсові витрати, млн грн.
2.1. У т.ч. матеріальні витрати:
3. Поточні витрати по утриманню
судна і екіпажу, млн грн.
3.1. У т.ч. матеріальні витрати:
4. Адміністративно-управлінські
витрати
5. Амортизація
6. Маржинальний прибуток (стр. 1–2)
7. Перший проміжний маржинальний
прибуток (стр.6–3)
8. Другий проміжний маржинальний
прибуток (стр.7–5)
9. Операційний прибуток (стр.8–4)

Менеджментська група 1
ВідхиПлан
Факт
лення
43,6
42,4
-1,2
28,9
29,5
+0,6
14,7
14,4
-0,3

Менеджментська група 2
ВідхиПлан
Факт
лення
57,8
60,1
+2,3
40,7
40,1
-0,6
29,0
30,9
+1,9

Менеджментська група 3
ВідхиПлан
Факт
лення
34,7
31,9
-2,8
26,6
25,8
-0,8
13,1
13,3
+0,2

5,6

8,8

3,3

5,3

-0,3

+0,3

3,0

-0,3

2,1

2,2

+0,1

4,1

3,9

-0,2

1,6

1,7

+0,1

4,6

4,9

+0,3

5,5

5,7

+0,2

2,7

2,6

-0,1

1,7
14,7

1,9
12,9

+0,2
-1,8

2,4
17,1

2,3
20,0

-0,1
+2,9

1,5
8,1

1,7
6,1

+0,2
-2,0

9,1

7,6

-1,5

8,3

10,9

+2,6

4,8

3,1

-1,7

7,4

5,7

-1,7

5,9

8,6

+2,7

3,3

1,4

-1,9

2,8

2,8

0

0,4

2,9

+2,5

0,6

-1,2

-1,8

роль витрат (у тому числі матеріальних) на суднах, виконувати комплексне управління судновими запасами
на всіх рівнях кругообігу, та за результатами використання суднових запасів запровадити систему стимулювання.
Проведення грунтовної аналітичної роботи дозволило виділити чинники, які впливають на ефективне управління судновими запасами. До їх складу можна включити: оптимізацію параметрів закупівель суднових запасів, контроль за використанням суднових запасів у
розрізі центрів фінансової відповідальності, оцінку формування суднових запасів.
Оскільки всі вказані складові відіграють значне
місце в управлінні запасами, то доцільно об'єднати їх
як функціональні елементи єдиної системи управління
запасами на суднах водного транспорту. Схема розробленої системи управління судновими запасами наведена на рисунку 1.
У рамках запропонованої системи, для раціонального планування закупівель запасів підприємств водного транспорту розроблено модель оптимізації поставки суднових запасів, в якій удосконалено визначення
параметрів закупок суднових запасів на основі норм
витрат запасів за їхніми видами, плану обсягів перевезень та логістичного підходу до встановлення розміру і
терміну замовлення.
Суттєвою відмінністю при визначенні рівня запасів
на суднах водного транспорту від виробничих запасів
у інших галузях є явно виражений дискретний характер поставок суднових запасів. Дискретність поставок
витікає з особливостей надання послуг із перевезень
водним транспортом, у зв'язку з якими неможлива
організація поставки суднових запасів відповідно до
класичних моделей оптимізації обсягу та терміну поставки, оскільки поставка суднових запасів може бути
організована лише в портах слідування суден, і час приходу-відходу в порт може не співпадати з оптимальним терміном поставки, розрахованим за класичними
моделями. При цьому тривалість інтервалів між поставками не може бути постійною величиною протягом періоду навігації, оскільки час приходу судна в порти
слідування залежить від відстані між пунктами відправлення та призначення під час кругового рейсу. Отже,
точка замовлення, тобто момент часу, коли здійс-
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нюється чергове замовлення суднових запасів, повинна знаходитись в межах періоду приходу/відходу судна в порт/з порту.
Крім того, введення в класичні логістичні моделі
оптимізації партії замовлень чинника часової вартості
грошей дозволяє отримати додатковий економічний
ефект за рахунок максимізації потоків грошових платежів при організації поставок запасів [2].
Результати дослідження показали, що критерієм
оптимізації рівня та терміну поставок запасів на судна водного транспорту варто розглядати показник
інтенсивності грошового потоку від використання запасів, розрахований для можливого часу поставки в
портах слідування судна, з урахуванням приведення платежів, що надходять та відходять, до одного
періоду часу за допомогою операції компаундування.
Розроблений логістичний підхід передбачає визначення оптимального періоду закупівель суднових запасів, що мінімізує витрати поставки запасів та максимізує грошовий потік від використання суднових запасів,
за однономенклатурною моделлю при придбанні одного виду запасів (наприклад, палива) та за багатономенклатурною моделлю у разі придбання групи запасів (наприклад, судновий інвентар, продукти харчування
тощо).
Застосування запропонованих моделей оптимізації
параметрів поставок запасів на судна водного транспорту дозволить також при проведені тендерів для вибору
найбільш вигідних постачальників суднових запасів визначати переможців. Так, якщо поставка деяких видів
суднових запасів (паливо, раціон харчування) здійснюється на кожен рейс перевезень, тобто не існує необхідності визначення оптимальних значень обсягу та
терміну поставки, то вибір раціональної схеми постачання слід здійснювати після багатоваріантних розрахунків
показника інтенсивності грошового потоку від використання запасів на суднах, а переможця тендеру оголошувати за критерієм максимуму інтенсивності грошового потоку.
Послідовність розрахунків за розробленим логістичним підходом щодо оптимізації багатономенклатурних поставок запасів на судна наведена на рисунку
2.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Важливим елементом сиТаблиця 2. Оцінка формування суднових запасів на основі
стеми управління судновими "мікробалансу" за менеджментськими групами суден ПрАТ "УДП"
запасами, приймаючи до увастаном на 31.12.2012 року
ги їх використання на суднах
та складність здійснення контролю на рівні адміністрації
підприємств водного транспорту, тому пропонується
комплексно в рамках бюджетування менеджментських
груп суден та маржинального аналізу визначати матеріальні витрати (перенесення
вартості запасів на собівартість перевезень) менеджментської групи суден
на рівні рейсових та поточних
витрат на утримання судна та
екіпажу, а контроль використання суднових запасів
здійснювати за критерієм виконання плану першого проміжного маржинального прибутку.
Адаптована модель контролю матеріальних витрат
менеджментської групи суден на основі двоелементного маржинального підходу
розглянута на прикладі ПрАТ
"УДП" (табл. 1).
У ході проведеного контролю використання суднових запасів за менеджментськими групами суден ПрАТ "УДП" встановлено,
що план першого проміжного маржинального прибут(2).
ку перевиконано тільки для групи 2 на 2,6 млн грн.,
що свідчить про раціональне використання суднових
Виділено 4 типи стійкості фінансового стану менедзапасів внаслідок досягнення економії матеріальних
жментських
груп суден:
витрат та обумовлює доцільність виплати бонусів пер— абсолютна стійкість (mj = (1;1;1));
соналу групи.
— нормальна стійкість (mj = (0;1;1));
З метою оцінки формування суднових запасів роз— нестійкий стан (mj = (0;0;1));
роблено форму "мікробалансу" менеджментської гру— кризовий стан (mj = (0;0;0)).
пи суден. Запропоновано на основі балансової моделі
Розроблений методичний підхід щодо оцінки форфінансової стійкості визначати типи фінансового стану
мування суднових запасів менеджментських груп суден
менеджментських груп суден для обгрунтування управна основі "мікробалансів" апробовано на прикладі ПрАТ
лінських рішень щодо величини суднових запасів за "УДП" (табл. 2).
структурою та джерелами їх придбання на основі триКожній менеджментській групі суден при визначенні
компонентних показників, що характеризують джере- величини запасів за структурою та джерелами їх форла формування запасів кожної менеджментської групи мування варто дотримуватись стану абсолютної або
суден (далі МГС):
нормальної стійкості. У випадках нестійкого або кри(1),
зового станів необхідно реалізувати заходи щодо педе mj — трикомпонентний показник типу фінансо- реходу до, насамперед, нормальної стійкості шляхом
вої стійкості j-ї МГС;
реалізації надлишкових запасів, нарощування власних
mj1 — показник надлишку або нестачі власних обо- джерел їх формування, реструктуризації кредиторської
ротних коштів j-ї МГС;
заборгованості.
mj2 — показник надлишку або нестачі власних і довТакий підхід дозволить, з одного боку, підвищити
гострокових позикових коштів j-ї МГС;
контроль за зваженим формуванням та використанням
mj3 — показник надлишку або нестачі загальної ве- запасів на суднах водного транспорту, а з іншого —
личини джерел j-ї МГС;
підвищити фінансову стійкість кожної менеджментсьвизначається відповідно до кої групи суден, що суттєво вплине на покращення заЗначення mjі
гального фінансового стану підприємств.
формули (2):
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ
УКРАЇНИ
Т. Herasymenko,
Cand. Sci. (Geol.) assoc. prof. department of economy of enterprises State Higher Educational Institution "National
Mining University", Dnipropetrovsk, Ukrainе

THE DIRECTIONS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF EXPLORATION
WORK FOR THE EXPANSION OF MINERAL BASE OF UKRAINE
Незважаючи на прийняті Урядом України заходи, стабілізації балансу у видобутку та розвідці запасів корисних копалин протягом останнього десятиріччя не спостерігається. Зміною економічних
відносин відкривається новий етап розвитку геологорозвідувальних робіт. В його основі лежить структурна перебудова та якісне перетворення геологічної галузі в напрямі до нових завдань у сфері управління та формування мінерально-сировинної бази. В той же час на фоні підвищення потреб промисловості в сировині та зростанні її вартості відчувається слабка зацікавленість видобувних компаній у вкладення коштів у геологорозвідувальні дослідження, що свідчить про необхідність пошуку
нових форм стимулювання інвесторів та інвестиційної привабливості робіт з розвитку мінеральносировинної бази, створення програми страхування ризиків при ліцензуванні нових площ розвідки.
Despite the measures taken by the Government of Ukraine, stabilizing the balance in the production and
exploration of mineral resources over the last decade isn't observed. Changes in economic relations open
a new stage of exploration. It is based on restructuring and qualitative transformation of geological industry
towards new challenges in the management and formation of the mineral resource base. At the same time,
against the background of increasing industrial needs for raw materials and increasing its value there is
weak interest of mining companies to invest in exploration research, which indicate the need to find new
forms of incentives for investors and investment attractiveness of work for the development of the mineral
resource base, creating insurance risks programs in the licensing of new areas of exploration.
Ключові слова: мінерально-сировинний сектор, фінансування геологорозвідувальних робіт, інвестиції,
фінансові ризики, ліцензування запасів, ймовірнісний характер геологічних досліджень.
Key words: mineral resource sector, financing of exploration works, investment, financial risks, resource
licensing, probabilistic nature of geological researches.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

вивчення надр, що становить 8—10 % від усього обсягу робіт. Для виходу із кризової ситуації мінеральносировинний сектор потребує для розширення робіт залучення інвестицій в геологорозвідувальну галузь.
Відсутність інтересу інвесторів до вкладення коштів у
геологорозвідувальні роботи багато в чому пояснюється імовірнісним характером геологічних досліджень,
високими фінансовими та іншими ризиками. У цьому
представляється актуальним вивчення ряду питань, пов'язаних з оцінкою геологічного ризику на кожній стадії
ГРР, визначенням можливого збитку у разі непідтвердження родовища.

В економіці України мінерально-сировинний сектор
займає одне з центральних місць, що обумовлює високу значимість стану запасів корисних копалин та динаміки його розвитку. Однією з найважливіших проблем
у даний час є різке падіння темпів відтворення мінерально-сировинної бази, унаслідок чого відбувається стійке
зниження щорічного приросту розвіданих запасів
більшості видів корисних копалин порівняно з обсягами їх видобутку. Багато в чому це пов'язано зі зміною
порядку фінансування геологорозвідувальних робіт АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(ГРР), отже, якщо раніше держава фінансувала близь- І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний вклад у вивчення проблеми достовірності
ко 80—85 % цієї галузі, то сьогодні з держбюджету
фінансується тільки стадія регіонального геологічного геологічної інформації та її імовірнісного характеру
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внесли: Н.П. Шербак, В.М. Шестопалов, 120000,00
Д.С. Гурський, С.О. Довгий, М.І. Євдо96362,54
щук, М.М. Коржнев, В.Ф. Грінченко, 100000,00
І.Д. Андрієвський, В.С. Міщенко, Є.О. Куліш, М.М. Кирило та ін. Однак пробле- 80000,00
ма економічної оцінки геологічного ри55882,62
зику залишається маловивченою.
60000,00
У зв'язку з цим була розроблена
нова концепція регіональних дослід- 40000,00
жень, яка знайшла відображення у га15436,47
лузевій "Загальнодержавній програмі 20000,00
10689,70
8952,04
розвитку мінерально-сировинної бази
1730,42
України на період до 2030 року" [1].
0,00
Втілення її в життя, незважаючи на доПерший етап 2011 Другий етап 2013 Третій етап 2021 сить скрутне становище з фінансуван2012
2020
2030
ня регіональних досліджень, дозволить
Державний
бюджет
Інші
джерела
забезпечити потреби держави сучасною геологічною основою та інформаРис. 1. Обсяги та джерела фінансування
цією різноманітного призначення:
геологорозвідувальних робіт
— узагальнення механізмів формуДжерело: [1].
вання платежів за надрокористування;
— шляхи усунення основних дисбалансів розвитку ливо, але за умови, що геологорозвідка отримає дермінерально-сировинної бази;
жавну підтримку [2].
— реформування економічного механізму користуОбсяги та джерела фінансування геологорозвідування надрами;
вальних робіт не відповідають "Загальнодержавній про— вдосконалення системи моніторингу мінерально- грамі розвитку мінерально-сировинної бази України на
сировинної бази України та ін.
період до 2030 року", згідно якій вони становлять
До найбільш прийнятного методу управління гео- 189053,99 млн грн., з них: кошти державного бюджету
логічними ризиками для інвесторів є страхування. — 26119,13; інші джерела фінансування — 162934,86.
Фінансовий механізм страхування передбачає форму- По першому етапу виконання Програми (2011—2012
вання страхового фонду, що утворює резервний капі- рр.) обсяг фінансування повинен становити 1730,42 млн
тал надрокористувача, кошти якого використовують- грн. з бюджету і 10689,7 млн грн. з інших джерел. Факся на покриття збитку при виникненні страхового ви- тично фінансування з бюджету склало всього 680 млн
падку.
грн. Другим етапом виконання Програми (2013—2020
рр.) планувалося витратити на геологорозвідувальні
роботи 8952,04 з бюджету і 55882,62 млн грн. з інших
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
джерел відповідно. І знову геологорозвідка 2013—2014
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Першочерговим і актуальним завданням є створен- рр. недоодержала з бюджету близько 70 % коштів.
ня такої стратегії управління системою забезпечення Третім етапом виконання Програми (2021—2030 рр.)
проведення геологорозвідувальних досліджень, яка передбачається найбільше забезпечення робіт з розшибула б спрямована на формування оптимальних вироб- рення мінерально-сировинної бази — 15436,67 і
ничих показників і орієнтована на роботу в умовах ди- 96362,54 млн грн. відповідно, що повинно в значній мірі
підняти на новий якісний рівень геологорозвідувань
намічно мінливого зовнішнього середовища.
Для вирішення цього завдання необхідна розробка дослідження. Графічно обсяги та джерела фінансуваннаукових основ організації системної взаємодії органів ня геологорозвідувальних робіт згідно із "Загальнодердержавного управління, геологорозвідувальних під- жавною програмою розвитку мінерально-сировинної
приємств і приватних інвесторів. Необхідне опрацюван- бази України на період до 2030 року" представлені на
ня методів і алгоритмів, що забезпечують узгодження рисунку 1.
Ключові завдання Програми — розробка комплекцілей різних підрозділів, взаємодіючих у ході проведення ГРР з урахуванням впливу економічних і технологіч- су економічних, правових та організаційних заходів, що
них факторів, інтеграції різнорідної інформації при забезпечують залучення коштів у пошук, розвідку та
розробку родовищ, а також виділення та підготовка до
прийнятті рішень в умовах невизначеності.
ліцензування рентабельної частини запасів.
На думку фахівців, геологорозвідувальний бізнес (в
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
чистому вигляді це сервісні послуги з буріння пошукоДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
вих і розвідувальних свердловин, а також з виконання
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
сейсмо- й електророзвідувальних, гравіметричних, геоНАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Про порушення балансу між приростом запасів і хімічних та інших робіт) повинен збільшувати обсяги [3].
обсягом видобутку через скорочення геологорозвіду- Але оскільки основними замовниками ГРР є гірничовивальних робіт, про його катастрофічний характер замис- добувні компанії і лише частково держава, попит на ГРР
лювалися як мінімум з 2000 р. Утримати просте відтво- варіює не тільки залежно від внутрішньої, а й світової
рення — скільки видобули, стільки й знайшли — мож- кон'юнктури на ринках.
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Рис. 2. Етапи проведення геологорозвідувальних робіт залежно
від ділянок проекту та їх тривалість

Відсутність інтересу інвесторів до вкладення коштів
у ГРР багато в чому пояснюється ймовірнісним характером геологічних досліджень, високими фінансовими
та іншими ризиками. Унаслідок цього здається актуальним розгляд методів управління геологічним ризиком
та вивчення ряду питань, пов'язаних з оцінкою геологічного ризику на кожній стадії геологорозвідувальних
робіт, оцінкою можливого збитку у разі непідтвердження заасів родовища промисловим потребам, а також
аналізом зміни ймовірності геологічного ризику залежно від складності геологічної будови родовища [4].
Модернізація та розвиток мінерально-сировинного
комплексу — найбільш реальний і найбільш короткий
шлях для пожвавлення економіки. Реалізація заходів із
збільшення видобутку корисних копалин може стати
головним засобом збагачення бюджету держави.
Підтримка нинішнього рівня видобутку, навіть при
максимальній мобілізації адміністративних та економічних заходів, навряд чи можлива за рахунок власних
інвестиційних ресурсів. Крім того, орієнтація лише на
збереження поточного видобутку це — пролонгація
кризової ситуації в економіці, або вкрай низькі темпи її
оздоровлення.
Подальший розвиток мінерально-сировинного комплексу та підвищення ефективності використання корисних копалин слід розглядати з позицій розширеного
відтворення, а на це потрібні додаткові кошти. Однак
для залучення інвестицій необхідно виконання ряду найважливіших умов і прийняття рішень з відновлення та
якісного поліпшення мінерально-сировинної бази; захист інвестицій і стимулювання гірничого бізнесу; вдосконалення системи управління державним фондом надр
і гірничою справою [5].
Специфічність геологорозвідувального процесу —
це багаторічний цикл виробництва і розчленування його
на послідовні стадії, кожна з яких має свою мету і свої
вимоги. Сама по собі така особливість процесу виробництва не є винятковою. Таке явище можна спостерігати і в ряді галузей промисловості — авіаційній, суднобудівній, енергетичній, машинобудівній та ін. Однак у

геології зазначена особливість простежується значно
своєрідно у зв'язку з тим, що в процесі геологорозвідувального виробництва далеко не кожен об'єкт робіт
перетворюється в кінцевий продукт — у родовище. Як
вже зазначалося, геологорозвідувальний процес має
альтернативний характер і тому навіть проектування ГРР
не може здійснюватися на весь цикл виробництва й обмежується цілком обгрунтовано тільки однією його стадією. Перехід від стадії до стадії являє собою результат якісних змін, накопичених у процесі виробництва при
вивченні геологічного об'єкта і відповідає вимогам, що
висуваються до конкретного виду мінеральної сировини на даному етапі його вивчення.
Особливість кінцевого результату ГРР, головним
чином затверджених запасів корисних копалин, в основному полягає у такому:
— по-перше, споживча вартість продукту геологорозвідувального виробництва, на відміну від продукту
будь-якої іншої галузі національного господарства, обгрунтовується в кожному конкретному випадку у формі
економічної оцінки родовища корисних копалин;
— по-друге, між цінністю родовища і питомими витратами на його розвідку, як правило, існує зворотна
залежність: чим більше і багатше родовище, тим відносно менше витрат необхідно на отримання одиниці приросту запасів;
— по-третє, якісні та кількісні параметри родовищ
корисних копалин мають імовірнісний характер [6].
При організації ГРР слід враховувати також різноманіття природних умов досліджуваних об'єктів, наслідком чого є часті структурні зміни в організації робіт,
їх більш висока залежність від кліматичних умов, підвищена складність створення інфраструктури та управління виробничим процесом.
Процес геологічного вивчення надр підрозділяється на 3 етапи і 5 стадій. Вони починаються з вивчення
геологічної будови великих територій і закономірностей розміщення корисних копалин в регіональних геологічних структурах. На територіях, перспективних на
виявлення корисних копалин, проводяться пошукові
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роботи, а на виявлених проявах корисних копалин
здійснюються розвідувальні роботи.
Сьогодні, як показує практика, ГРР на 99 % — надто рисковий проект. Наприклад, вартість освоєння однієї
нафтогазової свердловини коливається від 15 до 20 млн
доларів. Таким чином, можна вкласти величезні гроші,
але не отримати нічого. Крім того, від моменту, коли
прийнято рішення про детальну розвідку, до видобутку
першої нафти проходить 7—10 років.
Залежно від місця розташування ділянок та масштабу проекту терміни проведення всього циклу робіт
можуть змінюватися, але їх послідовність однакова (рис.
2).
Виявлення нових джерел мінеральної сировини стає
все більш складним і дорогим через ускладнення геологічних умов проведення ГРР. Проблеми, що стоять
перед геологічною галуззю визначають необхідність
розробки нових підходів, наукових теорій, методів і технологій пошуків і розвідки.
Використання елементів геолого-економічної оцінки можливе вже після стадії регіонального геологічного вивчення надр. Ця оцінка проводиться дуже наближено, в найзагальнішому вигляді й тільки за принципом
аналогії.
У результаті пошукових робіт вже можлива прогнозна геолого-економічна оцінка потенційного родовища, оскільки цільове призначення цієї стадії зводиться до виявлення об'єктів, які заслуговують врахування попередніх розвідувальних робіт, і до масового
відбракування явно непромислових проявів корисних
копалин [7].
У процесі пошуків і розвідки більшості родовищ
пошукові та оціночні роботи займають особливе положення, як стадії, що переходять від пошукового
етапу до розвідувального. У структурі витрат на геологорозвідувальні роботи майже половина всіх
коштів витрачається на проведення робіт саме цих
стадій у зв'язку з тим, що їх метою є масова розбраковка всіх виявлених об'єктів. До задач пошукових
робіт входить виявлення основних геолого-структурних особливостей, що сприяють розумінню закономірностей розміщення корисної сировини в потенційному обсязі всього родовища, впевнене визначення її геолого-промислового типу та мінерального
вмісту для прогнозної оцінки технологічних властивостей, а також оконтурювання потенційних покладів
родовища в плані з підтвердженням наявності кондиційних перетинань корисної сировини на глибинах
перших сотень метрів від денної поверхні та прогнозна оцінка ймовірних гірничо-геологічних умов експлуатації родовища.
Тому при плануванні ГРР з метою досягнення ефективного вирішення геологічних задач потрібно виходити з необхідності тісної ув'язки даних, одержуваних на
різних етапах і стадіях геологорозвідувального процесу, і забезпечення правильних пропорцій між регіональними, пошуковими і розвідувальними роботами. До того
ж, незважаючи на наявність певної теоретичної основи
та практичного досвіду проведення пошукових і розвідувальних робіт, у гірничодобувній галузі досі відсутня
оптимальна комплексна система, яка враховує розрізнені виробничо-економічні показники окремих видів
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робіт, що є ще однією з проблем розвитку геологорозвідувальних досліджень.
На основі аналізу вищенаведених даних можна
стверджувати, що ефективність геологічних робіт, які
забезпечують постійний приріст корисних копалин, буде
досягнута для нових площ не раніше ніж через 10 років,
для неосвоєних площ — не раніше 8, а для освоєних
територій — близько 3,5. Тому вкладання коштів у геологорозвідувальні роботи в даний час створює необхідну базу, наприклад, для видобутку нафти і газу на період після 2020—2025 рр. І навпаки, стримування пошукового процесу неминуче призведе до критичного падіння видобутку в найближчі роки.
На цю обставину необхідно зважати й організаціям-підрядникам, які мають довготривалі договори на
забезпечення замовників перспективними структурами.
Згідно із "Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період
до 2030 року" однією з головних умов реалізації природно-ресурсної політики є розробка і впровадження економічних механізмів раціонального природокористування, в тому числі економічних важелів і стимулів, що спонукають природокористувачів впроваджувати сучасні технології видобутку та використання
природних ресурсів, активно брати участь у процесі
їх охорони і відтворенні. У зв'язку з цим Державна
служба геології та надр України, а також її куратор
Міністерство екології починає проводити політику
впровадження таких ринкових механізмів, як страхування й науковий супровід та екологічний моніторинг
у сфері природокористування. Окремими підприємствами геологічної галузі проводиться експертиза
видобутку корисних копалин на предмет відповідності
виданим ліцензіям.
Стосовно завдань і правомочності Державної служби геології та надр України особливий інтерес повинні
становити проблеми страхування ризику від господарської діяльності, руйнівних природних явищ (землетруси,
повені, паводки, затоплення підземних споруд, пожежі);
ризику відповідальності геологорозвідувальних і видобувних підприємств за аварії комунікацій з транспортування мінерально-сировинної продукції, сховищ та ін.;
ризику непідтвердження геологічної інформації (непідтвердження запасів, гірничо-геологічних умов і властивостей надр, втрати геологічних фондів, колекційних матеріалів, документів).
Страхування в галузі надрокористування повинно поширюватися на основні види діяльності, пов'язані з порушенням цілісності надр і з тим, що може
зробити шкоду навколишньому середовищу, якості
природних ресурсів та майну третіх осіб. При цьому
виникає необхідність в оцінці й страхуванні ризиків,
які неможливо виключити або знизити до прийнятного рівня.
Страхування в геологорозвідці поки не є обов'язковим, однак, при проведенні конкурсів і аукціонів на
право користування надрами може бути розглянуте питання про надання пріоритету підприємствам, які уклали відповідний договір страхування. Фінансовий механізм страхування передбачає формування страхового фонду, що утворює резервний капітал надрокорис-
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тувача, кошти якого використовуються на покриття
збитку при виникненні страхового випадку. Якщо страховий випадок для конкретного надрокористувача не
настав, то договір страхування передбачає відрахування на заходи з попередження настання страхових подій.
Враховуючи, що власниками ліцензій на надрокористування можуть бути як приватні українські фірми, так і
іноземні компанії, страхування стає додатковим інструментом захисту економічних інтересів держави.
Незважаючи на певні особливості, наявність безлічі
відмінностей від інших виробництв, геологорозвідувальна галузь, що вже давно бере участь у системі страхування, до того ж розробка правил страхування інвестицій у ГРР вимагає індивідуального підходу. Специфічність ГРР та індивідуальність проекту з розробки
конкретного родовища зобов'язує (не дивлячись на
єдині правила для цього виду страхування, при складанні договору страхування та розрахунку тарифних
ставок) відповідально підходити до укладення угоди,
враховувати всі нюанси проекту, що підлягає страхуванню, з боку держави в особі Державної служби геології
та надр України, так і з боку ліцензіатів.
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Проведено аналіз процесу виконання ГРР: представлено характеристику геологорозвідувальних досліджень і продукту їх діяльності — геологічної інформації;
відображено завдання галузі у сучасних умовах, тенденції її розвитку з метою виявлення чинників, що знижують ефективність діяльності.
У зв'язку з тим, що результати ГРР у своєму складі
мають значну долю недостовірності, а умови видобутку корисних копалин стають все більш складними, пропонуються такі основні заходи:
1. Переорієнтація обмежених фінансових можливостей держави при геологорозвідувальних дослідженнях
на розвиток прогресивних технічних засобів та створення новітніх методик розвідки корисних копалин.
2. Розробка стимулюючих умов для інвесторів при
ліцензуванні геологічних робіт.
3. Зменшення ризиків суб'єктів пошукових робіт за
рахунок створення програм страхування на покриття
збитків.
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Розглянуто суть поняття "фінансові результати діяльності підприємства". Доведено, що сучасні умови господарювання спонукають до перегляду процесу визначення та аналізу фінансових результатів діяльності, зокрема, балансового (нерозподіленого) прибутку підприємства,
який є одним із визначальних чинників економічного розвитку. Удосконалено методологію аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, як процесу пошуку та реалізації найбільш
ефективних рішень щодо їх формування та розподілу, який базується на координації дій з іншими підсистемами управління підприємством та здійснюється задля досягнення ефективної
діяльності підприємства і зміцнення його фінансової стійкості. Обгрунтовано доцільність запровадження запропонованої методології аналізу балансового (нерозподіленого) прибутку
підприємства. Доведено потребу поєднання аналізу фінансових результатів з аналізом податкової та дивідендної політики підприємства, оскільки саме вони мають найвагоміший вплив на
прийняття управлінського рішення щодо розподілу прибутку.
The essence of the concept of "financial performance". Proved that modern economic conditions
encourage the revision of the process of identifying and analyzing financial performance, in particular,
the balance (retained) profits of the enterprise, which is one of the main factors of economic
development. The methodology of analysis of the financial performance of the company as a process
of finding and implementing the most effective solutions for their formation and distribution, based
on coordination with other subsystems of the enterprise management and implemented to achieve
the efficient operation of the company and strengthen its financial stability. The expediency of
implementation of the proposed methodology for analyzing the balance sheet (retained) profits of
the enterprise. Proved the need for a combination of analysis of the financial results of the analysis
of the tax and dividend policy of the company, as they have a significant influence on managerial
decisions on the distribution of profits.
Ключові слова: прибуток, нерозподілений прибуток, фінансовий результат, ефективність, оцінка.
Key words: income, retained earnings, financial performance, efficiency, evaluation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

користувачам публічної фінансової звітності достовірСучасна методика визначення результату діяль- ну інформацію, яка є підгрунтям для оцінки ефективної
ності, а також порядок його розподілу не завжди надає діяльності суб'єктів господарювання. Саме тому сучасні
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Таблиця 1. Трактування поняття "фінансовий результат"
Автор (джерело)
Ануфрієв В.Є. [1]

Білик Т.О. [2]

Борисов А.Б. [3]

Бутинець Ф.Ф. [4]
Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л. [6]

Опарін В.М. [8]

Пушкар М.С. [12]
Ткаченко Н.М. [13]

Трактування поняття «фінансовий результат»
1) визначається показником прибутку або
збитку, що формується протягом
календарного (господарського) року;
2) є різницею від порівняння сум доходів і
витрат підприємства
прибуток або збиток суб’єкта
господарювання, що визначається як різниця
між сукупними доходами та витратами
підприємства і за позитивного його
результату представляє додаткову вартість,
виступає одним із джерел фінансування
подальшого розвитку та поточної діяльності
підприємства, основним критерієм оцінки її
ефективності
підсумки господарської діяльності
підприємства або його підрозділів, приріст
(зменшення) вартості власного капіталу.
Визначаються шляхом співставлення витрат з
отриманими доходами
прибуток (збиток) від реалізації готової
продукції (робіт, послуг)
1) різниця між доходами та витратами
підприємства чи його окремого підрозділу за
певний час;
2) приріст чи зменшення вартості власного
капіталу підприємства внаслідок діяльності у
звітному періоді
зіставлення регламентованих податковим
законодавством доходів і витрат
(перевищення доходів над витратами
становить прибуток, зворотне явище
характеризує збиток)
прибуток або збиток, отриманий в результаті
господарської діяльності
доходи діяльності підприємства за
вирахуванням витрат діяльності

умови господарювання спонукають до перегляду процесу визначення та аналізу фінансових результатів
діяльності, зокрема, прибутку підприємства, який є одним із визначальних чинників економічного розвитку
[12].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням значимості та ролі аналізу фінансових
результатів у системі управління підприємством займались такі вітчизняні вчені, як Бутинець Ф.Ф. [4], Білик М.Д.
[2], Опарін В.М. [8], Панченко І.А. [10], Пушкар М.С. [12],
Худолій Л.М. [15], Вороніна О.О. [5], Мочерний С.В. [9],
Петренко Н.І. [11] та іншi. Не применшуючи внеску вчених і науковців у розвиток теоретичних та організаційно-методичних положень аналізу результативності
господарської діяльності, дотепер залишаються невирішеними ряд теоретичних і практичних питань з
аналізу оптимальності розподілу прибутку підприємства, що саме і актуалізує обрану тематику дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою є удосконалення методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, як процесу
пошуку та реалізації найбільш ефективних рішень щодо
їх формування та розподілу, який базується на координації дій з іншими підсистемами управління підприємством та здійснюється задля досягнення ефективної
діяльності підприємства і зміцнення його фінансової
стійкості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми аналізу фінансових результатів та розробки політики управління прибутком підприємства завжди знаходились у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Проте навіть значна кількість
існуючих розробок не стали підгрунттям формування
єдиного підходу щодо трактування сутності поняття
"фінансовий результат", про що свідчать дані таблиці
1.
Провівши аналіз трактування науковцями поняття "фінансовий результат", приходимо до висновку,
що фінансовий результат — один із найважливіших
показників діяльності підприємства, який відображає
зміну власного капіталу за результатами здійснення
виробничо-фінансової діяльності за визначений період часу.
Фінансовий результат підприємства здебільшого
ототожнюють із прибутком, проте це не завжди коректно, оскільки можливі випадки, коли підприємство працює збитково. Визначення й опис поняття "збиток" у
літературних джерелах зустрічається нечасто. Це пов'язано з тим, що категорії "прибуток" і "збиток" протилежні за змістом, але водночас виражають зміст поняття "фінансовий результат". Тому, даючи характеристику прибутку, про збиток забувають. Збиток — це своєрідний антипод прибутку, і порядок його формування
нічим не відрізняється від позитивного результату діяльності, тобто збиток також знаходять як різницю доходів
і витрат діяльності господарюючого суб'єкта, тільки
результат має від'ємне значення [14, с. 136].
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Господарські операції, що впливають на нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

Початковий
залишок
балансового
(нерозподіленого) прибутку
(непокритого
збитку)

Нерозподілений прибуток, не використаний у попередніх
звітних періодах (НПо)
Непокритий збиток за попередні звітні періоди (НЗо)

Здійснюється при зміні
облікової
політики та
Коригування
початкового
виправленні
залишку
помилок
нерозподіленого
минулих
прибутку
років (ВПо),
(непокритого
виявлених у
збитку)
поточному
залишку
році

Зміна
облікової
політики та
виявлена
помилка
призвела до
завищення
суми чистого
прибутку
попереднього
року

Виправляється
зменшенням
так
початкового
залишку
нерозподіленого
прибутку або
збільшенням
початкового
залишку
ні
Виправляється

Формування
чистого
прибутку
(збитку)
Доходи (Д)
Витрати (В)
Розподіл
прибутку

збільшенням
залишку
нерозподіленого
прибутку на
початок звітного
року

так
Перевищення
Чистий прибуток (ЧП1)
доходів над ні
Чистий збиток (ЧЗ1)
витратами

Прибуток господарського товариства розподіляється
рішенням власника або уповноваженого ним органу на:

- нарахування дивідендів засновникам (Д1)
- відрахування до резервного капіталу (ВРК1)
- відрахування на поповнення статутного капіталу ( ВСК1)

Кінцевий
залишок
балансового
(нерозподіленого) прибутку

НПО(НЗО)±

так

±ВПО±ЧП1(ЧЗ1)-

ні

-Д1-ВРК1-ВСК1>0

Нерозподілений прибуток, не
використаний у звітному році (НП1)
Непокритий збиток, який
переноситься на наступні періоди

Рис.1. Формування фінансового результату та нерозподіленого
прибутку підприємства
Джерело: уточнено [16].

Серед усіх видів прибутку важливе значення при
аналізі фінансових результатів має балансовий (нерозподілений) прибуток, оскільки він відображається у балансі підприємства у складі власного капіталу та є кінцевим показником діяльності. Балансовий (нерозподілений) прибуток в загальній класифікації прибутку виділяється за ознакою характеру використання прибутку
[11, с.100]. Тобто весь прибуток, отриманий за результатами діяльності звітного періоду поділяється на дві
частини: розподілений та нерозподілений. Нерозподілений прибуток виражається в тій частині прибутку, що
залишається після розподілу на дивіденди, поповнення
резервного капіталу та основні напрямки розвитку
діяльності підприємства (рис.1) [12]. Традиційно прийнято аналізувати саме ту частину прибутку, що розподілена, тож балансовий (нерозподілений) прибуток залишається поза увагою аналітиків і не відіграє належної ролі при прийнятті управлінських рішень. Отже, на-
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гальною потребою сьогодення є удосконалення методології аналізу прибутку підприємства шляхом доповнення таким етапом аналізу, як аналіз оптимальності
розподілу балансового (нерозподіленого) прибутку
(рис. 2).
Як правило, аналіз прибутку традиційно розпочинається з аналізу змін в часі. Тож і при аналізі нерозподіленого прибутку не слід ігнорувати існуючих традицій,
а розпочинати з вивчення показників динаміки. Проте
варто пам'ятати, що показники динаміки змін нерозподіленого прибутку не дозволяють в повній мірі зробити
об'єктивні висновки щодо оптимальності розподілу прибутку [7]. Тому в подальшому доцільним є проведення
факторного аналізу, за результатами якого існує можливість встановити ступінь впливу окремих факторів на
зміну нерозподіленого прибутку та можливі шляхи оптимального його розподілу. З цією метою доцільним є
застосування, зокрема, прийомів методу елімінування,
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Завдання аналізу нерозподіленого прибутку
-

вивчення змін нерозподіленого прибутку в динаміці

-

встановлення факторів впливу на розмір нерозподіленого прибутку

-

виявлення резервів збільшення нерозподіленого прибутку

-

розробка практичних рекомендацій щодо ефективного
нерозподіленого прибутку

використання

Інформаційне забезпечення аналізу нерозподіленого прибутку
Баланс, Форма №1 НП(С)БО 1
Звіт про власний капітал, Форма 4 НП(С)БО 1

Методи аналізу нерозподіленого прибутку
Елементарні
методи
обробки рядів
динаміки

Елімінування,
виявлення
ізольованого
впливу
факторів тощо

SWOT – аналіз
SNW – аналіз

Вивчення
динаміки
змін нерозподіленого
прибутку

Факторний
аналіз нерозподіленого
прибутку

Ситуаційний
аналіз нерозподіленого
прибутку

Узагальнення результатів аналізу нерозподіленого прибутку

Коефіцієнтний,
математикостатистичні
методи

Вертикальний
аналіз,
трендовий
аналіз, порівняльний аналіз

Оцінка
грошового
забезпечення
нерозподіденого
прибутку

Оцінка впливу нерозподіленого
прибутку на
фінансову
стійкість

Аналіз податкової та дивідендної
політики підприємства

Пошук резервів підвищення якості розподілу прибутку
Прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості розподілу прибутку

Рис. 2. Методологія аналізу балансового (нерозподіленого) прибутку підприємства
Розробка автора.

методів виявлення ізольованого впливу факторів та ін.
Наступним етапом аналізу має стати ситуаційний
аналіз, який варто виконати за допомогою SWOT- та
SNW — аналізу. SWOT-аналіз — це визначення сильних і слабих сторін підприємства, а також можливостей
і загроз,що витікають з його найближчого оточення
(зовнішнього середовища). SNW-аналіз — це модернізований SWOT-аналіз, він включає крім слабих та сильних сторін, ще й нейтральну сторону, а саме середньогалузевий стан. Ситуаційний аналіз нерозподіленого
прибутку дозволить цілісно оцінити вагомість нерозподіленого прибутку як джерела фінансування господарської діяльності в умовах змін зовнішнього середовища та ухвалити найефективніші управлінські рішення
щодо його ефективного використання.
Нерозподілений прибуток, як відомо, є складовою
власного капіталу підприємства, тобто власним джерелом фінансування господарської діяльності, а отже, він
має суттєвий вплив на фінансовий стан підприємства та
його фінансову стійкість. Тож, для встановлення вагомості впливу нерозподіленого прибутку на фінансовий

стан підприємства необхідним є визначення рівня грошового забезпечення нерозподіленого прибутку
(КГЗНП):
КГЗНП = ГК / НП,
де КГЗНП — коефіцієнт грошового забезпечення
нерозподіленого прибутку;
ГК — грошові кошти (р.1165 ф.1 Баланс);
НП — нерозподілений прибуток (р. 1420 ф.1 Баланс).
Результати оцінки грошового забезпечення нерозподіленого прибутку дозволять отримати відповідь на
запитання, що є причиною нестачі (дефіциту) чи надлишку забезпечення грошових коштів нерозподіленого прибутку і таким чином встановити вплив нерозподіленого
прибутку на фінансову стійкість підприємства.
Здійснюючи аналіз нерозподіленого прибутку як
складової власного капіталу, його необхідно водночас
поєднувати з аналізом податкової та дивідендної політики підприємства, оскільки саме вони мають найвагоміший вплив на прийняття управлінського рішення
щодо розподілу прибутку.
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BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ASSETS
Метою є дослідження сучасних особливостей управління активами пiдприємств України та пошук ефективних шляхiв удосконалення.
Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення став підгрунтям встановлення сутності
методики аналізу ефективності управління активами підприємства. Метод групування та узагальнення використано для визначення сутності поняття та формування грошових активів.
Результати. В ході дослідження доведено, що на підприємствах, де в процесі управління відбувається аналіз активів, можна підвищити конкурентоспроможность підприємства. Ефективне формування і регулювання обсягу активів сприятиме підтримці оптимального рівня ліквідності, оперативності виробничого і фінансових циклів діяльності.
Наукова новизна. Обгрунтовано необхідність використання вдосконалених методів управління
грошовими активами для покращення своєї діяльність та виявлення можливостей підвищення результативності на конкурентному ринку.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних рекомендацій можуть бути використані суб'єктами господарювання при
управлінні грошових активів підприємства.
A purpose is research of modern features of management of assets of enterprises of Ukraine and search
of effective ways of improvement.
Research method. The method of theoretical generalization became subsoil of establishment of
essence of method of analysis of efficiency of management of assets of enterprise. The method of
grouping and generalization is used for determination of essence of concept and forming of money assets.
Results. It is well-proven during research, that on enterprises, where in the process of management
there is an analysis of assets, it is possible to promote konkurentospromozhnost' enterprises. The effective
forming and adjusting of volume of assets will be instrumental in support of optimum level of liquidity,
operationability, production and financial cycles of activity.
Scientific novelty. Grounded necessity of the use of the improved methods of management of money
assets for an improvement it activity and exposure of possibilities of increase of effectiveness at the
competition market.
Practical meaningfulness consists in that the substantive provisions of this research in form suggestions
and methodical recommendations can be used the subjects of menage at the management of money
assets of enterprise.

Ключові слова: активи, управління, ресурси господарської діяльності, ефективність, фінансовий менеджмент.
Key words: assets, managements, resources of economic activity, efficiency, financial management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
печення конкурентоспроможності економіки країни в цілоУ сучасних умовах розвитку нацiонального ринкового му, її галузей та окремих підприємств й такої її складової,
господарства надзвичайно важливою є проблема забез- як стiйка ефективність виробництва та господарювання.
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Саме тому для підвищення конкурентоспроможності
підприємства одним з важливим елементів є зростання
ефективності використання активів підприємства. Рівень
ефективності управління активами і пасивами в усьому світі
розглядається як один з найважливіших чинників підвищення стабiльності, надiйностi, ліквідності та прибутковості дiяльності. В умовах жорсткої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та форми управління активами i пасивами, швидко оволодівати нагромадженими в
теорії та практиці знаннями, знаходити новi неординарні
рішення в динамічній ситуації. Такий підхід до управління
забезпечує виграш у конкретному середовищі або, нормальні умови розвитку підприємства.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття управління активами висвітлено у працях провідних українських економістів таких, як (С.Л. Берези,
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Є.В. Калюги, М.В. Кужельного,
Л.Г. Ловінської, В.О. Озерана, О.М. Петрука, А.А. Пилипенка, В.В. Сопка, В.О. Шевчука та інших) та закордонних
(В.П. Астахова, Х. Нюрнберга, В.Ф. Палія, Т.Б. Рубінштейна, Г.А. Салтикової, О.В. Соловйової, О.М. Сорокіної, В.П.
Суйца, Л.З. Шнейдмана) вчених-економістів
МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослiдження ключових особливостей управління активами пiдприємств України в умовах
сьогодення та пошук ефективних шляхiв удосконалення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі механізм функціонування
підприємств постiйно змінюється, що пов'язане з їх економічними реформами, що проводяться в країнi. Для
здійснення господарської діяльностi кожне підприємство
повинно мати у своєму розпорядженні визначене майно,
що належить йому на правах власності або володіння тобто активи підприємства, які є економічними ресурсами
підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку.
Згідно з Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, активи — ресурси, контрольовані
підприємством в результаті минулих подій, використання
яких, як очікується, приведе до надходження економічних
вигод у майбутньому.
Цим Положенням (стандартом) визначені зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який
відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Має форму таблиці, яка складається з двох
частин активу і пасиву, де згруповані їх джерела.
На початковому етапі аналізу існуючої системи
управлiння доцільно окреслити область дослiдження, зокрема визначитись із застосуванням понятійно-категорійного апарату. До активів традиційно відносять контрольовані підприємством ресурси, використання яких зумовлює
збільшення економічних ефектів. До них включають усі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать суб'єкту господарювання на певну дату, їх розміщення та використання. У балансі підприємства приведені
групи активів належать до (рис. 1):
— необоротних активів — незавершене будівництво,
основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи й інші необоротні активи;
— оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, при-
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значені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, чи протягом 12 місяців;
— необоротні активи, утримуванні для продажу та групи вибуття.
Однією з важливих особливостей підприємства є його
взаємозв'язок із зовнішнім середовищем та суттєва залежність від останнього, що проявляється у необхідності
одержання активів для свого функціонування і розширення кола своїх споживачів, що використовують результати
діяльності підприємства. Підприємство не може залишатися ізольованим, йому необхідно взаємодіяти з іншими
системами (які формують мікро- та макросередовище) для
забезпечення умов існування та розвитку. Застосування системного підходу до управління активами надає змогу
відокремити елементи індивідуальності й окреслити його
склад як системи, визначити спосіб, за допомогою якого
різні форми і види активів пов'язані між собою, його характер (статичність, динамічність), виділити домінуючі чинники, встановити рівень цілісності системи, вивчити взаємодію з зовнішнім середовищем, виявити функції системи
[8].
Управління активами повинно комплексно та всебічно
охоплювати всі сфери діяльності, що може бути досягнуто за допомогою здійснення у межах підприємства певної
сукупності процесів, які являють собою алгоритм або послідовність взаємопов'язаних та взаємообумовлених дій,
управлінських рішень для досягнення поставленої мети.
Управління активами повинно відповідати певним вимогам, що накладають відбиток на саме управління і повинні обов'язково виконуватись на кожному етапі.
Необхідно визначити такі найважливіші принципи управління активами:
— управління активами має базуватись на державному підході при оцінюванні економічних процесів, явищ, результатів діяльності, тобто при управлінні необхідно враховувати відповідність державній економічній, соціальній,
екологічній, міжнародній політиці та законодавству;
— управління має носити науковий характер, тобто базуватись на положеннях діалектичної теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку, використовувати досягнення нуково-технічного прогресу і передового досвіду, новітні методи економічних досліджень;
— управління має бути комплексним. Комплексність
управління вимагає охоплення всіх ланок і сторін діяльності, всебічного вивчення причинних залежностей в діяльності банку;
— однією з вимог до управління є забезпечення системного підходу, коли кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система, яка включає низку елементів, певним чином пов'язаних між собою і
зовнішнім оточенням. Вивчення кожного об'єкта повинно
здійснюватися з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх
зв'язків, взаємозалежності та взаємопідпорядкованості
його окремих елементів;
— управління активами має бути об'єктивним, конкретним і точним. Воно має будуватися на достовірній,
перевіреній інформації, що реально відображає об'єктивну дійсність, а висновки мають бути обгрунтовані точними
аналітичними розрахунками. З цієї вимоги витікає необхідність постійного вдосконалення процесу збору та обробки інформації з метою підвищення точності і достовірності розрахунків;
— управління покликане бути дійовим, активно впливати на процес діяльності підприємства і його результати,
своєчасно виявляючи недоліки, прорахунки, упущення в
роботі;
— єдність стратегічного (перспективного) і тактичного (поточного) планування означає відповідність тактичних
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Рис. 1. Складові та засади управління активами підприємств
Джерело: доопрацьовано авторами [7; 9].

планів стратегічним цілям, з метою забезпечення безперервності відповідного процесу;
— управління має бути оперативним. Оперативність означає вміння швидко і чітко проводити оцінювання ситуації, приймати управлінські рішення і втілювати їх в життя;
— управління має бути ефективним, тобто витрати на
утримання управлінського персоналу мають давати багатократний ефект [5].
Узагальнені традиційні підходи слід доповнити існуючою практикою застосування класифікації активів, тобто
майна, що юридично закріплене за підприємством на правах власності або володіння. При цьому функціонування
підприємств дає підстави визначити систему критеріїв класифікації активів, засновану на змістовному навантаженні

на класифікований ресурс. Традиційно до числа критеріїв
застосовують:
— форми функціонування, що включає матеріальні,
нематеріальні та фінансові активи;
— місце у господарському процесі, що включає оборотні та позаоборотні активи;
— види діяльності — операційні та інвестиційні;
— фінансові джерела — валові та чисті;
— характер володіння — власні та залученні;
— ступінь ліквідності — абсолютно ліквідні, високоліквідні, середньоліквідні, малоліквідні та неліквідні.
Водночас, доцільно розширити існуючу критеріальну
базу. Зокрема, в ході управління активами та застосуванням економічною кон'юнктури фінансових та інвестицій-
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Рис. 2. Класифікація активів підприємств інтегрованих у ринкову інфраструктуру
Джерело: [6; 7; 9].

них ринків, необхідно застосувати критерій ризику залучення, використання та погашення, де слід виділити активи:
— безризикові;
— з низьким рівнем ризику;
— нормальним — середньоринковим рівнем ризику;
— високим;
— критичним ризиком.
Ризики управління активами характеризують спроможність промислового підприємства погасити заборгованість, що утворилась у результаті формування активів.
Чинниками закладення рівня ризику в управління активами визначається великою сукупністю передумов, причин
та наслідків як функціонування підприємства, так і ринкової кон'юнктури.
Недостатнє забезпечення ресурсами штовхає керівництво підприємства до залучення активів з вищим рівнем
ризику. Ця ж причина вимагає використання резервів, що
виступають критичним ресурсним резервом, в результаті
чого також відбувається зростання ризиків. В останньому
випадку має місце наростання системних ризиків, оскільки додаткова мобілізація активів, за відсутності можли-
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вості їх компенсувати, в перспективі обертається технологічними та господарським втратами.
Іншою ознакою, що вимагає включення до критеріальною бази слід визначити ціну ресурсів. Інтерес промислового підприємства для цінового критерію визначається його впливом на ефекти господарської діяльності. Тому
доцільним на цьому етапі дослідження, слід виділити наступні групи активів за ціною:
— оптимальні — підвищують ефекти від експлуатації
активів, забезпечують розширення виробництва та прибутковості підприємства;
— ефективні — не приносять прямого ефекту від додаткового залучення активів, проте підвищують ефекти та
ефективність експлуатації вже наявних активів, часто виступаючи каталізаторами ефективного управління;
— нейтральні — забезпечують можливість експлуатувати наявні активи з попереднім рівнем ефективності,
але без залучення яких підприємство неспроможне продовжити господарську діяльність;
— регресивні — дають можливість в короткотерміновому періоді підтримати забезпечення активами, без
яких функціонування підприємства неможливе, проте в
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перспективі призводить до зниження ефектів та господарських втрат;
— критичні — забезпечують підтримання господарських операцій, проте за заміни ринкової кон'юнктури призводять до банкрутства підприємства (рис. 2).
Також досить важливим та певною мірою особливим
і своєрідним є застосовуваний на підприємствах України механізм управління активами на основі їх капіталізації.
Виходячи з економічної сутності капіталу, його функцій та завдань у забезпеченні розвитку економіки в цілому
та окремих суб'єктів господарювання зокрема, капітал розглядається як ресурс, здатний приносити дохід і формувати додану вартість, а капіталізація — це кількісна характеристика використання підприємства як промислового капіталу, економічного механізму для виробництва доданої
вартості. Саме капіталізація характеризує здатність
підприємства ефективно використовувати свої ресурси, перетворювати їх у високоліквідні активи, які працюють і
вартість яких визначається не тим, з чого вони складаються, а тим, що виробляють.
Тому завдання управління активами підприємства на
основі оцінки рівня їх капіталізації полягають у нарощуванні їхньої вартості, зростанні вартості підприємства в
цілому, підвищенні його конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості і можуть бути вирішені шляхом:
— формування обсягів капіталу, достатніх для забезпечення необхідних темпів розвитку виробництва;
— забезпечення максимальної доходності капіталу
при передбачуваному рівні фінансового ризику;
— оптимізації розподілу капіталу за видами діяльності
і напрямами використання;
— забезпечення фінансової гнучкості та постійної
фінансової рівноваги підприємства у процесі діяльності [6].
Таким чином для забезпечення ефективності управління активами підприємства важливою є облікова політика,
яка необхідна для того, щоб створити на кожному
підприємстві таку систему обліку, яка дозволяє визнати
фінансову звітність надійною та достовірною [2].
Закріплені в ній принципи та методи відповідно до
принципу послідовності мають застосовуватися постійно
(із року в рік).
ВИСНОВКИ
Отже, на сучасному етапі активи є одним з найважливіших факторів будь-якого виробництва, їх склад і ефективність використання прямо впливає на кінцевий результат господарської діяльності підприємства. В умовах ринкової економіки всі підприємства зацікавлені в ритмічному і стабільному функціонуванні. А щоб досягти високих
результатів, потрібна чітко збудована, обгрунтована і
ефективна фінансова політика управління активами. Розробка її досконалого механізму і дієве застосування його
на практиці ще залишається досить важливою і актуальною проблемою в даний час, оскільки ефективне формування і регулювання обсягу активів сприятиме підтримці
оптимального рівня ліквідності, оперативності виробничого і фінансового циклів діяльності, а отже, й досить високій
платоспроможності і фінансової стійкості підприємств, а
також досягнення ними важливих стратегічних переваг і
забезпечить їх конкурентоспроможність у довгостроковому періоді.
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THE ROLE OF EDUCATIONAL INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL
У статті наведено характеристику чинників формування та використання людського капіталу, доведено необхідність інвестування в освіту як основного фактора розвитку людського потенціалу. Метою дослідження є визначення рівня зисків та витрат при інвестиціях в освіту. Запропоновуються шляхи відтворення людського капіталу для підвищення конкурентоспроможності нашої країни.
Proved form factors and use of human capital , the investing necessary for education as the basic
factor of human potential development. A research purpose is the level definition of benefits and
expcnsives while investing in to the education. Methods for human capital reproduction are offered
in order to make Ukraine.
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ВСТУП
Глобалізаційні процеси активізації інноваційного розвитку в Україні та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в економіках світу вимагають модернізації
всіх сфер життя людини і водночас створення умов для
розвитку особистості, її інтелекту і духовності. Сучасні
дослідження стосовно впливу інтелектуального, людського і соціального капіталу на економічне зростання країни набувають великого значення. За даними Світового
банку, питома вага цих видів капіталу у структурі багатства країн складає 60—80%, тому постає актуальним питання: яку роль відіграє і як саме впливає неуречевлений
капітал на економічний розвиток країни [2].
Із вищезазначених неуречевлених форм капіталу акцентуємо вплив людського капіталу на економічний розвиток країни. В сучасному розумінні людський капітал є
ресурсом, що сприяє якості соціально-економічних взаємозв'язків та відносин у формуванні норм людського
співіснування, соціальної справедливості, довіри у міжособистісних та інституційних відносинах на основі координації і кооперації заради взаємної вигоди. Здатність
до накопичення і використання елементів людського капіталу таких, як здібності, освіта, знання, досвід, професіоналізм, моральні цінності, фізичне і психічне здоров'я
нації, соціальні мережі стали одним із основних факторів
розвитку високорозвинених країн.
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Питання людського капіталу вивчалось такими видатними вченими, як Т. Шульц, Г. Беккер, М. Фішер, Ф. Фукуяма. Проблема функціонування людського капіталу є
предметом дослідження багатьох вітчизняних вчених. Серед них: В. Антонюк, В. Андреєєв, Д. Богиня, С. Пирожков, О. Соколова.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є з'ясування чинників формування та використання людського капіталу в контексті підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни;
аналіз та оцінка інвестицій в освіту як основного фактора розвитку людського капталу.
Завданням дослідження є вивчення теоретичних засад регулювання інвестицій у людський капітал як важливого фактора економічного, соціального та інтелектуального прогресу суспільства; охарактеризування впливу
освітніх факторів у формуванні людського капіталу (ЛК).
Методи дослідження — базуються на загальнотеоретичних та специфічних методах наукового пізнання. У
процесі роботи використовувались такі методи: історико-системний, аналізу, синтезу та статистичний.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
У середньостроковій перспективі розвитку Україна
обрала шлях подальшої інтеграції на світовий ринок то-
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варів і послуг з конкурентоспроможною продукцією та
підвищеним кваліфікаційним рівнем трудового ресурсу.
Основним фактором економічного розвитку та нарощення конкурентоспроможності країни у сьогоденні стає
людський капітал. В економічній літературі наведені різні
підходи до дослідження і визначення категорії "людський капітал", у той же час можна запропонувати таке його
визначення: "людський капітал — це сформований або
розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, навичок,
здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва,
сприяє зростанню продуктивності праці і завдяки цьому
впливає на зростання доходів (заробітків) його власника" [4].
Оцінка інвестицій у людський капітал і доходів від
його використання звичайно проводиться в грошовій
формі. Але слід підкреслити, що далеко не всі інвестиції
і не всі доходи можна виразити в грошовій формі. Крім
грошових витрат на навчання, зміцнення здоров'я та
інших соціальних витрат, спрямованих на нарощення
людського капіталу, передбачається, щонайменше, ще і
саморозвиток самої людини, оскільки, крім грошових
доходів людина, що володіє більшим людським капіталом, одержує моральне задоволення, економію часу,
вищий соціальний престиж та багато інших вигід. Слід
також враховувати, що в результаті нарощування людського капіталу отримується інтегральний соціальний
ефект, від якого виграє не лише конкретна людина, а і
підприємство, на якому вона працює, та суспільство в
цілому.
Виникнення понять "людський капітал" та "інвестування у людський капітал" викликало створення численних методів оцінки його обсягу, економічної ефективності
тощо. Трактування витрат на освіту, охорону здоров'я та
інші аналогічні цілі як витрат інвестиційного типу, відкрило перед економічним аналізом нові перспективи. Капітальні блага можуть продуктивно використовуватися протягом тривалого періоду часу. Таким чином, виникає необхідність виміру обсягу не тільки поточних вкладень, але
й акумульованого людського капіталу [6].
Інвестиції в людський капітал, на думку основоположників теорії людського капіталу К. Макконела і С.
Брю, це "будь-які дії, що підвищують кваліфікацію та
здібності", а отже, і продуктивність праці. Витрати, які
сприяють підвищенню продуктивності, можна розглядати як інвестиції, тільки вони здійснюються з метою компенсації майбутніми грошовими доходами. Аналіз ефективності інвестицій починається з оцінки витрат на освіту
та очікуваних вигід від її отримання. Витрати, пов'язані з
одержанням освіти, можна розподілити на три групи: витрати на освіту, включаючи загальну і спеціальну, підготовку на робочому місці; витрати на охорону здоров'я,
що складаються з витрат на профілактику захворювань,
медичне обслуговування, витрати на поліпшення житлових умов; витрати на мобільність, завдяки яким працівники мігрують з низькопродуктивних місць до місць з
відносно високою продуктивністю.
Інвестування в освіту передбачає для інвестора певні
ризики як для себе безпосередньо, так і для третіх осіб.
Отож, вигодою від накопичення "людського капіталу" для
працівника є: підвищення рівня доходів, поліпшення умов
праці, різноманітні пільги, премії, надбавки тощо; більша
можливість отримати пенсійне, медичне страхування за
рахунок підприємства, поліпшення якості життя. Для працедавця — зростання продуктивності праці і, як наслідок,
збільшення обсягу виробництва продукції (послуг), оп-

тимізації чисельності персоналу, скорочення непродуктивних витрат часу, зростання конкурентоспроможності
продукції завдяки покращенню їх якості та оптимізації
витрат на їх виробництво. Для держави це: підвищення
добробуту громадян, зростання валового доходу, підвищення економічної активності громадян [1].
Методи економічної оцінки ефективності інвестування у людський капітал використовуються на стадіях: прийняття рішення щодо доцільності інвестування саме у
людський капітал чи альтернативного використання
коштів; оцінки ефективності капіталовкладень у результаті отримання фактичної віддачі від здійснення інвестування у людський капітал.
Як правило, дослідники ефективності у сфері людського капіталу звертаються до техніки аналізу "витрати —
вигоди" (cost-benefit analysis) [5].
Аналіз техніки "витрати — вигоди" приходить на допомогу у тих випадках, коли потрібно "відібрати проекти
у відповідності з вигодами, що приходяться на одиницю
витрат". Аналіз за методом "витрати — вигоди" поділяється на три етапи: ідентифікація вигод (зисків) та їх
вартісна оцінка з урахуванням фактору часу; ідентифікація витрат та їх вартісна оцінка (також з урахуванням
фактору часу); порівняння величини вигод з величиною
витрат. Але попередньо необхідно показники привести
до одного моменту часу. Для нього застосовують метод
дисконтування, що є поширеним в економічних розрахунках [9].
В основі розуміння процесу дисконтування лежить
визначення еквівалентної вартості капіталу в різні періоди часу. Для прикладу, якщо інвестор має капітал в обсязі (Во), то при ставці банківського відсотку (г), він буде
еквівалентним через рік обсягу капіталу (В) на тій підставі,
що фінансові ресурси можуть бути накопичені "автоматично" шляхом вкладення в банк капіталу (В):

( B = B0 + Br )

(1),

де В — майбутня сума капіталу; Во — наявний капітал; Вг — сума капіталу з урахуванням банківського
відсотку.
Дотримуючись цієї концепції, можна визначити теперішню необхідну вартість капіталу, яка повинна бути в
розпорядженні особи, щоб шляхом інвестування отримати відому вартість капіталу у майбутньому.
Величина (Во) у даному рівнянні називається дисконтованою вартістю капіталу (В), тобто сьогоднішньою меншою цінністю більшого капіталу (Вг), що буде отриманий
в наступному періоді. Слід зауважити, що дуже важко вирішити, який рівень відсотку має бути вибраний як коефіцієнт дисконтування. Отже, інвестиції в людський капітал є доцільними, якщо поточна вартість майбутніх грошових вигод дорівнює або більша за інвестиційні витрати.
n
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=∑
∑
(2),
t
t
t = 0 (1 + i )
t = 0 (1 + i )
де Bt — сума майбутнього капіталу; t — період (рік);
С — сума витрат; i — норма відсотка.
Якщо майбутня віддача від конкретного рішення про
інвестування в людський капітал настільки значна, що
внутрішня норма віддачі перевищує норму віддачі від альтернативних інвестицій, то таке рішення може вважатися
вигідним [7].
Аналіз ефективності інвестиційних проектів щодо
людського капіталу за методом "видатки — вигоди" може
застосовуватися як на макро- так і на мікро- і особистісному рівнях.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Крім оціночних аналізів зиску від інвестицій в людський капітал, дослідники на практиці використовують різні
узагальнюючі показники для оцінки рівня людського капіталу, серед яких найбільш розповсюдженими є: індекс
освітнього рівня, індекс людського розвитку (ІЛР).
Рівень освіти та ефективне використання професійних знань економічно-активного населення призводить до нагромадження людського капіталу та виступає
основним чинником економічного розвитку. А. Меддісон
у своєму дослідженні "Динамічні сили капіталістичного
розвитку" встановив, що чим вищою є частка освічених
людей у загальній чисельності населення країни, тим вищими є темпи її економічного зростання. За його розрахунками збільшення асигнувань на освіту на 1% призводить до збільшення ВВП на 0,35%. Освіта є надзвичайно
важливим чинником політичної, соціально-економічної,
культурної та наукової життєдіяльності суспільства, яка
відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал нації. Саме рівень освіти населення
(інтегрований індекс освіти, індекс людського розвитку)
стають основними індикаторами стану людського розвитку країни, що визначає можливість прожити довге, здорове і творче життя. Країни світу поділяються на групи
країн з дуже високим індексом людського розвитку (ІЛР),
високим, середнім та низьким рівнями. Україна відноситься до країн з високим рівнем людського розвитку, займаючи 76-те місце серед 187 країн світу. Аналізуючи динаміку ІЛР, можемо зазначити, з одного боку, його позитивну динаміку протягом 1990—2011 рр. (значення індексу збільшилося з 0,690 у 1990 р. до 0,76 у 2011 р.; з іншого — відбулося зниження рейтингу України серед інших
країн, протягом 2005—2011 рр., на — 3 позиції [3]. З
однієї сторони стабільне зростання ІЛР є запорукою соціально-економічного розвитку та становлення інноваційного суспільства, яке забезпечуватиме своє зростання та
конкурентоспроможність на світовому ринку, створюючи умови для розвитку економіки знань, з іншої — протягом усього періоду незалежності в Україні поступово
знижувався рівень людського розвитку (порівняно з іншими країнами). Хоча продуктивність системи освіти в Україні є дуже високою: 38% населення країни у віці старше 25 років мають третинну (вищу) освіту згідно з Global
Education Digest, 2011. За цим показником Україна є першою в Європі і входить в п'ятірку лідерів світу, поступаючись лише Канаді (43,9%), Ізраїлю (42,4%) та США
(38,6%) [8, с. 257]. Така частка людей з вищою освітою у
суспільстві має бути спроможною ефективно організовувати себе і своє суспільство. Якщо ж цього не відбувається, то, мабуть, через те, що наявна система вищої
освіти не здатна забезпечити молодь необхідними знаннями і вміннями. А це дає підстави для розробки і впровадження більш ефективних реформ в освітній галузі, направлених на те, щоб освітня система була здатна успішно виконати вимоги інноваційного суспільства.
ВИСНОВКИ
Отже, інвестування у нагромадження, відтворення та
розвиток людського капіталу є запорукою сталого соціально-економічного розвитку країни та забезпечення
кращого рівня якості життя населення. Для поліпшення
якості та збільшення кількості людського капіталу необхідно реалізувати ефективну державну політику на ринку праці, яка повинна бути спрямована на кваліфікацію
та перекваліфікацію робочої сили відповідно до потреб
ринку; потрібно заохочувати та підтримувати бажання
персоналу здобувати вищу освіту, зниження безробіття,
контроль над демографічною ситуацією, створювати умо-
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ви для підвищення його культурного рівня, покращення
роботи неринкових сфер: охорони здоров'я, освіти, житлово-комунального господарства, підтримка малого і середнього бізнесу, що призведе до забезпечення робочими місцями, забезпечення політичної та економічної
стабільності. Ці всі реформи призведуть до збільшення
довіри людей у завтрашній день і буде спонукати їх до
прагнення поліпшити якість життя, що в свою чергу буде
розвивати і нагромаджувати людський капітал.
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a powerful institutional investors.
Ключові слова: трансформація грошових ресурсів, активи, інституційні інвестори, інститути спільного
інвестування, венчурні фонди, невенчурні інститути спільного інвестування.
Key words: transformation of financial resources, assets, institutional investors, collective investment institutions,
venture capital funds, non venture collective investment institutions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Питання ефективного ресурсного забезпечення національної економіки має комплексний характер, який
включає в себе в тому числі створення та розвиток
фінансових інститутів, які забезпечуватимуть трансформацію відповідних грошових ресурсів у внутрішні
інвестиції. В світовій практиці такі інституції прийнято
вважати інституційними інвесторами. Міжнародна
організація економічного співробітництва та розвитку
(ОЄСР) визначає три основних види інституційних інвесторів:

— страхові компанії;
— накопичувальні пенсійні фонди;
— інвестиційні фонди.
В основі поділу інституційних інвесторів є зобов'язання, під які залучаються кошти індивідуальних
інвесторів [2, с. 120]. В той час, як страхові компанії
та накопичувальні пенсійні фонди мають окреслені
джерела фінансування та визначені інструменти для
інвестування, інститути спільного інвестування, є
більш універсальними з огляду на коло потенційних
вкладників та відсутність жорстких обмежень при
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інституційних інвесторів, адже вони мають
змогу більш оперативно та ефективно акумулювати відповідні кошти суб'єктів економічної
діяльності (у тому числі домогосподарств) у
значних об'ємах та трансформувати їх у внутрішні інвестиції. З огляду на вищевикладене,
очевидною є актуальність дослідження становлення інститутів спільного інвестування як одного з пріоритетних видів інституційних інвесторів в Україні та визначення перспективних
кроків щодо покращення ефективності їх
діяльності.
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У працях багатьох вітчизняних науковців
та практиків досліджуються актуальні питання формування та розвитку інституційних
Страхові компанії НПФ* ІФ*
інвесторів в Україні. Так, у працях В. ПовоРис. 1. Структура активів інституційних інвесторів
розника, І. Дороніної, І. Бірюка знайшли
в окремих країнах у 2012 році, %
відображення теоретичні основи функціонуДжерело: [7; 9].
вання вітчизняних інституційних інвесторів.
розміщенні залучених коштів. Таким чином, інститу- У свою чергу, проблематиці становлення інститутів
ти спільного інвестування є потенційно більш гнучки- спільного інвестування присвячені роботи В. Рудоми та ефективними у порівнянні з іншими видами го та О. Слободяна. В роботах цих авторів детальТаблиця 1. Стан активів інституційних інвесторів окремих країнах у 2012 році (млрд дол. США)

Країна

Активи
страхових
компаній
(млрд дол.
США)

% ВВП

Активи
НПФ*
(млрд дол.
США)

% ВВП

Активи ІФ**
(млрд .дол.
США)

% ВВП

Загальні активи
інституційних
інвесторів
(млрд дол.
США)

% ВВП

Нідерланди

606,2

78,7

1 199,0

155,7

565,8

73,5

2 371,0

307,9

Великобританія

2 603,9

107,7

2 736,0

113,2

1 365,0

56,5

6 704,9

277,4

США

5 132,8

31,6

16 851,0

103,7

13 555,5

83,4

35 539,3

218,8

Канада

1 337,1

73,4

1 483,0

81,4

1 063,2

58,4

3 883,3

213,3

Швейцарія

452,8

71,7

732,0

116,0

н/д

н/д

1 184,8

187,7

Японія

3 986,0

66,9

3 721,0

62,4

3 259,6

54,7

10 966,6

184,0

Ірландія

263,6

119,3

140,5

63,6

н/д

н/д

404,1

182,9

Австралія

355,0

22,7

1 555,0

99,4

240,9

15,4

2 150,9

137,5

Чилі

56,0

19,9

162,0

57,5

44,4

15,8

262,4

93,2

Німеччина

1 684,4

49,2

990,9

28,9

н/д

н/д

2 675,3

78,1

Норвегія

214,6

44,2

33,6

6,9

н/д

н/д

248,2

51,1

Польша

52,6

10,2

89,2

17,4

50,7

9,9

192,5

37,4

Словаччина

9,4

9,8

9,0

9,4

4,9

5,1

23,3

24,3

Чехія

24,6

11,3

14,0

6,5

8,2

3,8

46,8

21,6

Естонія

1,9

8,6

1,9

8,6

0,7

3,2

4,5

20,3

Україна

7,0

4,0

0,2

0,1

19,7

11,1

26,9

15,3

Росія

30,9

1,5

45,2

2,2

29,4

1,4

105,5

5,2

НПФ* — недержавні пенсійні фонди; ІФ** — інвестиційні фонди.
Джерело: розраховано автором на основі [7; 8].
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Таблиця 2. Стан активів інституційних інвесторів в Україні

Рік

Активи
страхових
компаній
(млрд грн.)

% ВВП

Активи
НПФ*
(млрд грн.)

% ВВП

Активи
ІСІ**
(млрд грн.)

% ВВП

Загальні
активи
інституційних
інвесторів
(млрд грн.)

% ВВП

2002

5,33

2,36

-

-

-

-

5,33

2,36

2003

10,46

3,91

0,02

0,01

-

-

10,47

3,92

2004

20,01

5,80

0,01

0,00

1,94

0,56

21,96

6,36

2005

20,92

4,74

0,05

0,01

6,90

1,56

27,87

6,31

2006

24,00

4,41

0,14

0,03

17,15

3,15

41,28

7,59

2007

32,31

4,48

0,28

0,04

40,78

5,66

73,37

10,18

2008

41,93

4,42

0,61

0,06

63,27

6,67

105,81

11,16

2009

41,97

4,60

0,86

0,09

82,54

9,04

125,37

13,73

2010

45,24

4,18

1,14

0,11

105,87

9,78

152,25

14,06

2011

48,64

3,69

1,39

0,11

126,79

9,63

176,82

13,43

2012
2013

56,23
66.39

3,99
4.56

1,66
2.09

0,12
0,14

157,20
177.52

11,16
12,20

215,09
246,00

15,27
16,91

НПФ* — недержавні пенсійні фонди; ІСІ** — інститути спільного інвестування
Джерело: розраховано автором на основі [8; 9; 10; 11].

но проаналізовані практичні аспекти функціонування венчурних фондів як складової частини інститутів спільного інвестування. Досвід зарубіжних
країн з організації ефективної роботи інвестиційних фондів досліджено у роботах О. Леось та П. Левашова. Разом з тим, зростаюча потреба у дієвих
механізмах акумуляції внутрішніх інвестиційних ресурсів потребує поглибленого вивчення питання
ефективного розвитку національних інституційних
інвесторів вцілому, та інститутів спільного інвестування зокрема.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є вивчення особливостей розвитку
інститутів спільного інвестування в Україні та розроблення рекомендацій щодо покращення ефективності
вказаних інституцій в частині забезпечення ефективної
трансформації залучених коштів у інвестиційні ресурси.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ефективний розвиток інституційних інвесторів на
національних ринках веде до створення потужних
внутрішніх фінансових центрів, які, використовуючи
позабюджетний перерозподіл акумульованих ресурсів, забезпечують національні економіки необхідними інвестиціями, сприяючи їх економічному розвитку та зменшуючи залежність від впливу внутрішніх
факторів.
Як видно з таблиці 1, сукупний інвестиційний потенціал інституційних інвесторів є значним. У більшості з
проаналізованих країн, активи інституційних інвесторів
перевищують розмір національних ВВП. У таких країнах як Канада, США, Великобританія, активи інституційних інвесторів перевищують показники національних
ВВП у понад два рази, а в Нідерландах — у понад три
рази.
В Україні питома вага інституційних інвесторів
зросла з нульової відмітки у 2002 році до 16,91% ВВП
у 2013 році (табл. 2). За показником відношення ак-

тивів інституційних інвесторів до ВВП, на початок 2013
року Україна (з показником у 15,3%) значно випередила Російську Федерацію (5,2%), наблизившись до
показників Естонії та Чехії (відповідно 20,3% та 21,6%)
(табл.1). Структурний аналіз активів інституційних
фондів в Україні демонструє беззаперечне домінування інститутів спільного інвестування (ІСІ). Так, на початок 2014 року, активи ІСІ В Україні складали 73%
всіх активів інвестиційних інвесторів, в той час як питома вага страхових компаній та накопичувальних пенсійних фондів складали відповідно 26% та 1% (рис.
1).
Кратне перевищення розміру активів вітчизняних ІСІ
у порівнянні з активами страхових компаній та накопичувальних пенсійних фондів є явищем нетиповим для
більшості країн. Так, з усіх досліджуваних країн —
членів ОЕСР, найбільш вагомою питома вага активів
інвестиційних фондів (аналогу українських ІСІ) є у США
та Японії (відповідно 38% та 30%). Інвестиційним фондам жодної з досліджуваних країн не вдалось перевищити розмір активів накопичувальних пенсійних фондів
(НПФ). В Україні активи НПФ склали лише 1% активів
всіх інституційних інвесторів, у 98,5 рази поступаючись
величині активів ІСІ.
Однією з причин структурних диспропорцій розвитку національних інституційних інвесторів є незадовільні
темпи розвитку вітчизняного сегменту накопичувального пенсійного забезпечення. В той же час, викликає подив стрімкий ріст активів ІСІ в Україні. Так, на фоні стабільного показника активів страхових компаній в розмірі
3—5% ВВП протягом тривалого періоду спостережень,
питома вага ІСІ зросла з 0,5% ВВП у 2004 році до 12,2%
ВВП у 2013 році (табл. 2).
Деякі вітчизняні вчені [1, 6] пояснюють випереджаючий розвиток ІСІ в Україні їх більшою мобільністю у порівнянні з іншими видами інституційних інвесторів. Зокрема В. Поворозник вказує, що "… основними перевагами ІСІ є потенційно висока дохідність порівняно з традиційними способами збереження та примноження капіталу, менші витрати часу на управління інвестиціями, ди-
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Таблиця 3. Розподіл активів інститутів спільного інвестування, %

Венчурні

92,8

92,1

91,8

92,2

92,8

94,6

І півр.
2014
94,9

Відкриті

0,9

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,0

Інтервальні

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Закриті
(крім венчурних)
Разом

6,0

7,3

7,7

7,5

7,0

5,2

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Вид ІСІ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Джерело: розраховано автором на основі [9].

версифікація інвестицій, відсутність їх мінімального терміну та можливості оперативно вилучати вкладені кошти" [1].
Більш глибока адаптивність управління активами
ІСІ забезпечила для них лідируючу позицію з-поміж
інших видів інвестиційних інвесторів в Україні. В той
же час аналіз розподілу активів засвідчує їх стуктурну
деформацію на користь венчурних фондів. Так, у 2013
році на венчурні фонди припадало 94,6% загальних
активів ІСІ. Подібна динаміка прослідковується протягом тривалого часу. Кризові явища в економіці у 2014
році, пов'язані з частковою втратою суверенітету окремих регіонів України лише пришвидшили процес концентрації активів саме у венчурних інвестиційних фондах, збільшивши їх питому вагу загальних активах ІСІ
до 94,9% за підсумками першого півріччя 2014 року
(табл. 3).
Світова практика визначає особливий характер
функціонування венчурних інвестиційних фондів,
який полягає у вкладені ними коштів у особливо ризикові проекти. Зазвичай, вони здійснюють інвестиції
в компанії, які займаються впровадженням новітніх
наукових розробок та діють в інноваційній сфері [4].
В Україні надання послуг з розміщення капіталу приватних інвесторів інститутами спільного інвестування
здійснюється головним чином через вкладення відповідних коштів у цінні папери — акції та облігації
підприємств [1]. Таким чином, логічною є думка щодо
доцільності інвестування акумульованих вітчизняними венчурними фондами коштів у акції чи облігації
організацій, зайнятих втіленням інноваційних розробок та технологій. Проте, аналіз структури активів
венчурних фондів демонструє, що за підсумками другого кварталу 2014 року в акції та облігації було інвестовано лише відповідно 12,5% та 6,14% активів вен-

чурних фондів. Ряд дослідників [2; 3; 4; 5] стверджують, що українські венчурні фонди не виконують одного з головних своїх призначень — залучення коштів
до вітчизняної інноваційної сфери. Більше того, вливання венчурних фондів у нещодавно створені інноваційні компанії майже не зустрічаються [5, с. 70].
Головними ж одержувачами інвестицій венчурних
фондів на сьогодні являються суб'єкти господарської діяльності сфер будівництва та нерухомості (понад 50%), переробки сільськогосподарської продукції, торгівлі, страхування тощо [2]. Таким чином,
існують підстави вважати, що венчурні фонди не виконують покладені на них функції з трансформації
вільних коштів суб'єктів економічної діяльності, а використовуються переважно в якості джерела оптимізації фінансових потоків всередині фінансово-промислових груп та легального способу мінімізації оподаткування. Підставами для такого висновку є норми
діючого законодавства, які дозволяють венчурним
фондам "…використовувати велику кількість інструментів усередині групи компаній. Зокрема вказані
фонди можуть видавати кредити підприємствам, акціями або корпоративними правами яких володіє цей
венчурний фонд". Крім того, вказані фонди "… сплачують податок на прибуток та ПДВ тільки по закінченні терміну своєї діяльності. При цьому обмежень
по термінах, на які може створюватись фонд, у законодавстві немає" [4 ]. Таким чином, акумулюючи прибуток у межах венчурного фонду, його власник має
змогу реінвестувати кошти в інші проекти не сплачуючи податків.
Фактичним підтвердженням використання венчурних фондів у якості зручної "оболонки" для корпоративного та/або фінансового структурування є
спрямування в першому півріччі 2014 року 67,5% ак-

Таблиця 4. Структура активів венчурних фондів, %
Назва активу

І півр.
2014

2009

2010

2011

2012

2013

Інші активи

24,34

59,64

62,62

64,14

66,57

67,51

Нерухомість
Грошові кошти та
банківські депозити

1,12

2,23

2,58

2,47

2,46

2,06

4,34

2,85

3,56

2,20

2,30

2,18

Банківські метали

0

0

0,01

0,01

0

0

ОВДП

0,03

0,02

0,01

0,04

0,01

0,01

Акції

20,45

10,28

10,06

11,47

11,49

12,56

Облігації підприємств

22,81

9,22

7,98

7,08

6,33

6,14

Вексеклі

26,51

15,51

12,74

12,47

10,50

9,44

Інші ЦП

0,21

0,25

0,26

0,12

0,34

0,10

Джерело: розраховано автором на основі [9].
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тивів венчурних інвестиційних фондів у нез'ясовані
фінансові інструменти, відображені у офіційній статистиці в графі "Інші активи" та розміщення 9,44%
активів за аналогічний період у векселі. Подібна ситуація простежується протягом тривалого періоду
часу (табл. 4).
Виходячи з вищевикладеного, підтверджується
умовність класифікації вітчизняних венчурних інвестиційних фондів в якості одного з підвидів інституційних
інвесторів. Фактично, венчурні фонди в Україні не трансформують вільні кошти суб'єктів економічної діяльності
в інвестиції, а використовуються в якості засобу оптимізації фінансових потоків усередині фінансово-промислових груп та є легальним способом мінімізації оподаткування.
Таким чином, є очевидним, що зважаючи на особливості функціонування, вітчизняні венчурні фонди не
можна класифікувати в якості інституційних інвесторів, а дослідження розвитку ІСІ як виду інституційних інвесторів потрібно аналізувати без врахування
показників венчурних фондів. Очищений від коштів
венчурних фондів показник величини активів ІСІ станом на початок 2014 року становив 9,34 млрд грн.,
що склало лише 0,64% ВВП за відповідний період [9,
10].
За відношенням активів до ВВП, в Україні невенчурні
ІСІ значно поступаються показникам страхових компаній
та лише в деякій мірі перевищують показники накопичувальних пенсійних фондів (у 2014 році активи невенчурних ІСІ становили 0,64% ВВП проти аналогічного
показника 4,56% ВВП у страхових компаній та 0,14%
ВВП у накопичувальних пенсійних фондів [9; 10]). Разом з тим, невенчурні ІСІ потенційно здатні зайняти лідируючі позиції серед інших інституційних інвесторів за
об'ємами активів. Проте ряд існуючих обмежень блокують потенціал їх росту. До основних факторів, стримуючих розвиток невенчурних ІСІ можна віднести наступні:
1. Дефіцит надійних об'єктів інвестування. Особливості функціонування невенчурних ІСІ передбачають активне інвестування ними у інструменти фондового ринку. Водночас, в Україні існує дефіцит належним чином забезпечених та надійних інструментів
фондового ринку. Пропозиція безпечних боргових
цінних паперів в Україні значно обмежена, а котирування акцій на фондових майданчиках піддаються
значній волатильності. За таких умов компаніям з управління активами ІСІ складно забезпечити позитивний фінансовий результат хоча б на рівні діючих депозитних ставок.
2. Відсутність гарантій збереження інвестицій. Компанії з управління активами не спроможні гарантувати
позитивного фінансового результату від розміщення
залучених коштів. Чергова зміна кон'юнктури ринку,
банкрутство окремого емітента чи різке зменшення котирувань його цінних паперів здатне спровокувати отримання від'ємного фінансового результату за здійсненими інвестиціями. В умовах вузького фондового ринку ретельна диверсифікація інвестицій не тільки не рятує
від ризику банкрутства окремих емітентів, а й може
спровокувати потрапляння цінних паперів таких емітентів до інвестиційного портфелю ІСІ. З тих же причин

управляючим компаніям важко здійснити якісне хеджування ризиків, що не додає популярності невенчурним
ІСІ.
3. Низька зацікавленість потенційних інвесторів в
інструментах ІСІ. Обумовлена домінуванням банківських депозитів у якості вкладення заощаджень серед
населення. Також популярними джерелами вкладення
коштів приватних домогосподарств є нерухомість, валюта, дорогоцінні метали та ін. Основною причиною
вкладення коштів у інструменти, відмінні від ІСІ є їх вища
ліквідність, надійність та потенційна прибутковість в
очах інвесторів.
4. Відсутність законодавчих стимулів для інвесторів
невенчурних ІСІ, в першу чергу, фізичних осіб. Зокрема, інвестори ІСІ — фізичні особи на відміну від учасників програм недержавного пенсійного забезпечення
та "лайфових" страхових компаній, не мають пільг щодо
сплаченого прибуткового податку (віднесенню відповідних сум на податковий кредит). Це зменшує потенційну привабливість ІСІ серед вкладників — фізичних осіб.
Між тим, за умови усунення вказаних негативних
факторів, невенчурні ІСІ як гнучка інституційна форма,
позбавлена надмірних посередницьких ланок між інвестором та інвестицією, можуть зайняти лідируючі позиції
в розвитку інституційних інвесторів та створити вагомий
платоспроможний попит на вітчизняному фондовому
ринку. З метою досягнення вказаної мети, доцільно
вжити наступних заходів:
1. На законодавчому рівні стимулювати вкладення
розміщення ІСІ у надійні забезпечені боргові цінні папери (передусім у державні боргові цінні папери та сек'юритизовані іпотечні цінні папери). Задля цього слід
збільшити ліміт інвестування коштів ІСІ у державні цінні
папери та здійснити ряд кроків, направлених на стимулювання емісій комерційними банками забезпечених
іпотечних цінних паперів. Широка емісія гарантованих
іпотечних облігацій з фіксованою дохідністю розширить
пропозицію високонадійних цінних паперів на фондовому ринку та стимулюватиме розвиток як усіх видів
інституційних інвесторів у цілому, так і невенчурних ІСІ
зокрема.
2. З метою уникнення неефективного інвестування
акумульованих активів та попередження ризиків отримання від'ємного фінансового результату від здійснюваних інвестицій, пропонується посилити відповідальність компаній з управління активами за здійснення інвестицій у цінні папери з кредитним рейтингом спекулятивного рівня. Реалізація інвестицій у вказані фінансові інструменти повинна супроводжуватись обов'язковим їх хеджуванням чи страхуванням інвестиційних ризиків у надійних страхових компаніях.
3. Покласти на компанії з управління активами невенчурних ІСІ зобов'язання з припинення інвестування
коштів у ті фінансові інструменти, біржові котирування
яких або ж їх справедлива ціна зменшилась нижче обумовленого рівня за визначений період часу. Це дозволить обмежити потенційні інвестиційні збитки та локалізувати відповідні ризики.
4. На законодавчому рівні здійснити кроки, покликані врівноважити права усіх інституційних інвесторів в
частині гарантування права вкладника невенчурних ІСІ
— фізичної особи на отримання податкових префе-
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ренцій ідентичних учасникам недержавних пенсійних
фондів та "лайфових" страхових компаній в Україні.
Даний крок дозволить посилити конкурентні умови залучення коштів фізичних осіб між усіма видами інституційних інвесторів та стане додатковим стимулом для
участі населення в програмах невенчурних ІСІ.
Реалізація вказаних заходів дозволить створити
передумови для більш інтенсивного розвитку вітчизняних невенчурних ІСІ, посилить їх конкурентні переваги та дозволить збільшити платоспроможний попит
на інструменти фондового ринку. Наслідком матимемо покращення ресурсного забезпечення національної економіки за рахунок внутрішніх інвестиційних ресурсів та пожвавлення загальноекономічного розвитку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. АНАЛІЗ
ВІТЧИЗНЯНИХ ІСІ ПРОДЕМОНСТРУВАВ
ЗНАЧНІ ДИСПРОПОРЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ

Внаслідок тотального домінування венчурних
фондів, інститути спільного інвестування почали виконувати невластиву для них функцію оптимізації
фінансових потоків та фінансового структурування.
В той же час невенчурні ІСІ не стали впливовим видом інституційних інвесторів в силу загальної вузькості ринку, незадовільного стану розвитку вітчизняних фондових інструментів та низького попиту з боку
потенційних вкладників. Питання становлення та
ефективного розвитку невенчурних ІСІ підлягає комплексному розв'язанню в одному руслі з аспектами
підвищення надійності інструментів фондового ринку, гарантування безпеки інвестицій, захисту прав
інвесторів та законодавчого регулювання відповідних
відносин. Нагальним залишається питання збільшення пропозиції на фондовому ринку надійних забезпечених цінних паперів з фіксованою дохідністю як безпечного джерела здійснення інвестицій. В першу чергу, мова йде про сек'юритизовані іпотечні цінні папери. Дані питання потребують детального опрацювання вітчизняним науковцями і практиками та становлять
науковий інтерес для здійснення подальших досліджень.
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IMPORTANCE

У статті зроблено експертне оцінювання важливості складових технології менеджменту персоналу. Визначено найважливішу складову технології менеджменту персоналу. За допомогою
методу експертних оцінок встановлено, що найбільш важливою складовою технології менеджменту персоналу є технологія мотивації персоналу. Мотивація праці персоналу є ключовим
напрямом кадрової політики підприємства. Розроблено рейтинг важливості складових технології менеджменту персоналу за зменшенням рівня важливості: технологія мотивації персоналу; технологія контролю персоналу; технологія відбору та найму персоналу; технологія розвитку персоналу; технологія планування персоналу; технологія оцінки персоналу.
In the article author made the expert assessment of personnel management technology
components by the level of its importance. Author defined a critical component of personnel
management technology. With the help of expert assessments author found that the most important
components of the personnel management technology is a staff motivation technology. Motivation
of staff is a key area of HR policy of the company. A rating of personnel management technology
components importance by highest level of significance: staff motivation technology; staff control
technology; selection and recruitment technology; staff development technology; staff planning
technology; personnel assessment technology.

Ключові слова: управління персоналом, технологія, рейтингова оцінка.
Key words: human resource management, technology, rating assessment.

ВСТУП

Експертна діагностика стану менеджменту персоналу підприємства сьогодні здійснюється ситуаційно,
як правило, із залученням консалтингових фірм, послуги яких є витратною статтею для підприємства.
Більшість існуючих нині підприємств не має строго регламентованих процедур проведення діагностичної експертизи стану менеджменту персоналу підприємства.
До основних причин, що гальмують становлення діагностичних процедур на підприємствах, можна віднес-

ти складність аналітичних методик і незатребуваність
результатів діагностики керівництвом, що зумовлено,
зрештою, складністю висновків. Крім цього, неповна
відповідність інформаційної системи підприємства вимогам діагностичної експертизи значно збільшує час
проведення діагностики і ставить під сумнів її періодичність. Однак, сьогоднішня економічна ситуація змушує освоювати цей важливий елемент системи менеджменту підприємства шляхом усунення зазначених
недоліків.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В економічній літературі організаційно-управлінський аналіз визначається як дослідницька діяльність,
спрямована на вивчення системи цілей та стратегії їхнього досягнення, організаційної структури управління,
управлінських процесів і організаційної культури. Вивченню методичних і практичних проблем, пов'язаних із
застосуванням різних способів проведення цього аналізу, присвячено наукові праці М.П. Бабічева [1], В.Р. Весніна [2], Л.І. Лукичевої [3], П.В. Журавльова [5], Е.Г. Молла [4], Р.Х. Холла [6] та ін. Однак діагностичні технології розвиваються дуже інтенсивно, тому теорія і практика аналізу управлінських процедур у нашій країні потребує постійного розширення аналітичного інструментарію.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування теоретичних засад та
розробка методики визначення найважливіших складових технології менеджменту персоналу.
Для досягнення поставленої мети було поставлено
наступні задачі:
— використовуючи метод експертного оцінювання
створити рейтинг важливості складових технології менеджменту персоналу;
— визначити найважливіші складові технології менеджменту персоналу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для створення впорядкованої структури технології
менеджменту персоналу підприємства запропоновано
застосувати класифікацію технологій менеджменту персоналу, запропоновану А. І. Турчиновим [7], яка дозво-

Рис. 1. Класифікація складових технології
менеджменту персоналу підприємства

ляє застосовувати потрібну складову технології менеджменту персоналу підприємства на кожному етапі управління. Загальна типологія складових технології управління персоналом за підсистемами управління представлена на рис. 1.
Експертам було запропоновано проранжувати за
рівнем важливості складові технології менеджменту
персоналу підприємства, 1 — найважливіша складова,
6 — найменш важлива. У якості експертів виступали керівники середньої ланки основних машинобудівних
підприємств Харківського регіону, як регіону України,
що має потужний народногосподарський комплекс, що
представлений майже усіма галузями економіки країни. На долю промисловості припадає майже 50 % ВВП
регіону. Після проведення опитування було отримано
такі результати (рис. 2).

Рис. 2. Результати рейтингового оцінювання важливості складових технології
менеджменту персоналу
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Таблиця 1. Результати розрахунку середнього показника важливості
кожної з складових технології менеджменту персоналу
Складова
технології
менеджменту
персоналу
Середній
показник

Технологія
планування
персоналу

Технологія
відбору та
найму
персоналу

Технологія
розвитку
персоналу

Технологія
оцінки
персоналу

Технологія
мотивації
персоналу

Технологія
контролю
персоналу

5

2,25

4,25

5,7

1,6

2,2

Для визначення узгодженості думок експертів
було застосовано коефіцієнт конкордації (від англійського "конкорд" — згода, узгодженість), що був
розроблений М. Кендаллом [8] у середині ХХ століття.
Коефіцієнт конкордації — величина, що характеризує узгодженість думок експертів і достовірність отриманих результатів опитування. Він розраховується за
формулою (1):

W=

12 × S
m × ( n 3 − n)
2

(1),

де:
m — число експертів у групі,
n — число факторів,
S — сума квадратів різниць рангів (відхилень від
середнього).
Розраховане значення коефіцієнту конкордації
знаходиться в межах від 0 до 1. Якщо значення коефіцієнту більше 0,8, це дозволяє стверджувати узгодженість думок експертів і достовірність отриманих результатів дослідження. Отримане значення коефіцієнту конкордації за даними опитування дорівнює 0,83,
що дозволяє стверджувати узгодженість думок експертів і достовірність отриманих результатів дослідження.
Далі для визначення сумарної оцінки важливості
кожної з складових технології менеджменту персоналу
розраховуємо середній показник по кожній зі складових (табл. 1).
Аналізуючи дані таблиці 1 можна проранжувати
складові технології менеджменту персоналу за ступенем їх важливості:
— технологія мотивації персоналу;
— технологія контролю персоналу;
— технологія відбору та найму персоналу;
— технологія розвитку персоналу;
— технологія планування персоналу;
— технологія оцінки персоналу.
Таким чином, за допомогою методу експертних оцінок було встановлено, що найбільш важливою, на думку експертів, є технологія мотивації персоналу. Мотивація праці персоналу є ключовим напрямком кадрової політики підприємства. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу мотивації — це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства.
Також було розроблено рейтинг важливості складових технології менеджменту персоналу за зменшенням
рівня важливості: технологія мотивації персоналу; технологія контролю персоналу; технологія відбору та

найму персоналу; технологія розвитку персоналу; технологія планування персоналу; технологія оцінки персоналу.
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RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPLEX RECONSTRUCTION PROJECTS MANAGEMENT
BY THE EXAMPLE OF WEIHAI CITY
Здійснено огляд моделей реконструкції селищ в місті, наведено китайський досвід комплексних проектів реконструкції районів міста на прикладі м. Вейхай. Запропоновано методику
визначення сумарного економічного ефекту для усіх учасників інвестиційно-будівельного процесу, який включає в себе систему локальних економічних ефектів для забудовника, муніципалітету та населення, при чому ключовим є досягнення добробуту та збільшення рівня життя саме
населення. Визначено етапи оцінки економічної ефективності проекту реконструкції, що включають у себе наступні кроки: визначення локальних ефектів та на їх основі — інтегрального показника, аналіз співвідношення загального та часткових показників, прийняття рішення про перерозподіл ефектів у разі їх диспропорції, формування механізму перерозподілу ефектів. Визначено способи стимулювання населення та забудовників до участі у проектах реконструкції
житла, враховуючи досвід України.
There has been made the pattern survey for reconstruction of settlements in the city, and Chinese
experience in city districts complex reconstruction projects is presented by the example of Weihei
city. Also there has been suggested a methodology for determining total economic benefit to all
participants of investment and construction processes, which includes a system of local economic
effects for the developer, the municipality and the public, where the key is to achieve welfare and
increase life standard namely for the people. Stages of economic reconstruction project efficiency
estimation have been determined. They include the following steps: determining local effects and
integral index based on them, analysis of general and particular indicators ratio, decision on
redistribution of outcome in case of imbalances, outcome redistribution mechanism development.
Ways to stimulate local people and developers to participate in projects of housing reconstruction
are identified considering the experience of Ukraine.

Ключові слова: реконструкція, ефективність проекту реконструкції, інтегральний економічний ефект,
локальний економічний ефект, моделі комплексної реконструкції, Китай.
Key words: reconstruction, reconstruction project efficiency, integrated economic benefit, local economic impact,
patterns of complex reconstruction, China.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Забезпечення населення житлом належить до найгостріших соціально-економічних проблем як в КНР, так
і Україні. Для задоволення суспільних потреб у житлі,
забезпечення усіх форм оновлення та відтворення житлового фонду потрібно активізувати дії усіх державних
органів щодо залучення та використання в житловому
будівництві державних і приватних інвестицій, стимулю-
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вання населення до участі в будівництві та реконструкції
житла. Лише за таких умов можна реалізувати фундаментальне право, що виражає сутність та можливості
задоволення однієї з базових потреб суспільства, —
право на житло. Тобто держава має стимулювати житлове будівництво. Тому вивчення світового досвіду
фінансування житла, напрямів розвитку житлового будівництва є особливо актуальним.
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Основні моделі реконструкції селищ в місті
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Рис.1. Основні моделі реконструкції селищ у місті на прикладі м. Вейхай
Рис.1. Основні моделі реконструкції селищ у місті на прикладі м. Вейхай

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні та прикладні аспекти формування житлової політики та реконструкції житла досліджено в
наукових працях вчених і практиків: А.М. Асаула, А.В. Беркути, О.Ю. Бєлєнкової, Ван Сяоміна, Ван Чао, І.В. Вахович, А.Ф. Гойка, О.А. Гриценка, В.В. Гришка, П.П. Закорка, В.І. Кравченка, Л.Г. Левіта, А.А. Лукьянченка,
Ю.М. Манцевича, В.О. Онищенка, Г.І. Онищука, В.І. Павлова, В.А. Поляченка, В.І. Торкатюка, С.Т. Сташевського, С.А. Ушацького, Т.Ю. Цифри та інших дослідників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
питання визначення ефективності комплексних проектів
реконструкції житла є актуальними як для України, так
і для Китаю, як і тому питанням збільшення ефективності впровадження проектів реконструкції житлового
фонду цих країн приділяється багато уваги з боку аналітиків у сучасних наукових публікаціях.
Проте на сьогодні в Україні, не дивлячись на значний обсяг теоретичних досліджень, присвячених проблемам комплексної реконструкції житла, більшість
розробок не мають практичного впровадження внаслідок дії цілого комплексу фінансових, політичних, економічних факторів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Тому метою статті є аналіз досвіду КНР при впровадженні проектів комплексної реконструкції районів
міста, вивчення моделей проведення реконструкції, розробка методики оцінки ефективності таких проектів, що
базується на системі локальних показників ефективності для окремих учасників проекту, які об'єднані в
інтегральний показник, та приклад такої оцінки на базі
м. Вейхай.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Місто Вейхай є відносно молодим, його було створено у 1987 році, після чого процес його розвитку безперервно прискорювався. Так, до 2014 року площа центральної частини міста з 14 км2 збільшилася до 146 км2,
рівень урбанізації підвищився з 9,2% до 58,7%, а
кількість постійного населення зросла з 70 тис. люд. до
820 тис. Але, одночасно зі швидким розвитком міста,

також збільшувалась кількість селищ, які опинилися за
міським кордоном внаслідок його швидкого росту. До
кінця 2006 року кількість таких селищ становила 67, що
включали у себе 27136 дворів, 82,3 тис. люд., що складало близько 1/5 від зареєстрованого населення міста.
Велика кількість селищ, що опинилися в межах міста
досить сильно обмежували його розвиток та зменшували ефект заходів з покращення рівня життя населення. По-перше, житлова забудова в селищах була хаотичною, велика щільність забудови, погане освітлення,
малі відстані між будинками. По-друге, системи водопостачання, водовідведення, газо- та теплопостачання
були морально застарілими, дороги буми вузькими,
існували точки забруднення навколишнього середовища, як на сущі, так і в водоймищах. Тому втілення проекту з оновлення таких селищ стало нагальною потребою для міста, і з 2006 року стартував пілотний проект
з реконструкції селищ в межах міста в м. Вейхай.
На сьогодні існує декілька моделей реконструкції
селищ в місті (рис. 1).
1. Модель повного зносу і повного будівництва.
Модель реалізована в селищі Таньцунь в зоні "високих
технологій" міста шляхом єдиного планування та єдиної
політики був здійснений одноразовий знос 945 будинків
по усьому селищу, взамін яких побудовано 152 тис. м2
сучасно облаштованих будівель.
2. Модель з переселенням та облаштуванням жителів на іншій території. Така модель вже використовувалась в районі Ченцзи, який знаходиться на перетині
вулиць Шунгалу та Хуаньхай Чжунлу, має 488 дворів,
площа під знос складає 43,9 тис. м2. При проведенні
реконструкції усе селище було переселене в жилий район Учжоу Тайян, при цьому в районі побудовані спеціальні будинки для повернення населення. Вся земля
поселення Ченцзи була збережена сільським комітетом,
на місці поселення запроектований туристичний торгово-розважальний район Цзюлун.
3. Модель будівництва та наступного зносу. Селище Бицзятань має 1480 дворів у яких проживає 4500 чол.
Це найбільше селище району високих технологій. Для
зменшення переміщення населення в даному селищі використовувалась модель початкового будівництва та
наступного зносу, велися роботи компанією Чанхун, що
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Таблиця 1. Варіанти прийняття рішень щодо впровадження проектів реконструкції
Інтегральний
економічний
ефект

Локальні ефекти
Ез>0
Ен>0, Еу>0
Ез<0

Ез>0
∑Е>0

Ен>0, Еу<0
Ез<0

Ез>0
Ен<0, Еу>0
Ез<0
Ез>0
Ен<0, Еу<0
Ез<0
Ез>0
∑Е<0

Ен>0, Еу<0
Ез<0
Ез>0
Ен<0, Еу>0
Ез<0

Рішення щодо перерозподілу ефектів
Усі економічні ефекти є позитивними. Рішення щодо реконструкції приймається без
додаткового перерозподілу
Загальний економічний ефект, ефекти для населення та уряду є позитивними. Для
забудовника має вводитись додаткове економічне стимулювання (надання
податкових пільг, права участі в інших державних програмах та проектах, право на
отримання доходу з розвитку окремих територій тощо)
Загальний економічний ефект є позитивним, проект є вигідним для забудовника та
прийнятним для населення. Економічний ефект для уряду від’ємний. Населенню
потрібно самому ініціювати проект, уряд має наполягати на додатковому розвитку
інфраструктури району, що дозволить підвищити вартість землі, збільшить потік
трудових мігрантів, і відповідно, податки
Загальний економічний ефект є позитивним, проект є вигідним для забудовника та
прийнятним для населення. Економічний ефект для уряду від’ємний. Населенню
потрібно самому ініціювати проект, при цьому поступившись частиною власної
вигоди з іншими учасниками
Проект є невигідним тільки для населення, тоді як інші учасники мають вигоду від
його реалізації, загальний ефект - позитивний. Збільшення розмірів компенсацій,
надання права власності на землю, участь у інвестуванні, надання площі у пропорції
не 1:1, а 1:1,25 або 1:1,5 тощо
Уряд має створити сприятливий інвестиційний клімат, надавати додаткові пільги або
збільшити компенсаційні виплати населенню.
Рішення щодо реконструкції відхиляється, можливість розробки та розгляду
альтернативних проектів. Ініціатор - забудовник
Рішення щодо реконструкції відхиляється, можливість розробки та розгляду
альтернативних проектів
Рішення щодо реконструкції відхиляється, можливість розробки та розгляду
альтернативних проектів при активній участі населення та забудовника. Населення
виступає ініціатором проекту (можливо інвесторами)
Рішення щодо реконструкції відхиляється, можливість розробки та розгляду
альтернативних проектів при активній участі населення, яке виступає ініціатором
проекту (можливо інвесторами)
Рішення щодо реконструкції відхиляється, можливість розробки та розгляду
альтернативних проектів при активній участі забудовника. Уряд виступає ініціатором
альтернативних проектів, надає додаткові пільги населенню
Рішення щодо реконструкції відхиляється, можливість розробки та розгляду
альтернативних проектів

являється потужним забудовником, здатним здійснити
проект. Після переселення селища було здійснено знос
селища за один заход.
4. Модель об'єднання поселень. В економічній зоні
поселення Датяньдун і Сяотяньдун із-за географічної
близькості, схожості культурних умов, були об'єднані
відносно великий кластер, де об'єднали житло, промисловість, сітку доріг, об'єднали з великим масивами зелених насаджень, створивши загальні планування,
інфраструктуру, використання ресурсів.
5. Модель централізованого будівництва. В селищі
Суньцзятань знаходиться три поселення: Суньцзятань,
Шаво, Вайяво, які на півночі граничать з затокою.
Морські та туристичні ресурси поселення дуже багаті,
всього є 1833 двори (816 дворів у Суньцзятань, 597
дворів — Шаво, 420 дворів — Вайао), загальною площею 217,6 тис. м2. Реконструкція усіх трьох поселень
велася централізовано, що дозволило притримуватися
принципу цілісних ресурсів при переселенні, забезпеченні працевлаштування, централізованої розробки проекту. Згодом усі три поселення були об'єднані в один
район.
6. Модель залучення до реконструкції великих
підприємств. Поселення Бейгела, Чжайку, Сяцзяеун,
Чжанцзятун, Хебей знаходяться на північно-західному
кордоні району Цзянцчен, всього у поселенні 1323 двори. У 2007 році велике підприємство із корпорації Хуася, під час проекту реконструкції створило великий
житловий район Хуася Шанхайчен, площа якого склала
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1,6 млн м2, після реконструкції площа зелених насаджень району склала 48,4%.
7. Модель об'єднаної розробки. Поселення Хецин, Ванцзяцунь, Ченьцзятун з трьох сторін окружень горами, а з однієї граничать з морем, всього
мають 1029 дворів, житлова площа поселень складає 120,3 тис. м 2 . Через те, що поселення за культурним, демографічним складом, природними умовами є схожими, то для розробки проекту їх реконструкції використовувався єдиний план, зусилля якого були спрямовані на створення оптимального для
життя району.
З моменту створення міста Вейхай, реконструкція
поселень в місті є найбільш резонансним, найбільш масштабним проектом, з найбільшою за всю історію міста
потребою в інвестиціях, що є проектом спільного будівництва, використання та розвитку. Реконструкція поселень в місті приносить користь населенню, трудовим
колективам, муніципалітету, будівельним компаніям,
являючись взаємовигідним проектом [2, с. 7; 4, с. 65—
67].
Але оцінка загальної (інтегральної) економічної
ефективності таких проектів ускладнюється необхідністю узгоджувати між собою технічні, екологічні, соціальні, економічні складові, з урахуванням ефективності
проекту для його головних учасників (населення, муніципалітету, забудовників тощо)
При цьому головною метою вважається досягнення вищого життєвого рівня та добробуту населення се-
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Таблиця 2. Заходи комплексної реконструкції старих житлових районів м. Вейхай
у 2011—2013 рр. (скорочений перелік)
Об’єкт
регулювання
Будівлі

Склад робіт
утеплення
зовнішніх стін
лічильники
подачі тепла
заміна плоских
покрівель на
скатні
побілка
зовнішніх стін
побілка комор
побілка
коридорів
світильники в
коридорах
двері під’їздів
вікна
водостічні труби
почтові ящики

Знесення
незаконних
споруд та
будівель

Санітарне
управління

будівель

Кількість
417
1042923

шт.

394

шт.

20

м2

88260

шт.
м2
шт.
м2
шт.
м2
відремонтовано (шт.)
встановлено (шт.)
відремонтовано (шт.)
встановлено (шт.)
відремонтовано (шт.)
встановлено (шт.)
відремонтовано (м)
встановлено (м)
відремонтовано (шт.)
встановлено (шт.)
шт.
м2

497
343000
25900
588
507900
3000
96
67
4557
95
35330
1360
16
299
4743

підставок для
сушіння білизни

шт.

146

комор

шт.
м2

40
232

встановлено (шт.)

2

Суспільні
туалети
Приміщення для
сміття
Сміттєві баки

Озеленення

Од. виміру
шт.
м2

Зелені масиви
Дерева окремі

відремонтовано (шт.)
встановлено (шт.)
відремонтовано (шт.)
встановлено (шт.)
відновлено (м2)
встановлено (м2)
пересаджено (шт.)
встановлено (шт.)

54
267
50204
12050
1613
1199

пересаджено (шт.)
встановлено (шт.)

Кущі

лищ в місті [3, c. 46], а визначення сумарного економічного ефекту для усіх учасників є важливою науковою і
практичною задачею, вирішення якої дозволить удосконалити процес прийняття рішень щодо реалізації проектів реконструкції.
Визначимо етапи оцінки економічної ефективності
проекту реконструкції, з врахуванням локальних

79944
317124

ефектів головних учасників інвестиційно-будівельного
процесу:
1. Визначення інтегрального економічного ефекту
ΣЕ, обчисленого як сума соціального, екологічного,
енергозберігаючого та економічного ефектів, визначених окремо для забудовника (Ез), населення (Ен) та
муніципалітету (Ем).

Район
Ханьцуй
Зона
високих
технологій
Економічна
зона
Всього

4726

Площа будівництва житла, тис. м2
Загальна площа облаштування для
зворотнього переселення
Площа, що Загальна
Площа частини
реалізуплоща
сільських
ється
будівель,
площа
колективів
забудовщо
зворотного
ником
планується
переселення
квармережі
тири

всього

Найменування

Загальна площа
будівель, що
планується

Таблиця 3. Статистика використання землі та будівництва житла
при реконструкції поселень у місті
Використання землі, тис. м2
Із них
Площа
зносу
старих
будівель

Площа
Площа для
використання
зворотнього
землі
переселення
новобудовами

Площа
комерційного
житла, що
реалізується

1421,5

1247,6

73

170,9

3234,5

58467

44436

13671

18181

40286

1386,9

10608,3

140,9

177,7

2894,6

46013,5

33936

12077,5

14479,6

31533,9

6708,6

2008,8

1745,8

228

35

4699,8

79146

57707,5

32664,6

24426

54720

15716,1

4817,2

4061,7

441,9

383,6

10828,9

183626,5

136079,5

58413

57086,6

126539,9

4281,5
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Таблиця 4. Ефективність проекту для населення
(зростання вартості житла і інфраструктури при реконструкції)

1
2
3

Кількість
населення
25710
24504

Зворотнє
переселення
Кількість
площа
площа Школи
дворів
1044,6 1720
234,6
27
884
4434
636
12

Санітарні
пункти
28
17

Місця для
паркування
36066
44681

1722
1100

16570
10300

32086
82300

1189,1
3117,7

25
70

47656
128403

1250
4072

12680
39550

Знос

№
пп.

Найменування

Кількість
дворів
8277
7992

Район Ханьцуй
Зона високих
технологій
Економічна зона 10867
Всього
27136

3683
9837

ΣЕ=Ен+ Ем+ Ез
2. Аналіз співвідношення інтегрального (загального) та локальних економічних ефектів, їх структури,
можливих додаткових ефектів (табл. 1).
3. Прийняття рішень щодо доцільності перерозподілу ефектів у разі їх диспропорцій, визначення цільових
об'єктів перерозподілу, механізму та величини перерозподілу ефектів.
4. Формування інструментарію реалізації перерозподілу ефекті.
Реконструкція поселень у місті торкається інтересів
кожного з жителів району, що підлягає оновленню, тому
досягнення їх підтримки прямо пов'язане з можливістю
успішного втілення проекту.
Як видно з таблиці 1, інтегральний економічний
ефект від реконструкції може бути позитивним або негативним. У першому випадку, якщо інтегральний ефекти є позитивним для усіх учасників інвестиційно-будівельного процесу, проект приймається до реалізації. У
випадку, якщо загальний ефекти позитивний, а для одного чи декількох учасників ефективність проекту приймає негативне значення, то потрібне додаткове стимулювання для цих учасників. Наприклад, для підвищення ефективності проекту для населення можливо додаткове стимулювання. Так, у м. Вейхай жителі можуть при
зносі чотирьохкімнатного житлового будинку, враховуючи площу двору, розраховувати на отримання квартири площею 133 м2 в рамках програми "зносимо один, а
отримуємо два". Таким чином, одноповерховий будинок вартістю 60—80 тис. юанів стає комерційним будинком, вартість якого сягає від 500 до 700 тис. юанів у
різних районах міста. Таким чином, здійснення проекту
реконструкції прямо збільшує майнові доходи населення. Крім політики "зносимо одне — отримуємо два" в
місті діяли і інші програми заохочення жителів, а саме:
1) погашення витрат на тепло та воду протягом 10
років,

359,8
1230,4

16
55

Зростання вартості
житла

Інфраструктура

початкова

поточна

2) одноразова допомога на облаштування у розмірі
50 тис. юанів,
3) одноразова допомога на переїзд,
4) деяким сім'ям до площі квартири передавалося
додатково ще 15 м2.
Також проводиться активне залучення населення до
проведення робіт з реконструкції. Головною ціллю є
перетворення ідеї реконструкції із "зносять моє житло"
в "я зношу", тобто населенню важливо здійснювати
управління та контролювати цей процес. При цьому важливим є відкритість та демократичність прийняття
рішень, більшість з яких починаючи від етапу проектування, планування, до політики отримання компенсації
та вибору забудовника вирішується голосуванням.
Організовується всебічне вивчення діяльності забудовника та нагляд за ним департаментами, вивчаються економічна потужність, репутація, успіхи в попередніх проектах
Також для стимулювання жителів до участі у проектах реконструкції, забудовники відмовились від низької якості матеріалів та низьких стандартів житла. Встановлений лімітований термін проектів реконструкції
житла у 18 місяців допомагає притримуватись високих
темпів робіт, що дозволяє жителям деяких районів вже
через рік повертатись у власне житло..
Для стимулювання участі будівельних підприємств
у програмах реконструкції житла проводиться політика
звільнення та відстрочення податків. На сьогодні анулюється 16 виплат, зменшуються наполовину 3 види
виплат, відстрочується 5 видів виплат, що зменшує собівартість будівництва 1 м2 на 400 юанів.
Резервом зниження собівартості житла можуть застосування типових проектів з раціональними архітектурно-планувальними та технічними рішеннями, сучасними енергозберігаючими технологіями, використання
місцевих матеріалів та індустріальних методів будівництва.

Таблиця 5. Ефективність проекту для муніципалітету при реконструкції селищ
у місті в міських районах м. Вейхай
Із них

Район міста

Загальна
торгова
вартість
землі

Посередницькі
витрати на
проведення
тендерів, аукціонів,
передачі прав
власності

Район Ханьцуй
975443,5
7865,6
Зона високих
778144
7897
технологій
Економічна зона
735495,6
6353,1
Всього
2489083,1
22115,7
Всього 1622540,65,2% на загальну торгову вартість землі
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21938

549406
244705

Компенсація
жителям
селища за
використання
землі
житлового
масиву (80%)
223180
218680

63811
85749

298160,1
977251

117680,1
559540

Додаткові
витрати
колективів на
вітчудження
землі

Повернення
переможцям
тендерів
вартості житла

Доходи
муніципалітету
від усіх видів
земель

Витрати, що
пов’язані з
вивільненням
від податків,
відстрочки
платежів

194991,9
284926

407830
349730

249491,2
729409,1

428540
1186100
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— земельна ділянка для будівництва наступного
об'єкта;
— перший, другий поверх офісних приміщень у збудованому будинку;
— паркінг будинку;
— прилегла територія до будинку.
— безоплатного надання земельних ділянок у їх користування для будівництва доступного житла;
— кредитування будівництва за пільговою відсотковою ставкою;
— звільнення від відрахувань на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів тощо.
Приклад розрахунку економічної ефективності
проекту реконструкції житла для головних учасників
інвестиційно-будівельного процесу наведено в таблиці
2—5.
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DIAGNOSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE URANIUM INDUSTRY ON THE BASIS
OF INDICATORS OF SOCIAL, ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
У роботі досліджується розвиток уранової промисловості України. Загалом, це дослідження показує, що розвиток уранової промисловості України має стратегічне значення для економіки України. Це пояснюється тим, що важливість розвитку українського урану промисловості зростає з року
в рік. Тому необхідність регулювання уранової промисловості можна вважати незаперечною.
Методи оцінки соціально-еколого-економічного розвитку галузі були предметом дослідження
багатьох науковців. Але є деякі питання, які потребують подальшого дослідження. Так, визначення
комплексу соціальних, екологічних та економічних показників є уже важливим для вибору правильних інструментів регулювання і побудови механізму регулювання розвитку уранової промисловості
в Україні.
Основна мета даної роботи полягає в оцінці соціально-еколого-економічного розвитку уранової
промисловості в Україні за допомогою системи індикаторів розвитку галузі, які характеризують його
складові (соціальну, екологічну та економічну), і інтерпретація результатів, заснована на порівняння розрахункових значень комплексних індикаторів за складовими з їх пороговими і нормативними
значеннями.
This paper investigates the development of the uranium industry of Ukraine. In general, this research
shows that the development of uranium industry of Ukraine has strategic significance for Ukrainian
economy. This is because the importance of the development of the Ukrainian uranium industry is growing
from years to year. Therefore the necessity of uranium industry regulation is undeniable.
The methods of assessing socio-ecological-economic industry development have been investigated
by many researchers. But there are some questions which need further research. So, the definition of
complex of social, ecological and economic indicators is very important for choosing of the right regulation
instruments and building the regulation mechanism of the development of the uranium industry in Ukraine.
The main goal of this paper is assessment of socio-ecological-economic development of the uranium
industry in Ukraine using a system of indicators of industry development that characterize some of its
components (social, ecologic and economic), and interpretation of the results based on comparison the
estimated value of complex indicators of social, ecological and economic development with their threshold
and normative values.

Ключові слова: розвиток, індикатор розвитку, частковий індикатор, комплексний індикатор, механізм
регулювання.
Key words: development, indicator of the development, private indicator, complex indicator, regulation
mechanism.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення позитивних суспільних трансформацій,
стійкості економічного зростання та розвитку держави
залежить від розвитку стратегічно важливих галузей її
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економічної системи. Для України однією з таких галузей виступає уранова промисловість. Саме тому оцінка
розвитку уранової промисловості країни набуває особливої пріоритетності на сучасному етапі функціонування
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національної економічної системи. При цьому, оцінка дення всебічної оцінки соціо-еколого-економічного розрозвитку уранової промисловості має базуватися на зас- витку. Діагностування рівня соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості передбачає застотосуванні цілісної системи індикаторів розвитку.
сування відповідних індикаторів розвитку.
Поняття індикатор має кілька значень. Проте
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
найбільш часто цей термін використовується у сенсі "поІ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці оцінки розвитку соціо-економічних си- казник", адже саме таким чином перекладається слово
стем різних рівнів присвятили свої наукові дослідження "індикатор" з англійської мови.
Більшість вчених сходяться на думці, що індикатобагато вчених. Серед них, Л.П. Валенкевич, О.О. Павленко та Ю.Т. Алібекова [1], якими при проведенні оцінки ром є орієнтованим економічним показником вимірюванрозвитку соціально-економічної системи на мезо- ня, який дає змогу певною мірою передбачити, в якому
економічному рівні обгрунтовано виділення трьох скла- напрямі слід очікувати розвиток економічних процесів [4,
дових розвитку (соціальної, економічної та екологічної) c.176].
Нами було розроблено методичний підхід до оцінки
та запропоновано здійснювати їх оцінювання з використанням індексного методу. Різним аспектам розвитку соціо-еколого-економічного розвитку уранової промиспідприємств окремих галузей економіки присвятили свої ловості України, який передбачає здійснення розрахундослідження Мельник О.Г. [6], Дутченко О.М., Бєлова ку часткових індикаторів розвитку галузі за складовими
І.В., Дутченко О.О. [3], Зубова О.О. [5], Сталінська О.В. розвитку та їх зведення у комплексні індикатори розвит[9] тощо. В своїй роботі Мельник О. Г. сформувала ши- ку за допомогою таксономічного аналізу. Саме завдяки
рокий перелік індикаторів розвитку підприємств маши- таксономічному аналізу стає можливим впорядкування
нобудівної галузі. Дутченко О.М., Бєлова І.В. та Дутчен- елементів сукупності індикаторів розвитку залежно від
ко О.О. продемонстрували можливість використання ме- відстані до певної точки, яку називають еталоном розтоду таксономічного аналізу для оцінки тенденцій роз- витку [7, c. 65].
Основна причина того, що перевагу було надано саме
витку промисловості України. Зубова О.В. та Сталінська
О.В. досліджували проблеми оцінки сталого розвитку в такому методу розрахунку показників, полягає в тому,
сільському господарстві та розвитку металургійних що таксономічні індикатори рівня розвитку пристосовані
не лише для проведення соціальних та економічних доспідприємств.
Цікавим є дослідження, проведене такими науковця- ліджень, але й для оцінки екологічного розвитку. Саме
ми, як Дудар Т.В., Маслова Ю.В., Савицька М.A., Бугера на цій перевазі таксономічного аналізу акцентує увагу
С.П., щодо аналізу розвитку урановидобувної промисло- Плюта В.
Рєпіна І.М., що вивчала можливості застосування таквості України, в рамках якого встановлено, що основними проблемами розвитку уранової промисловості є еко- сономічного аналізу на мікрорівні, справедливо зазналогічні проблеми, а саме просідання земної поверхні, за- чає, що соціально-економічні явища надзвичайно складні
топленню шахт, утворення нижень, утворення великої й багатогранні. За її твердженням, будь-який показник
кількості радіоактивного пилу, забруднення підземних відтворює лише одну грань предмета пізнання. Комплеквод та водоймищ [2, c. 90—91]. Вказане дослідження сна характеристика останнього передбачає використанпідкреслює важливість включення в систему індикаторів ня системи показників, що має дві особливості: 1)
оцінки розвитку уранової промисловості не лише соціаль- всебічність кількісного відображення явищ; 2) органічний взаємозв'язок окремих показників, причому саме
них та економічних, але й екологічних індикаторів.
Віддаючи належне науковому та практичному значен- вони перетворюють групу показників на єдиний комплекс
ню праць авторів, що займались вивченням проблемати- характеристик складного явища чи процесу. Коло власки проведення оцінки розвитку галузі, необхідно підкрес- тивостей, що вивчаються, а отже, і показників системи
лити, що певне коло питань залишилося недостатньо дос- залежить від мети дослідження [8, c. 443]. На нашу думлідженими. Так, у проаналізованих дослідженнях наво- ку, таке твердження може бути справедливо застосовадяться різні індикатори галузевого розвитку, не передба- но і на галузевому рівні.
Розвиток уранової промисловості запропоновано
чається їх зведення в єдиний показник, що утруднює
інтерпретацію отриманих в результаті проведеного дос- описувати за допомогою часткових індикаторів, які є
лідження даних. Необхідність подальших досліджень у інформаційною основою комплексної оцінки. На основі
сфері окреслених проблем обумовила вибір теми статті, наявної статистичної бази здійснюємо відбір індикаторів,
які буде проаналізовано в межах кожної складової. Сисїї мету та завдання.
тема індикаторів соціо-еколого-економічного розвитку
уранової промисловості має включати розширений пеПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є проведення оцінки релік часткових індикаторів розвитку за складовими
соціо-еколого-економічного розвитку уранової промис- соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості України із застосуванням системи індикаторів ловості з деталізацією їх на показники, які пропонується
розвитку галузей, що характеризують окремі його скла- використовувати для його оцінки та регулювання.
На основі часткових індикаторів із застосуванням медові (соціальну, екологічну та економічну), та інтерпретація отриманих результатів на основі порівняння з по- тодики таксономічного аналізу визначаються комплексні
індикатори соціального, екологічного та економічного
роговими та нормативними їх значеннями.
розвитку, які синтезуються у інтегральний індикатор
соціо-еколого-економічного розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В якості часткових індикаторів соціального розвитку
ДОСЛІДЖЕННЯ
Запорукою для вибору правильного шляху при вирі- уранової промисловості запропоновано використовувашенні проблематики забезпечення розвитку уранової ти середньомісячну заробітну плату (грн.), співвідношенпромисловості України повинно стати передбачення ре- ня середньомісячної зарплати по виду промислової діяльзультатів функціонування і прогнозування її розвитку у ності та по промисловості (коеф.), витрати на персонал
майбутньому, яке стає можливим лише на основі прове- (млн грн.), зміна середньомісячної заробітної плати (%),
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співвідношення змін зарплати по
Таблиця 1. Значення індикаторів соціального розвитку
виду промислової діяльності та по
уранової промисловості України за 2009—2013 роки
промисловості (коеф.). Дані для
Індикатор соціального розвитку
2009
2010
2011
2012
2013
оцінки соціального розвитку ураноСередньомісячна заробітна плата, грн.
3 079
3 387
3 686
3 957
4 148
вої промисловості України, навеСпіввідношення середньомісячної
дені в таблиці 1.
зарплати по виду промислової діяльності
Як бачимо з даних таблиці, сета по промисловості, коеф.
1,45
1,31
1,18
1,13
1,10
редньомісячна заробітна плата праВитрати на персонал, млн грн.
399
436
486
536
556
цівників уранової промисловості
Зміна середньомісячної заробітної плати,
104,13
110,00
108,83
107,35
104,83
%
України є досить високою. Так, у
Співвідношення змін зарплати по виду
0,992
0,903
0,900
0,957
0,975
2009 році середньомісячна зарплапромислової діяльності та по
та працівників уранової промислопромисловості, коеф.
вості складала 3079 грн. на чол., що
складало на 45% більше, ніж у сеДжерело: розраховано автором.
редньому по галузях промислоВ якості часткових індикаторів економічного розвитвості. Незважаючи на те, що середньомісячна заробітна
плата в урановій промисловості постійно зростала про- ку уранової промисловості пропонується використовуватягом всього досліджуваного періоду, останніми роками ти обсяги реалізованої промислової продукції (млн грн.),
відбувається її зростання вповільненими темпами, які на- частку галузі в загальному обсязі реалізованої продукції
ближаються до темпів зростання 2009 року. Крім того, по промисловості (коеф.), витрати на виробництво проварто відзначити більш низькі темпи зростання середнь- дукції (млн грн.), зміну обсягів реалізації (%) та співвідноомісячної заробітної плати в урановій промисловості по- шення змін обсягів реалізації по виду промислової діяльрівняно з темпами її зростання в середньому по промис- ності та по промисловості (коеф.).
Оцінку економічного розвитку уранової промислоловості України. Це призвело до того, що хоча у 2013
році середньомісячна заробітна плата працівників ура- вості проводять на основі даних, представлених в табнової промисловості перевищувала середній рівень зар- лиці 3.
Як бачимо з даних таблиці, обсяги реалізованої проплати по промисловості в цілому лише на 10%. Що стосується витрат на персонал, то їх розмір за 2009—2013 дукції уранової промисловості зростають з року в рік. У
цілому, за 2009—2013 роки обсяги реалізованої пророки зріс на 157 млн грн. або на 39,35%.
Частковими індикаторами екологічного розвитку ура- дукції зросли на 442 млн грн. або на 50,51%. Водночаснової промисловості виступають величина викидів заб- ,частка уранової промисловості в загальному обсязі реруднюючих речовин (т), частка викидів в загальному їх алізованої продукції є досить незначною і складає близьобсязі по промисловості (коеф.), екологічні витрати (млн ко 0,1%. Разом з обсягами реалізованої продукції зросгрн.), зміна величини викидів забруднюючих речовин (%), тали витрати на виробництво. При постійному зростанспіввідношення змін викидів по виду промислової діяль- ню обсягів реалізованої продукції останні два роки спостерігається вповільнення темпів їхнього зростання.
ності та по промисловості (коеф.).
На основі даних таблиць 1—3 із застосуванням меДані для проведення оцінки екологічного розвитку
тодики таксономічного аналізу було визначено компуранової промисловості представлені в таблиці 2.
Як бачимо з даних таблиці, динаміка величини ви- лексні показники соціального, екологічного та еконокидів забруднюючих речовин у 2009—2013 роках не була мічного розвитку уранової промисловості України за
однозначною. Якщо за перші три роки досліджуваного 2009—2013 роки. Отримані значення комплексних індиперіоду спостерігалось зростання величини викидів з 756 каторів розвитку уранової промисловості за його склатон у 2009 до 1189 тон у 2011 році, то за наступні два довими наведено в таблиці 4.
роки величина викидів значно скоротилася і становила
Як видно з даних таблиці, комплексний індикатор
892 тони у 2013 році. Водночас, частка викидів уранової соціального розвитку уранової промисловості за 2009—
промисловості в загальному обсязі викидів по промис- 2013 рік збільшився на 0,001 пункти, комплексний індиловості є вкрай незначною і наближається до нуля. Еко- катор екологічного розвитку уранової промисловості за
логічні витрати підприємства уранової промисловості 2009—2013 рік збільшився на 0,076 пункти, в той час, як
України за 2009—2013 роки майже не змінились і скла- комплексний індикатор економічного розвитку уранової
ли 44 млн грн., не дивлячись на їх певне зростання у промисловості за 2009—2013 рік зменшився на 0,015 пун2010—2011 роках. Крім того, у 2010—2011 роках вели- кти.
При цьому, найменші значення комплексних індикачина викидів забруднюючих речовин зростала, натомість
у 2009 та у 2012—2013 роках їх величина зменшувалась, торів соціального та екологічного розвитку спостерігапро що свідчать темпи зростання величини викидів заб- лися у 2010 (0,132 та 0,029 пункти) та 2011 році (0,127 та
0,050 пункти). Найменше значення комплексного індикаруднюючих речовин.
Таблиця 2. Значення індикаторів екологічного розвитку уранової промисловості України
за 2009—2013 роки
Індикатор екологічного розвитку
Величина викидів забруднюючих речовин, т
Частка викидів в загальному їх обсязі по
промисловості, коеф.
Екологічні витрати, млн грн.
Зміна величини викидів забруднюючих речовин, %
Співвідношення змін викидів по виду промислової
діяльності та по промисловості, коеф.

2009
756

2010
1 048

2011
1 189

2012
1 082

2013
892

0,000
43
84,00
0,972

0,000
55
138,60
1,313

0,000
54
113,50
1,065

0,000
39
91,01
0,913

0,000
44
82,47
0,833

Джерело: розраховано автором.
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рахунку нормативного —
мінімально досягнуте стандартизоване значення даного індикатоІндикатор економічного розвитку
2009
2010
2011
2012
2013
ра.
Обсяги реалізованої промислової продукції,
На основі отриманого масиву
875
937
1 253
1 286
1 317
млн грн.
часткових
індикаторів розвитку
Частка галузі в загальному обсязі реалізованої
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
за методикою таксономічного
продукції по промисловості, коеф.
аналізу визначається комплексВитрати на виробництво продукції, млн грн.
776
850
1 084
1 100
1 248
ний індикатор розвитку (соціальЗміна обсягів реалізації, %
100,19
107,07
133,64
102,64
102,42
Співвідношення змін обсягів реалізації по
ного, екологічного та економічвиду промислової діяльності та по
1,139
0,810
1,069
0,976
1,059
ного) добувної промисловості
промисловості, коеф.
для кожної складової соціо-еколого-економічного розвитку.
Джерело: розраховано автором.
Значення цих комплексних індитора економічного розвитку спостерігалися у 2010 році і каторів і визнаються пороговими та нормативними знастановило 0,077 пункти.
ченнями розвитку уранової промисловості.
Для більшої об'єктивності висновків щодо достатІз застосуванням запропонованої послідовності на
ності соціального, екологічного або економічного роз- основі даних щодо розвитку добувної промисловості Уквитку уранової промисловості необхідно встановити по- раїни було розраховано порогові та нормативні значенрогові та нормативні значення відповідних індикаторів ня комплексних індикаторів розвитку уранової промисрозвитку. Враховуючи, що уранова промисловість є од- ловості України.
нією з галузей добувної промисловості, порогові та норПорогове значення комплексного індикатору соцімативні значення комплексних індикаторів соціального, ального розвитку уранової промисловості складає 0,279,
екологічного та економічного розвитку уранової промис- екологічного — 0,136, а соціального розвитку — 0,125
ловості можна визначити на основі даних щодо розвитку пункти.
добувної промисловості в цілому.
Порівняємо наведені в таблиці 4 значення комплексПороговим значенням комплексного індикатора роз- ного індикатору розвитку уранової промисловості з визвитку вважається його мінімально допустиме значення, наченим пороговим їх значенням. Як можна побачити,
яке він може приймати в реальних умовах. При цьому вар- розрахункові значення комплексного індикатора соціальто зауважити, що зниження значення комплексного інди- ного розвитку уранової промисловості є нижчими за покатора розвитку відносно порогового рівня свідчить про рогове їх значення протягом всього досліджуваного певтрату основних стратегічно важливих можливостей роз- ріоду. Найбільш суттєвим було відставання розрахунковитку уранової промисловості.
вих значень комплексного індикатора соціального розПри цьому комплексні показники розвитку уранової витку від порогового значення у 2010 та 2011 роках, а
промисловості мають бути не гіршими за комплексні по- саме: 52,7% та 54,5%. У 2013 році розрахункове знаказники розвитку добувної промисловості, які можуть чення комплексного індикатора соціального розвитку
бути отримані при найгіршому перебігу подій.
уранової промисловості відставало від порогового знаНаряду з пороговими значеннями слід визначитися й чення на 29,0%.
з нормативними значеннями комплексних індикаторів
Розрахункові значення комплексного індикатора
розвитку. При цьому варто враховувати, що комплексні екологічного розвитку уранової промисловості були нижіндикатори розвитку уранової промисловості мають на- чими за порогове їх значення у 2010 та 2011 роках. У зазближатись до значень комплексних індикаторів розвит- начені роки спостерігалося відставання розрахункових
ку добувної промисловості, які можуть бути отримані при значень комплексного індикатора екологічного розвитнайкращому перебігу подій.
ку від порогового значення на 78,7% та 63,2%. У 2009,
З огляду на це, порогові та нормативні значення ком- 2012 та 2013 роках розрахункове значення комплексноплексних індикаторів соціального, екологічного та еко- го індикатора екологічного розвитку уранової промисномічного розвитку уранової промисловості пропонують- ловості перевищувало порогове значення (на 75,7%, 79,4
ся визначати в наступній послідовності.
та 131,6%). Це свідчить про підвищену увагу до підвиДля кожного часткового індикатора — стимулятора щення екологічності уранової промисловості, яка осрозвитку (соціального, екологічного та економічного) до- таннім часом посилюється.
бувної промисловості при розрахунку порогового значенРозрахункові значення комплексного індикатора
ня обирається мінімально досягнуте, а при розрахунку економічного розвитку уранової промисловості були
нормативного — максимально досягнуте стандартизова- нижчими за порогове їх значення у 2010 та 2012 роках. У
не значення даного індикатора.
зазначені роки спостерігалося відставання розрахункоДля кожного часткового індикатора — дестимуля- вих значень комплексного індикатора економічного розтора розвитку (соціального, екологічного та економічно- витку від порогового значення на 38,9% та 1,6%. У 2009,
го) добувної промисловості при розрахунку порогового 2011 та 2013 роках розрахункове значення комплекснозначення обирається максимально досягнуте, а при роз- го індикатора 29,7%, 61,6 та 16,8%. Такі коливання
свідчать про нестабільність економічної
ситуації в галузі.
Таблиця 4. Значення комплексних індикаторів розвитку
Щодо нормативних значень комплекуранової промисловості за 2009—2013 рр.
сних індикаторів розвитку, то вони складаЗначення комплексних індикаторів
2009
2010
2011
2012
2013
ють 0,458 для соціальної, 0,405 для еколосоціального розвитку
0,197
0,132
0,127
0,189
0,198
гічної та 0,450 для економічної складової.
екологічного розвитку
0,239
0,029
0,050
0,244
0,315
Порівняння розрахункових значень
економічного розвитку
0,162
0,077
0,202
0,123
0,146
комплексних індикаторів розвитку з нормативними значеннями дають змогу зроДжерело: розраховано автором.
Таблиця 3. Значення індикаторів економічного розвитку уранової
промисловості України за 2009—2013 роки
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бити наступні висновки. Розрахункові значення комплексного індикатора соціального розвитку уранової промисловості є нижчими за нормативне їх значення протягом
всього досліджуваного періоду. Найбільш суттєвим було
відставання розрахункових значень комплексного індикатора соціального розвитку від нормативного значення
у 2010 та 2011 роках, а саме: 71,2% та 72,3%. У 2013
році розрахункове значення комплексного індикатора
соціального розвитку уранової промисловості відставало від нормативного значення на 56,8%.
Розрахункові значення комплексного індикатора
екологічного розвитку уранової промисловості є нижчими за нормативне їх значення протягом всього досліджуваного періоду. Найбільш суттєвим було відставання
розрахункових значень комплексного індикатора екологічного розвитку від нормативного значення у 2010 та
2011 роках, а саме: 92,8% та 87,7%. У 2013 році розрахункове значення комплексного індикатора екологічного розвитку уранової промисловості відставало від нормативного значення на 22,2%.
Розрахункові значення комплексного індикатора
економічного розвитку уранової промисловості є нижчими за нормативне їх значення протягом всього досліджуваного періоду. Найбільш суттєвим було відставання розрахункових значень комплексного індикатора економічного розвитку від нормативного значення у 2010 та
2012 роках, а саме: 82,9% та 72,7%. У 2013 році розрахункове значення комплексного індикатора економічного розвитку уранової промисловості відставало від нормативного значення на 67,6%.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, у ході проведеного дослідження нами
було розраховано комплексні індикатори соціального,
екологічного та економічного розвитку уранової промисловості, які дають змогу охарактеризувати рівень розвитку за окремими його складовими. Встановлено, що
розрахункові значення комплексних індикаторів за всіма
складовими розвитку є меншими за нормативний рівень.
Комплексний індикатор соціального розвитку уранової
промисловості України у 2013 році є меншим за порогове його значення. Водночас, комплексні індикатори екологічного та економічного розвитку уранової промисловості України у 2013 році перевищують порогові значення.
Наведені дані свідчать, що стан уранової промисловості потребує негайного прийняття регулятивних дій
адаптаційного характеру та розробки дієвого адаптаційного механізму регулювання соціо-еколого-економічного розвитку.
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ACCOUNTING SOFTWARE USE OF INCOME FOR REPRODUCTION OF MAJOR AGRICULTURAL
ENTERPRISES

У статті досліджено питання відтворення основних засобів аграрних підприємств Житомирської області протягом останніх трьох років. Визначено роль прибутку як джерела відтворення
основних засобів. Особлива увага приділена проблемі облікового забезпечення формування
та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств. Доведено, що в сучасних умовах
господарювання прибуток може бути вагомим джерелом у системі оновлення виробничої потужності за умови його раціонального використання. Обгрунтовано необхідність створення
відповідного фонду розвитку виробництва, з відображенням його на субрахунку 479 "Фонд розвитку виробництва". Визначено, що створення фонду розвитку виробництва, передбачає також встановлення порядку використання грошових коштів виключно за цільовим призначенням, тобто для розширення виробничих потужностей, збільшення частки основних засобів у загальній їх кількості; придбання нової модернізованої техніки тощо. Доведено, що механізм розподілу прибутку має велике значення, оскільки від нього залежить дієвість самофінансування
підприємства з метою відтворення основних засобів.
This article explores the issue of reproduction of fixed assets farms Zhitomir region over the past
three years. The role of profit as a source of reproduction of fixed assets. Particular attention is paid
to the problem of your software development and distribution of farm profits. It is proved that in the
contemporary economy gain can be a significant source of system upgrade production capacity
provided its management. The necessity of setting up a proper production development fund,
displaying it on a sub 479 "Fund of production". It was determined that the establishment of a
development fund production, will also establish procedures for the use of funds exclusively for the
intended purpose, to expand production capacity, increasing the share of fixed assets in their total
number; purchase new upgraded appliances and more. It is proved that the mechanism of profit
distribution is important because it determines the effectiveness of self-financing enterprise to the
reproduction of fixed assets.
Ключові слова: сільське господарство, чистий прибуток, фонд розвитку виробництва, основні засоби,
відтворення основних засобів.
Key words: agriculture, net income, production development fund, fixed assets, fixed assets reproduction.
ВСТУП
Сьогоднішній стан фінансування відтворення основних засобів в Україні характеризується затяжною кризою. Унаслідок інфляції, кризи неплатежів, різкого падіння рівня доходів і нагромаджень відбувається змен-

шення обсягів фінансування відтворення основних засобів.
Відтворення основних засобів є матеріальною основою підвищення ефективності виробництва та технічної
озброєності праці. В ринкових умовах господарювання
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змінилася система економічних відносин, водночас ці
зміни не створили позитивних тенденцій у відтворювальних процесах сільськогосподарського виробництва, зокрема, відтворення основних засобів. Тому, сьогодні перед сільським господарством України стоїть проблема
формування джерел відтворення основних засобів.
Одним з найважливіших джерел відтворення основних засобів є прибуток. Останнім часом спостерігається
тенденція до зниження прибутковості сільськогосподарських підприємств, що свідчить про неефективну політику щодо формування та розподілу прибутку, яка не
враховує фактори впливу на нього. Крім того, на сучасному етапі в сільському господарстві відбуваються суттєві
зміни, обумовлені вступом України до СОТ. І тому все це
зумовлює потребу у подальшому досліджені питань формування та розподілу прибутку, його впливу на систему
відтворення основних засобів сільськогосподарських
підприємств.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині в економіці України відсутні передумови для
створення ефективного механізму інвестиційного забезпечення відтворення основних засобів на інноваційній
основі. Головний акцент державної інвестиційної політики має бути зроблений на вдосконаленні механізму самофінансуваня проектів оновлення основних засобів.
Водночас, необхідно посилити роль прибутку як джерела фінансування у відтворенні основних засобів.
Бухгалтерський облік у системі управління на сучасному етапі становлення та розвитку аграрного ринку має
реалізувати насамперед інформаційну функцію щодо регулювання процесів фінансового забезпечення розширеного відтворення. Облік забезпечує керівників якісною, оперативною, об'єктивною і реальною інформацією
для прийняття на її основі оперативних, виважених тактичних і стратегічних рішень. У зв'язку з цим важливого
значення набуває відображенням в обліку процесу розподілу та використання фінансових результатів за напрямами.
Сьогодні основною метою управління прибутком
підприємства є не тільки забезпечення зростання його
суми, а й ефективний його розподіл з метою формування реального джерела відтворення основних засобів.
Тому теоретико-методологічні питання сутності прибутку як джерела відтворення основних засобів становлять
значний науковий і практичний інтерес.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом невпинно посилюється інтерес
вітчизняних науковців до проблеми формування та використання прибутку як джерела відтворення основних
засобів підприємства. Ключові питання управління, формування та розподілу прибутку підприємства, а також
відображення даного процесу в обліку розглядаються у
наукових роботах І. Бланка, В. Савчука, Н. Алпатової,
П. Гарасима, С. Голова, В. Пархоменка, Ю. Литвина,
П. Хомина та ін.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття економічної сутності прибутку як джерела відтворення основних засобів
сільськогосподарських підприємств, визначення проблемних питань стосовно розподілу і використання прибутку в системі рахунків бухгалтерського обліку та обгрунтування шляхів їх вирішення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективний розвиток сільського господарства значною мірою залежить від стану матеріально-технічної
бази та її головної ланки — основних засобів, їхнього
якісного складу, раціонального співвідношення та
відтворення.
Важливу роль у стабілізації сільськогосподарської
діяльності відіграє інвестиційна політика. Сьогоднішній
стан інвестиційного забезпечення аграрного сектору Житомирщини знаходиться на низькому рівні і не відповідає
потребі виробництва. Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва актуальним джерелом фінансування інвестицій залишаються кошти державного бюджету, водночас, участь держави в інвестиційному процесі
залишається досить обмеженою, тому слід звернути увагу на власні джерела відтворення основних засобів, зокрема амортизаційний фонд і прибуток.
В умовах ринкової економіки прибуток відіграє важливу роль, будучи головною метою підприємницької
діяльності, створюючи базу економічного розвитку держави в цілому, будучи критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності, основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, що
забезпечують його розвиток. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства, а також основним захисним механізмом, що охороняє
підприємство від загрози банкрутства [1].
Основним завданням господарської діяльності є задоволення потреб споживачів та одержання прибутку в
процесі господарської діяльності підприємства. Особлива роль у підвищенні ефективності бізнесу належить
підвищенню прибутковості підприємства, оскільки збиткова діяльність господарюючих суб'єктів не створює
умови для оновлення основного капіталу українських
підприємств, здійсненню інвестицій і, як наслідок, не
відбувається істотної модернізації українського виробництва.
Власні внутрішні джерела фінансування відтворення основного капіталу підприємств складаються з амортизаційних відрахувань, нерозподіленого прибутку, надходжень від здачі майна в оренду, додаткового капіталу
та ін. Амортизаційні відрахування і нерозподілений прибуток є головними джерелами відтворення основного капіталу. Саме завдяки їм підприємство може здійснювати
не лише просте, а й розширене відтворення цього ресурсу.
Нерозподілений прибуток є основним внутрішнім
джерелом фінансового забезпечення відтворення основного капіталу. Він характеризує частину прибутку
підприємства, отриманого в попередньому періоді та не
використаного на споживання власниками та персоналом, реінвестується на розвиток підприємства. Необхідною умовою для наявності цього джерела є прибуткова
діяльність підприємства. Фінансування відтворення основного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку
має багато переваг, оскільки це джерело фінансування
можна вважати безкоштовним і безповоротним. Але зазначимо, що платою за використання нерозподіленого
прибутку на реінвестування підприємства виступає ставка оподаткування прибутку, оскільки прибуток залишається в розпорядженні підприємства вже після стягнення податку [2]. Напрями використання чистого прибутку підприємства визначають в своїх фінансових планах самостійно.
Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-
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технічної бази, забезпечення всіх Таблиця 1. Ефективність виробництва сільськогосподарських
форм інвестування. Уся діяльність
підприємств Житомирської області
підприємства спрямовується на те,
Показники
2011
2012
2013
щоб забезпечити зростання прибутУкраїна
ку або, принаймні, стабілізацію його
Чистий дохід (виручка) від реалізації
93680207,0
118892357,4
117443617,3
на певному рівні. Проте сьогодні агсільськогосподарської продукції, тис. грн.
рарна галузь неспроможна ефективПродукція рослинництва
71025791,6
93567721,3
89566233,5
но функціонувати, оскільки більшість
Продукція тваринництва
22654415,4
25324636,1
27877383,8
Рівень рентабельності виробництва
підприємств продовжують працюва27,0
20,5
11,2
сільськогосподарської продукції, %
ти збитково, що свідчить про зниженПродукція рослинництва
32,3
22,3
11,1
ня можливості не лише розширеноПродукція тваринництва
13,0
14,3
11,3
го, а й простого відтворення.
Житомирська область
Прибуток — це основне джереЧистий дохід (виручка) від реалізації
1497787,5
2096168,4
2217674,4
ло задоволення інтересів як суб'єкта
сільськогосподарської продукції, тис. грн.
Продукція рослинництва
1137652,4
1710998,6
1698546,7
господарювання так і його засновПродукція тваринництва
360135,1
385169,8
519127,7
ників та держави. Власнику належить
Рівень рентабельності виробництва
нерозподілений прибуток звітного
12,2
19,2
5,0
сільськогосподарської продукції, %
періоду, який можна визначити по заПродукція рослинництва
18,3
27,9
8,9
кінченню кожного фінансового року.
Продукція тваринництва
-3,6
-8,4
-6,3
Саме в прибутку зосереджуються
інтереси власників, тому дуже важливим є забезпечення відтворенні основних засобів як прибуток. Незважаючи
формування і розподілу прибутку згідно з чинним зако- на зниження питомої ваги збиткових підприємств, споснодавством та адекватним відображенням в бухгалтерсь- терігаємо збитковість виробництва саме у 2013 р. Сума
кому обліку цих процесів.
збитків у 2013 р. склала 73259,0 тис. грн.
Підвищити рівень прибутку можна ще за рахунок виВодночас, незважаючи на позитивний фінансовий
робництва продукції, яка необхідна кінцевому спожива- результат діяльності сільськогосподарських підприємств
чеві, та оптимальних шляхів реалізації продукції. Одна з у Житомирській області у 2011 р. та 2012 р. фінансовий
ефективних формул успішної реалізації продукції — ви- стан сільськогосподарських підприємств залишається
робляй те, що купується, а не продавай те, що вироб- нестабільним для економічного піднесення й розширеляється.
ного відтворення. Основними причинами такого незадоОдним з найосновніших показників ефективності ро- вільного стану є фінансово-економічна криза, нераціоботи сільськогосподарських підприємств Житомирської нальне використання ресурсів у сфері сільського госпообласті є рівень рентабельності. Ефективність виробниц- дарства а також недостатність державної підтримки і
тва сільськогосподарських підприємств Житомирської бюджетного фінансування цієї галузі.
області за 2011—2013 рр. представлено в таблиці 1.
Низький рівень доходів та обмеженість інвестиційНа сільськогосподарських підприємствах Жито- них ресурсів у сільське господарство не дозволяє вести
мирської області у 2011—2013 рр. спостерігалася стійка виробництво на розширеній основі, підтримувати та потенденція до зменшення рентабельності діяльності новлювати матеріально-технічну базу на належному насільськогосподарських підприємств. Так, загалом по Ук- уково-обгрунтованому рівні. Більшість підприємств зазраїні рентабельність виробництва сільськогосподарсь- нали суттєвих збитків і опинилися на межі банкрутства.
кої продукції зменшилась на 15,8 %, а по Житомирській
У ринкових умовах господарювання значним джеобласті — на 7,2 %. Це пов'язано не лише із проблема- релом відтворення основних асобів є амортизаційні
ми кризового періоду, а й зі складністю ведення конку- відрахування та прибуток (табл. 3).
рентної боротьби, особливо це стосується підприємств
Аналіз свідчить про можливість використання власметалургії та АПК. Таким чином, обсяги реалізації та- них джерел для оновлення матеріально-технічної бази
кож мають велике значення для ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської обпідприємств.
ласті. Однак сума, яку аграрні підприємства можуть інвеФінансові результати діяльності підприємств галузі стувати в придбання техніки з внутрішніх джерел, залисільського господарства в Житомирській області за шаються незначною. Крім того, третина аграрних
2011—2013 рр. представлено в таблиці 2.
підприємств є збитковими та нерентабельними, а кошСучасний стан української економіки, характери- ти, отримані за рахунок амортизаційних відрахувань для
зується ступенем збитковості у всіх галузях народного основних засобів за минулі роки були знецінені внаслігосподарства, і в сільському господарстві зокрема. При- док інфляції та диспаритету цін.
чиною є нестабільність економічного середовища й веОтже, сьогодні власні кошти для відновлення основлика кількість дестабілізуючих факних засобів як прибуток та амортизація не виступають
торів.
Таблиця 2. Фінансові результати діяльності підприємств
В умовах гострої фінансової кригалузі сільського господарства в Житомирській області
зи стан господарської діяльності
за 2011—2013 рр.
підприємств України, зокрема і Житомирської області, значно погіршився.
Показники
2011
2012
2013
Сільськогосподарська галузь є збитЧистий прибуток (збиток), тис. грн.
184079,0
228483,3
-73259,0
ковою. Частка збиткових підприємств
Частка в загальній кількості підприємств України, у %
галузі в Житомирській області у 2013 р.
підприємств, які отримали чистий прибуток
64,2
67,9
65,0
склала 35,0 % від загальної кількості
підприємств, які отримали чистий збиток
35,8
32,1
35,0
підприємств, проте це на 0,8 % менРівень рентабельності (збитковості), %
усієї діяльності
8,8
8,5
-2,2
ше, ніж у 2011 р. Що свідчить про відопераційної діяльності
12,5
17,7
3,4
сутність такого важливого джерела у
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розподілу прибутку,
що залишається в розпорядженні підприєм2012
2013
ства, заснований на
тис.
тис.
%
%
особливостях внутрішгрн.
грн.
85595
5,1
106712
5,5
нього контролю і регу1585093
94,9
1817993
94,5
люванні діяльності
1670688
100,0
1924705
100,0
підприємств відповідних форм власності. На
будь-якому підприємстві об'єктом розподілу є загальний
прибуток підприємства. Під його розподілом розуміється направлення прибутку в бюджет і за статтями використання на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Визначення ж напрямів витрат прибутку,
що залишається в розпорядженні підприємства, структури статей його використання знаходиться в компетенції
самого підприємства.
Держава не встановлює яких-небудь нормативів
використання прибутку. Підприємства розподіляють
чистий прибуток за напрямками використання на
власний розсуд. У процесі розподілу чистого прибутку формуюється грошовий фонд цільового призначення, який спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва. Порядок розподілу і використання прибутку підприємства фіксується в його статуті і
визначається положенням, що розробляється відповідними підрозділами економічних і фінансових
служб і затверджується керівним органом підприємства.
При прийнятті рішень про розподіл чистого прибутку підприємство повинно знайти оптимальне співвідношення у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на
цілі виробничо-технічного розвитку, соціального розвитку, матеріального заохочення працівників (акціонерів,
пайовиків) і на інші цілі.
У 70—80-х рр. ХХ століття в системі бухгалтерського обліку існували фонди економічного стамулювання,
які служили основним чи не основним важілем посиленням матеріальної зацікавленості в зростанні суспільного виробництва та підвищення його ефективності. Вони
включали фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів та житолового будівництва та
фонд розвитку виробництва.
Згідно з прийнятими положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку не передбачено формування за
рахунок прибутку ряду цільових фондів, як це мало місце
раніше. Передбачено облік використання чистого прибутку на створення резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного фонду, інші напрямки використання.
Водночас, у процесі проведеного дослідення, нами
обгрунтовано необхідність створення відповідного
фонду грошових коштів, спрямованих на відтрворення
основних засобів. Так, нами запропоновано до рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
відкривати субрахунок 479 "Фонд розвитку виробництва", який призначений для фінансування витрат на технічне переозброєння виробництва й удосконалення
його організації. Створення цього фонду можливе лише
за умови прибуткової діяльності і сума цього фонду має
визначатися за результатами господарської діяльності
підприємства.
За кредитом цього субрахунку відображається формування фонду, спрямованого на відтворення виробничої потужності підприємства, за дебетом — його використання.

Таблиця 3. Динаміка власних джерел оновлення основних засобів
на сільськогосподарських підприємствах Житомирської області
Показники
Амортизація
Чистий прибуток
Всього власних джерел

2010
тис.
%
грн.
144968
10,6
1224238
89,4
1369206
100,0

2011
тис.
%
грн.
413058
20,3
1624823
79,7
2037881
100,0

повноцінним джерелом оновлення основних засобів.
Проаналізувавши статистичну інформацію можна
відмітити нестабільність фінансування підприємств за
рахунок власних засобів, а також значний обсяг використання інших видів фінансування. Особливо гостро
проблема фінансування за рахунок власних засобів (прибутку) стоїть на сучасному етапі діяльності підприємств,
що пов'язана зі світовою фінансовою кризою і не готовністю вітчизняних підприємств реагувати на мінливість
економіки.
Водночас, на сучасному етапі розвитку економіки
нашої країни, навіть при умові прибуткової діяльності,
отриманий прибуток нерідко використовується нераціонально, тоді як він має бути основною рушійною силою у системі інвестиційно-інноваційного розвитку
підприємства, тому важливого значення набуває питання розподілу прибутку підприємства.
Варто зазначити, що для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств досить важливою є сама організація формування та розподілу прибутку. У цьому контексті необхідно постійно здійснювати контроль за правильністю та законністю формування
прибутку на підприємстві, за організацію аналітичного
обліку на рахунках, де відображається прибуток, для
своєчасного отримання достовірної інформації; правильного відображення в регістрах обліку і звітності операцій
з прибутком, контролем за раціональним розподілом
прибутку.
Для підприємств сільського господарства необхідно застосовувати найбільш прийнятну методику формування прибутку, враховуючи також всі їх організаційні
особливості: величину аграрного підприємства, форму
власності, організаційно-правову форму господарювання, кількість засновників товариства. Так, для великих
сільськогосподарських підприємств доцільно формувати прибуток за схемою на основі зіставлення доходів і
витрат за період та методикою складання фінансової
звітності, яка дасть можливість уникнути надлишкової
завантаженості інформацією та повторних робіт з формування фінансових результатів діяльності підприємства
за певний період.
Крім того, кожному сільськогосподарському
підприємству необхідно систематично проводити аналіз
формування прибутку, щоб знати величину чистого прибутку, його складові частини та основні тенденції їх
зміни. Основним завданням фінансового планування у
сільськогосподарському підприємстві повинно бути виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за
рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Для раціонального відтворення основних заосбів
сільськогосподарських підприємств головною вимогою
до системи розподілу прибутку є забезпечення фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на
основі встановлення оптимального співвідношення між
основними засобами.
Для кожної організаційно-правової форми підприємства законодавчо установлений відповідний механізм
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Оскільки, при одержанні прибутку сільськогосподарськими підприємствами, його розподіл також має
значення для забезпечення відтворення основних виробничих фондів. Від того, яка сума чистого прибутку залишиться сільськогосподарському підприємству після розподілу, і буде залежати напрямок та шляхи оновлення
та відтворення основних виробничих засобів. При визначенні основних напрямків використання прибутку насамперед враховується стан конкурентного середовища,
що може диктувати необхідність істотного розширення
і відновлення виробничого потенціалу підприємства.
Відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань
від прибутку у фонди розвитку виробництва, ресурси
яких призначаються для фінансування капітальних вкладень, упровадження нових технологій, переходу на прогресивні методи праці і т.п.
Створення фонду розвитку виробництва, передбачає також встановлення порядку використання грошових коштів виключно за цільовим призначенням, тобто
для розширення виробничих потужностей; збільшення
частки основних засобів у загальній їх кількості; придбання нової модернізованої техніки тощо.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На сучасному етапі розвитку економіки нашої держави виникає потреба у розробці стратегії управління
підприємством, спрямованої на вдосконалення механізму формування та використання прибутку, з метою отримання реального джерела відтворення основних засобів. Розподіл прибутку підприємства необхідно
здійснювати відповідно до спеціально розробленої політики, формування якої є складною економічною задачею. Ця політика повинна відображати основні вимоги
загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати необхідні
обсяги інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників та працівників. При цьому у процесі формування політики розподілу прибутку необхідно враховувати дві протилежні мотивації власників
підприємства — отримання високих поточних доходів
або значне збільшення їх розмірів у перспективному періоді.
З точки зору посилення інформаційної та контрольної функції фінансового обліку є необхідним обов'язково закріпити у внутрішніх регламентах сільськогосподарських підприємств процедуру розподілу і використання фінансових результатів, що має передбачити
максимальне врахування інтересів власників. У бухгалтерському обліку розподіл прибутку має знаходити
відображення у відповідності із внутрішніми регламентами, участь в розробці яких приймають власники
підприємства.
Отже, механізм розподілу прибутку має велике значення, адже у ньому відображається ефективність господарської діяльності, від нього залежить дієвість господарської самостійності й самофінансування підприємств з метою відтворення основних засобів. Від удосконалення форм і методів розподілу та використання
прибутку залежить зацікавленість підприємств та окремих працівників у постійному підвищенні ефективності
діяльності та покращенні кінцевих фінансових результатів.

щення прибутковості сільськогосподарських виробництв
та раціонального відтворення основних засобів.
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THE STRATEGIES OF ENTERING THE ATYPICAL TARGET MARKETS IN THE DAIRY INDUSTRY
Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і прикладних засад стратегії виходу
підприємств молокопереробної галузі на нетипові ринки збуту: ринок готельно-ресторанного
бізнесу (HoReCa) та франчайзинг. Термін "HoReCa" означає сферу готельного господарства і
громадського харчування та походить від скорочення слів HOtels (готелі), REstaurants (ресторани), CAtering (кейтерінг). Франчайзинг розглядається як форма ведення бізнесу, за якої одна
компанія (франчайзер) представляє іншій компанії (франчайзі) перевірену й успішну бізнесідею, підтримку, навчання, постачання, розвиток, маркетинг і рекламу.
Доведено переваги виходу на дані ринки, наведено конкретні приклади та кроки становлення ринку HoReCa та франчайзингу у молокопереробній галузі. Обгрунтовано доцільність та перспективність виходу на нетипові ринки збуту як вагомого резерву зростання продажів та джерела успішного бізнесу досліджуваної галузі.
The purpose of the article is to study the theoretical and methodological principles and application
of dairy industry enterprises strategies of entering the atypical target markets: the market of hotel
and restaurant industry (HoReCa) and franchise. The term "HoReCa" means the sphere of hotel
management and catering and comes from the contraction of the words HOtels, REstaurants,
CAtering. Franchise is considered as a form of business in which one company (the franchiser) provide
another company (franchise) proven and successful business idea, support, training, supply,
development, marketing and advertising.
The benefits of access to these markets are proved, specific examples and steps of HoReCa market
and franchise formation in the dairy industry are given. The paper justifies the expediency and
prospects of entering the atypical target markets as an important reserve of the sale growth and a
source of the successful business in the dairy industry.
Ключові слова: молокопереробна галузь, готельно-ресторанний бізнес, ринок HoReCa, франчайзинг.
Key words: dairy industry, hotel and restaurant industry, HoReCa market, franchise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Процес становлення України як самостійної держави та формування її економічного середовища призвів
до створення нових ринків товарів та послуг. Новий економічний простір, що створився на величезній території
країн колишнього Радянського союзу, перспектива
членства у Євросоюзі дали значний поштовх для розвитку бізнесу різних рівнів та спрямувань. Для підприємств молокопереробної галузі надзвичайно важливим є процес пошуку нових ринків збуту або альтернативних шляхів реалізації власної продукції в умовах
жорсткої конкуренції та низької платоспроможності
населення. Молочні продукти є часто вживаними та по-
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пулярними серед споживачів України, але досить часто
виробники молокопродукції стикаються з проблемою
недостатнього попиту та неможливості покращити свої
позиції на ринку.
За таких умов представляє інтерес дослідження
можливостей роботи на нетипових ринках збуту молокопродукції, одними з яких є ринок готельно-ресторанного бізнесу (HoReCa) та франчайзинг, як успішні форма ведення бізнесу в умовах жорсткої конкуренції на
ринку. Стратегії роботи молокопереробних підприємств
на ринку HoReCa та можливості використання франчайзингу недостатньо досліджені і потребують поглибленого вивчення.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти розвитку галузі готельно-ресторанного
бізнесу, розглядалися вітчизняними та зарубіжними
науковцями. Теоретико-методичні засади функціонування підприємств ринку HoReCa та сучасні аспекти їх
господарської діяльності досліджували В.А. Антонова,
Н.О. П'ятницька, А.О. Аветісова та інші [1; 2; 3].
Вивченню теорії франчайзингу та проблематиці формування та розвитку даної форми бізнесу в Україні присвятили свої праці С.В. Арутюнян, Н.Г. Слободян, Л.В. Михальчук, М.Г. Пивоваров, Т.М. Григоренко [4; 5, 6; 7].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і прикладних засад стратегії виходу підприємств
молокопереробної галузі на нетипові ринки збуту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасне виробниче підприємство шукає максимальну кількість каналів реалізації своєї продукції, але досить часто такий важливий сегмент, як HoReCa залишається осторонь, або ж про нього згадують у останню
чергу. Термін "HoReCa" означає сферу готельного господарства і громадського харчування та походить від
скорочення слів HOtels (готелі), REstaurants (ресторани), CAtering (кейтерінг). Останнє є дещо новим для
України і означає сектор сфери громадського харчування, пов'язаний з виїзним обслуговуванням клієнтів. Ринок HoReCa є бізнес-сектором, особливим ринком послуг, створеним підприємствами сфери громадського
харчування та готельного господарства.
Ринок HoReCa України є досить молодим та нестабільним. У сучасних умовах значна кількість закладів
громадського харчування відкривається та за короткий
термін припиняє свою діяльність. Багато гравців не можуть знайти свою нішу або страждають за рахунок неправильно обраних стратегій. Одним із самих перспективних та успішних бізнесів в Україні є готельний бізнес,
особливістю якого є орієнтація на європейські стандарти сервісу і стрімкий перехід до них. І звичайно ж готельний бізнес прагне до збільшення своїх доходів та
шукає інструменти та ефективні шляхи досягнення бажаного фінансового результату.
Представляє інтерес, чим може бути привабливим
ринок HoReCa українським виробникам молокопереробної галузі, що може отримати виробник та як реалізувати свою продукцію у даному сегменті. Потрібно
зрозуміти та оцінити переваги сегменту громадського
харчування перед іншими каналами збуту. По-перше, це
гуртові закупки. Продати свій товар у роздріб завжди
важче та не обов'язково прибутковіше. Оптові продажі
формують обіг товару та створюють можливості для
розвитку бізнесу. По-друге, гравцям ринку HoReCa не
потрібен особливий дизайн упаковки продукції, їм потрібна ціна та якість, а отже перевагами виходу на ринок HoReCa є:
— продаж роздрібної продукції у форматі B2B
(англ. — Business to Business): у переважній більшості,
кожен заклад сегменту HoReCa є оптовою точкою реалізації продукції кінцевому споживачу;

— заощадження на рекламі та маркетингу (в першу
чергу на упаковці): кінцевий споживач витрачає кошти
на продукт, який йому пропонує заклад громадського
харчування, у більшості випадків (не стосується алкоголю та тютюну) споживач не знає виробника того чи
іншого продукту, а орієнтується лише на заклад, що
пропонує даний продукт. Отже, продаж гравцю ринку
HoReCa означає продаж його клієнтам (без додаткового маркетингу);
— кінцевий споживач бачить лише готовий продукт
після доробки закладу. Вигоду отримує як постачальник, так і сам клієнт: продукція у великих упаковках створює вигідну закупівельну ціну для закладу HoReCa та
об'єми продажу для постачальника, в той же час собівартість упаковок таких форматів зменшується за рахунок витрат на маркетинг;
— середній обсяг проданої одиниці товару є значно більший ніж у роздрібному продажі;
— ринок HoReCa створює нові, окремі можливості
для розвитку бізнесу незалежно від успіху підприємства
в інших сегментах ринку.
Навіть поверхневий аналіз та структура продажів молокопереробних підприємств України в сегменті HoReCa
дає значну інформацію для аналізу функціонування даного сегменту. Так, за даними Головного управління статистики у Житомирській області питома вага надання послуг
готелями та ресторанами з 2005 року по 2012 рік зменшилась з 0,7% до 0,2%, а кількість підприємств ресторанного господарства зменшилась з 92 до 73 одиниць [8]. Проте торговий оборот ресторанного господарства за досліджуваний період зріс зі 193,7 млн грн. до 412 млн грн.
Отже, ринок HoReCa є досить вагомим резервом зростання продажів та джерелом успішного бізнесу.
Доречно зазначити, що абсолютна більшість закладів громадського харчування не може функціонувати без продуктів молокопереробної галузі — молока,
масла, сметани. У меню більшості закладів HoReCa можна знайти морозиво — продукт молокопереробки, який
важко виготовляти самостійно в межах кожного закладу, а отже, потрібно закуповувати у постачальників.
Простий висновок можуть зробити для себе невеликі місцеві виробники молокопродукції: "якщо ви не
продаєте свою продукцію в сегмент HoReCa, її, скоріше за все, продає хтось інший". Продукція молочної
переробки — це товар, на який завжди є попит, потрібно
лише знайти канали реалізації. Вагомим фактором конкурентної переваги на даному ринку є строки реалізації
продукції та її "свіжість". Лише дата виробництва на упаковці може схилити чашу вибору у сторону одного з
постачальників, незважаючи на якість товару — фактор, який обов'язково потрібно брати до уваги.
Для молокопереробних підприємств Житомирської
області, які виробляють та продають переважно заморожені продукти харчування: морозиво, ПАТ "Житомирський маслозавод" — пластичне морозиво, овочі,
ягоди, хлібобулочні вироби — співпраця з закладами
HoReCa є цікавим та перспективним видом діяльності,
адже ринок є дуже містким і постійно росте. Крім прямої комерційної вигоди молокопереробні підприємства
формують додаткові можливості для просування свого
бренду, росту його впізнавання, збільшення кількості
лояльних та постійних споживачів.
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Значно вплинула на розвиток даного виду бізнесу в
Україні фінансова криза 2008—2009 рр., військова агресія сусідньої держави 2014 року. Люди стали менше
заробляти, а отже — менше витрачати. Саме відмова
від відвідування закладів HoReCa стала одним із перших інструментів заощадження. Відчуваються наслідки
цих подій — дуже важко привабити потенційних споживачів: однієї ціни не достатньо — люди стали вимогливішими, більш обізнаними і вимагають від готелів, ресторанів та інших організацій 100% послуг, заявлених
ними при позиціонуванні свого закладу, а іноді навіть
більше. Витрачаючи гроші у ресторані, відвідувачі хочуть не лише смачно поїсти за адекватну ціну — вони
потребують високого рівня обслуговування, широкого
асортименту страв, індивідуального підходу, нових
рішень, ідей та стабільності роботи, адже, як зазначалося вище, конкуренція на даному ринку досить жорстка і, якщо раніше люди поверталися до ресторану, де
їм щось не сподобалось, через відсутність альтернативи, то сьогодні ситуація кардинально змінилася. Тут діє
ще один важливий фактор — одним із найефективніших видів реклами закладів НоRеСа є так зване "сарафанне радіо", тобто безпосередня рекомендація або
враження, почуте від знайомої людини. Не важко зробити висновок, що один втрачений фактичний клієнт —
втрата кількох потенційних.
Аналогічна ситуація складається і у відносинах з
постачальниками. Надзвичайно важливим критерієм є
стабільність. Провідні світові компанії, типу "МЕТRО
Саsh & Саrry", будують свою роботу таким чином, щоб
клієнт продовжував купувати продукції у них, незважаючи на нижчу ціну конкурентів. Лояльність клієнтів будується рядом інструментів: регулярними та безкоштовними доставками, високою якістю продукції, надійністю
компанії, популярністю та іміджем бренду.
З розвитком ринку та посиленням конкуренції зростає важливість індивідуального підходу до клієнта та
роль особи, що безпосередньо здійснює презентацію
продукції. У переважній більшості випадків рішення про
укладання договору приймає не власник закладу, а адміністратор, головний бухгалтер чи шеф-кухар, відповідно презентацію одного і того ж продукту потрібно
робити зовсім по-різному, а в разі досягнення результату — регулярно здійснювати навчання працівників
установи, оперативно доводити до них інформацію про
зміни в роботі компанії. Процес співпраці має бути динамічним як з комерційної, такі з маркетингової сторони, постійно спонукати до довготривалих партнерських
стосунків.
Непрості умови роботи та жорстка конкуренція вимагають від компаній-постачальників використовувати
усі можливі вигоди від співпраці з закладами HoReCa:
розміщення рекламних матеріалів, брендування обладнання, посуду, інформування споживачів про те, що
компанія безпосередньо бере участь у формуванні їх
комфортного відпочинку та цікавиться їх враженням. Чи
буде рости сфера громадського харчування в Україні
надалі? Всі формальні ознаки вказують на ріст, хоча
досить багато факторів стримують його або ж роблять
нерівномірним. Дати чітку відповідь щодо місткості ринку HoReCa неможливо, немає чіткого структурного аналізу галузі, вона досить молода і кожен бачить даний
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ринок зі своєї точки зору та висловлює власні враження. Потрібно відмітити позитивний вплив від проведення футбольного чемпіонату Європи 2012 року. Україна
стала привабливим об'єктом для міжнародних мереж
готелів та ресторанів. Проте неоголошена війна з Росією привела практично до знищення всієї економіки
Донбасу, тож на даний час не йде мова про розвиток
ринку HoReCa у даному конкретному регіоні, залишаючись актуальною проблемою для не окупованих територій.
Розвивати бізнес в Україні ніколи не було просто,
за даними Світового Банку (World Bank), опублікованими в щорічній аналітичній доповіді "Ведення бізнесу
у 2011 році" (Doing Business 2011), серед 183 країн за
загальним рівнем комфортності ведення бізнесу Україна займає 145 місце. Для порівняння: Сінгапур — 1 місце, Гонконг (Китай) — 2, Нова Зеландія — 3, Грузія —
12, Естонія — 17, Росія — 123, Таджикистан — 139,
Узбекистан — 150.
Загалом, у вітчизняних та зарубіжних виробників є
над чим працювати на ринку України. Поступовий перехід до європейських стандартів та збільшення обсягів
попиту продовжують створювати можливості як для вже
працюючих компаній, так і для нових гравців.
Національні виробники молочної продукції можуть
пропонувати клієнтам отримати певні переваги від
співпраці з ними, що є вагомим та ефективним інструментом у конкурентній боротьбі. Вчасні поставки, гарантії повернення продукції, відстрочка платежу —
лише декілька з багатьох важелів, що застосовують
національні компанії у боротьбі за заклади HoReCa на
всій території України. За достатньо великих обсягів виробництва чітка, зважена та стратегічно спланована
політика реалізації продукції може забезпечити не лише
значні прибутки, а й домінування на ринку певного продукту або галузі в цілому.
За останні роки на функціонування закладів HoReCa
суттєво вплинуло зростання попиту на органічну продукцію. Значна кількість закладів громадського харчування віддала перевагу постачальникам екологічно чистої
продукції, найчастіше — приватним фермерським господарствам. У такій ситуації навіть, виступаючи проміжною ланкою між кінцевим споживачем та виробником органічної продукції, гравці сегменту HoReCa готові підвищувати ціну на кінцевий продукт свого закладу, позиціонуючи його як екологічно привабливий та
розраховувати на надприбуток у даній асортиментній
позиції.
Підприємств молокопереробної галузі України варто використовувати досвід зарубіжних виробників молочної продукції. З середини 19 століття і до сьогодні
компаніями по всьому світу практикується франчайзинг,
як успішна форма ведення бізнесу та один із інструментів стратегічного розвитку підприємства.
Франчайзинг — форма ведення бізнесу, за якої
одна компанія (франчайзер) представляє іншій компанії
(франчайзі) перевірену й успішну бізнес-ідею, підтримку, навчання, постачання, розвиток, маркетинг і рекламу. Компанії-франчайзери пропонують перевірені і випробувані "рецепти бізнесу", які можна багаторазово
застосовувати в різних регіонах. При цьому в компаніїфранчайзі є можливість почати новий бізнес, уникнув-
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ши більшості помилок і скоротити шлях, по якому неминуче доведеться слідувати тому, хто вирішить самостійно почати нову справу.
Перевагою та однією із найважливіших характерних особливостей франчайзингу є зниження підприємницьких ризиків. За статистикою з усіх новостворених
підприємств 85% припиняють свою діяльність протягом
перших 5-ти років, а з фірм, створених в рамках франчайзингу — тільки 14%.
Франчайзі не потрібно створювати підприємство
крок за кроком, на дотик, як це доводиться робити будьякому іншому підприємцю, що починає "з нуля". Франчайзер передає Франчайзі готову нішу ринку, право на
використання свого бренду, забезпечує всебічною допомогою і підтримкою.
Традиційні переваги франчайзингу з відкриттям
справи з "нуля":
— швидкий старт, можливість працювати під відомим ім'ям, готова ніша, готова клієнтура;
— доступ до розроблених і випробуваних методів
ведення бізнесу;
— можливість бути частиною рекламної та маркетингової стратегії;
— систематична допомога з боку франчайзера;
— відпрацьована система адаптації до нововведень
і поліпшень;
— допомога при виборі місця розташування та
оцінці ефективності бізнесу;
— причетність до системи і як додаткова перевага:
позики, страхування, оренда, пріоритетні місця.
Прикладом франчайзингу на ураїнському ринку послуг
може бути ТМ ChickenHUT, яка належить до міжнародної
інвестиційно-консультаційної групи "Clayland Corporation
and Investment", оперує активами на території країн ЄС та
СНД. "Clayland Corporation and Investment" співпрацює з
партнерськими компаніями, які функціонують у сфері
HoReCa, будівельної інфраструктури, консалтингу і девелопменті. Майстер-франшиза і право на поширення формату на території України належить ПП "Астра Трейд".
Перший ресторан ChickenHUT на Україні був відкритий 2 липня 2009 року в м. Івано-Франківську. На даний
момент під ТМ ChickenHUT функціонують 20 ресторанів
у 14 містах України, серед яких 7 власних і 13 ресторанів,
відкритих за франчайзинговою системою. ChickenHUT —
це мережа ресторанів швидкого обслуговування, яка має
комерційний успіх у багатьох містах України, впевнено
займає лідируючі позиції у своєму сегменті ринку, має
цільову аудиторію і перевірену концепцію.
Для молокопереробних підприємств Житомирського регіону на нашу думку доцільно було б у ролі компаніїфранчайзера виступити найбільшому виробнику молочної
продукції — ПАТ "Житомирський молокозавод" та виробнику органічної молочної продукції, створеному у 2014
році, ТОВ "Органік Мілк" (м. Баранівка). Компаніями-франчайзами можуть слугувати кафе (ресторани) швидкого
молочного харчування, при чому для ТОВ "Органік Мілк"
— швидкого органічного молочного харчування, що, на
нашу думку, заслуговує особливої уваги.
Головною ідеєю такої франчайзи може бути асортиментна політика, яка базується на особливостях сучасного попиту на молочні продукти, особливо —
органічні, використанні оригінальних рецептур і вклю-

чає фірмові: продукцію підприємства, молочні страви
та супутні товари. Асортиментну політику доцільно
сформовати за принципом маржинальності, припускаючи наявність базових позицій, сезонних пропозицій,
преміум-позицій, комбо-пропозицій і окремих позицій
для дітей. Акцент асортиментної політики зробити на
корисності, якості та смакових характеристиках молочної продукції, а для органічної продукції — на забезпеченні її екологічної чистоти.
Система стандартизації бізнес-процесів, які є основою
для тиражування такого бізнесу, включає наступні розділи: територіальна дислокація, маркетингова діяльність,
фірмовий стиль, проектування, дизайн і комплексне оснащення, операційна діяльність, логістика, програми навчання, система обслуговування, система управлінського обліку і документообігу, контролінг, мотивація та ін.
Мінімальний термін окупності витрат — 12 місяців.
На етапі запуску компанії-франчайзери надають
підтримку компаніям-франчайзам:
— право використання бренду строком на 10 років:
засобів індивідуалізації (товарний знак, фірмовий
стиль), комерційного досвіду (операційні керівництва,
доступ до ноу-хау та ін), ділової репутації (база постачальників, база клієнтів, лояльність до бренду).
— Надання кваліфікованої допомоги у дослідженні
та оцінці торгової зони.
— Розрахунок інвестиційної моделі.
— Оцінка ефективності бізнесу.
— Надання консультаційної підтримки при підписанні договору оренди.
— Зонування і проектування приміщення кафе (ресторану) (надання стандартів і орієнтирів, допомога в
адаптації, планограма організації приміщень).
— Надання концептуальних рішень екстер'єру, інтер'єру і корпоративних елементів.
— Технологічне проектування.
— Організація та контроль комплексного оснащення кафе (ресторану), взаємодія з постачальниками.
— Здійснення архітектурно-будівельного та авторського нагляду.
— Організація системи бізнес-процесів закладу.
— Надання посібників з організації операційної
діяльності, стандартів організації бізнес-процесів, концепції мерчандайзингу.
— Організація системи управлінського обліку, консультаційна підтримка при організації бухгалтерського
обліку.
— Організація системи підбору кадрів.
— Надання моделі мотиваційної програми і методики атестаційної оцінки персоналу, консультаційна підтримка при організації кадрового діловодства.
— Навчання адміністративного та лінійного персоналу, персоналу кухні.
Передача технологій приготування фірмових страв.
— Зменшення витрат на логістику за умови об'єднання з корпоративною схемою маршрутів доставки
продукції.
— Надання підтримки при відкритті закладу (маркетингові активності, команда запуску).
Підтримка на етапі функціонування включає:
— Надання консультаційної підтримки з усіх питань
операційної діяльності.
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— Оновлення операційних керівництв, стандартів
бізнес-процесів.
— Надання доступу до ноу-хау.
— Надання підтримки у проведенні маркетингових,
рекламних активностей і PR-заходів.
— Бухгалтерський та адміністративний супровід.
— Оновлення асортиментної політики і політики
мерчандайзингу (надання керівництв, технологічних
карток, проведення навчання).
— Проведення тренінгів і навчальних програм.
— Проведення планового та позапланового контролю.
— Надання соціальної підтримки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, ринок HoReCa для молокопереробної
галузі України є перспективним та продуктоємним.
Практично 100% закладів громадського харчування не
можуть обійтися без основних продуктів молокопереробки — молока, масла, сметани, морозива та іншого.
Реалізація продукції на даному ринку дає можливість
виробникам різних рівнів створити товарообіг, реалізувати значні об'єми продукції без додаткових витрат на
маркетинг упаковки та рекламу, створювати базу постійних гуртових клієнтів з можливістю планування майбутніх обсягів продажів, адже заклади HoReCa набагато більш прогнозовані у перспективі своєї господарської діяльності ніж інші її суб'єкти в Україні.
Франчайзинг є системою організації бізнесу, яка
пропонує перевірену й успішну бізнес-ідею, консультаційну підтримку на всіх етапах становлення бізнесу,
можливість отримувати стабільний дохід і займатися
цікавою справою, гарантує мінімальний ризик. Це бізнес
"під ключ", який пропонує готову маркетингову концепцію, вимоги до територіальної дислокації, техніко-економічне обгрунтування, систему показників економічної ефективності, архітектурне та технологічне проектування, дизайн-проектування, систему бізнес- і технологічних процесів, популярні молочні продукти та страви, стандарти обслуговування, комбінацію додаткових
послуг, систему управлінського обліку, програми навчання персоналу, підтримку під час запуску кафе (ресторану), консультації під час його функціонування.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі можуть слугувати дослідження шляхів формування конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі на ринку готельно-ресторанного бізнесу, дослідження позитивного досвіду франчайзингу закордонних та Українських компаній, подальша розробка теоретико-методичних засад застосування франчайзингу
як форми бізнесу у молокопереробній галузі.
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FEATURES OF STATE ADMINISTRATION INNOVATIVE DEVELOPMENT
ARE IN THE CONDITIONS OF TRANSITIONAL PERIOD
У статті автор розглядає проблеми державного управління інноваційним розвитком в сучасних умовах. Особливу увагу акцентує на аналізі інноваційного потенціалу та умовах його ефективної реалізації. Стратегічне управління інноваціями є складовою частиною інноваційного
менеджменту і вирішує питання планування і реалізації інноваційних проектів і процесів, розрахованих на значний якісний стрибок у підприємництві, виробництві чи соціальному середовищі. Результати оцінки стану елементів інноваційного потенціалу повинні лягти в основу розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення інноваційної активності країни.
The author of the article examines the problems of state administration innovative development in
modern terms. Accents the special attention on the analysis of innovative potential and terms of him
effective realization. A strategic management innovations is component part of innovative
management and decides the question of planning and realization of innovative projects and
processes, counted on a considerable high-quality jump in an enterprise, production or social
environment. The results of estimation of the state of elements of innovative potential must underlie
development of complex of measures, directed on the increase of innovative activity of country.
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Важливою складовою економічної політики всіх розвинених держав є інноваційна політика, сприяння діяльності підприємців-інноваторів, які визначають здатність національної економіки до інноваційного розвитку, ефективного використання найновіших технологій.
Особливого значення інноваційний процес набуває для
перехідних економік. А саме такою є економіка України.
Ринкові відносини, що впроваджуються, різко висвічують
спадщину адміністративно-командної системи — надвитратне, неефективне господарювання, що в умовах жорсткої міжнародної конкуренції та встановлення врівноважених цін ставить більшість існуючих підприємств перед загрозою банкрутства.
Подолання цього стану можливе тільки через потужний інноваційний перерозподіл ресурсів суспільства, на користь конкурентоспроможних наукоємних виробництв.
Відсутність структурної перебудови інноваційного типу
генерує потужні стагнації та інфляції. Виробництво ніби

"виштовхує" капітал, призначений для відтворення неефективних підприємств, які втратили попит на свою продукцію. Подолання такої структурної кризи можливе тільки в
тому разі, якщо цей капітал спрямовуватиметься в науково-технічні інновації, у нові виробництва, котрі визначають
суть та напрями трансформаційних процесів.
Країна з перехідною економікою, яка програє "інноваційні змагання", залишається аутсайдером світової
спільноти. Тому Україна може претендувати на належне їй
за потенціалом місце в Європі та світі лише за умови, що
вона виявиться спроможною опанувати інноваційний шлях
розвитку. Для цього потрібно створити соціально-економічні умови та стимули для організаційної конвергенції
в українському суспільстві пріоритету системи цінностей
науково-технічного розвитку та ідеології ринкових реформ.
Негативні наслідки кризових явищ в економіці України та їх переплетіння в сфері науки, освіти, техніки і техно-
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логічного розвитку зумовили істотне гальмування інноваційних процесів. Бюджетне фінансування науково-технічної сфери неухильно зменшується, залишається низьким
рівень впровадження у виробництво результатів досліджень та розробок, наука поступово перестає бути суспільно визнаною пріоритетною діяльністю держави. Відбувається незворотна втрата інтелектуального потенціалу
країни.
У вітчизняній літературі досить глибоко розкрито цілий
ряд проблем державного управління інноваційним розвитком в сучасних умовах. Зокрема варто відмітити таких вчених, як В. Бодров, О. Вільчинський, А. Гальчинській, В.
Геєць, М.Голик, П. Єщенко, Я. Жаліло, О. Кірдіна, В. Мандибура, В.Мунтіян, О.Рудика, В. Семиноженко, А.Тищенко, Л. Федулова, та ін. Проте існує актуальна потреба висвітлення проблем управління інноваційним розвитком в
умовах перехідного періоду.
Основним недоліком здійснюваної інноваційної політики залишається її спрямованість на управління переважно "процесом", а не "кінцевими результатами". Треба створювати матеріально-технічне підгрунтя для системи стимулів та необхідних організаційно-технологічних понять
ефективної роботи хоча б найкращої частини науково-технічного та виробничого потенціалу. Тому для вдосконалення інноваційної політики дуже важливо формувати стимулююче економіко-правове середовище саме для тих
суб'єктів циклу "наука-техніка-виробництво", які забезпечують відчутні позитивні кінцеві результати.
Державна інноваційна політика повинна стати найважливішою підоймою діяльності, спрямованої на виведення
економіки України з кризи. Головною метою такої політики є стратегічна орієнтація розвитку виробництва на створення і широке застосування принципово нових машин, матеріалів, комплексних технологічних систем, ефективне освоєння науково-технічних розробок, забезпечення соціально-економічних, організаційних і правових умов для постійного відтворення та ефективного використання науково-технічного потенціалу. Досвід показує, що значна частина науково-технічних інновацій пов'язана з інвестиційними товарами, які потребують капітальних витрат. Тому,
якщо рівень нагромадження інвестицій у країни низький,
то потенційні можливості розвитку науково-технічної сфери можуть бути втраченими. Цей аспект сьогодні дуже актуальний для країн з перехідною економікою, бо процес
відтворення виробничого апарату переживає глибоку кризу.
Спад інвестиційної діяльності є результатом і причиною подальшого погіршення структури економіки. Нова
інвестиційна політика має сприяти пожвавленню інвестування в економіку України. Основні джерела капітальних
вкладень не забезпечують достатньої кількості ресурсів,
до того ж вони не використовуються повністю. Виходом
може бути прогнозування розвитку економіки.
Проблеми поліпшення структури економіки, оголошені
пріоритетними завданнями реформування, залишаються
поки що нерозв'язаними. Спад інвестиційної діяльності набагато важливіший, ніж безпосередньо саме виробництво.
Таким чином, держава вбачає своїм головним завданням створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, стимулювання приватних інвестицій при
обмеженні своєї діяльності як інвестора. Відповідно до
нової інвестиційної концепції, яка надає вирішального значення зростанню обсягу та ефективності недержавних інвестицій, основним джерелом мають стати власні й залучені
кошти. Передбачається посилення ролі в інвестиційному
процесі вторинного ринку цінних паперів. Для зміцнення
бази самофінансування підприємств велике значення на-
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дається новій амортизаційній політиці й використанню
власного прибутку.
Поліпшення інвестиційного клімату, розширення інвестиційних ресурсів — необхідні, але недостатні умови для
виходу з економічної кризи. Треба зробити економіку
сприятливою до інвестицій через розвиток інфраструктури, форм і методів залучення в інвестиційну сферу капіталів інституту фінансових посередників, що діють у ній.
Якщо українська економіка не здатна на основі саморегулювання відновити процес акумуляції інвестиційних
ресурсів і їх використання в накопиченні капіталу в реальному секторі економіки, держава може здійснювати й використовувати економічні прогнозування для впливу на
економічне зростання і галузеву структуру капіталовкладень.
Політика державного регулювання має включати арсенал утримання вітчизняного капіталу в національному
економічному просторі. Кредитна і процентна політика, методи фінансування бюджетного дефіциту не повинні
підтримувати вищої норми прибутку в сфері банківських,
валютних і спекулятивних операцій порівняно із середньою
нормою прибутку, що існує в економіці. Залучення інвестицій було і залишається ключовим питанням розвитку регіональної економіки.
Найважливішим сучасним фактором стимуляції та
підтримки інноваційного процесу є заохочення виробництва високоякісної продукції через систему державної сертифікації. Підтверджуючи відповідність товарів вимогам
державних та міжнародних стандартів, сертифікація забезпечує можливість об'єктивного вибору інноваційної продукції та її спадкоємність. Існування систем якості є важливою передумовою комерційного успіху. Наявність у
вітчизняної продукції визнаного сертифікату якості зумовлює не тільки її ціну на світових ринках, а часто й саму можливість виходу на них. Сертифікація базується на законодавчих актах, що встановлюють обов'язкові вимоги до продукції підприємств [4].
Якість продукції і її конкурентоспроможність у значній
мірі залежать від стратегічних можливостей країни, її інноваційного потенціалу.
Інноваційний потенціал — це здатність країни (взагалі)
чи суб'єкта господарювання (зокрема) робити нову, наукомістку продукцію, що відповідає вимогам ринку (особливо світового) і містить у собі:
— наукові проектні і дослідно-конструкторські розробки;
— виробничі потужності для виробництва засобів виробництва;
— потужності експериментальної бази, пов'язаної з
підготовкою нового виробництва;
— інструмент і оснащення для проведення наукомістких операцій;
— можливості впровадження нововведень і їх контролю.
Головними складовими інноваційного потенціалу залишаються кадри, їхня кваліфікація, компетентність, професіоналізм і новаторство [3].
Інноваційний менеджмент створює суб'єкту господарювання, що виступає як носій інновації, сприятливі і
вигідні конкурентні переваги. Вирвавши ресурси з рутинного кругообігу, підприємець використовує їх новим способом.
Стратегічне управління інноваціями є складовою частиною інноваційного менеджменту і вирішує питання планування і реалізації інноваційних проектів і процесів, розрахованих на значний якісний стрибок у підприємництві,
виробництві чи соціальному середовищі підприємства [7].
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Важливим чинником економічного зростання й забезпечення належного місця вітчизняної економіки у світовій
економічній системі є ефективне використання інновацій,
які перетворюються на вирішальний фактор соціальноекономічного розвитку і відіграють провідну роль у вирішенні економічних, екологічних, соціальних та культурних
завдань. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває
розгляд комплексу питань щодо інноваційної діяльності і,
зокрема, інноваційного потенціалу, як системного показника, що характеризує рівень ефективності економіки у
реалізації стратегії інноваційного розвитку.
Надійною базою для забезпечення ефективності
інноваційної діяльності є інноваційний потенціал, який
визначає рівень інноваційних можливостей усіх суб'єктів
господарської діяльності. Слід зазначити, що питанням
формування інноваційного потенціалу в економічній
літературі приділяється досить багато уваги, однак, існуюча інформація, найчастіше, носить суперечливий характер.
Від величини інноваційного потенціалу залежить
вибір тієї або іншої стратегії інноваційного розвитку. Так,
якщо у країни є всі необхідні ресурси, то вона може піти
по шляху стратегії лідера, розробляючи й впроваджуючи
принципово нові або базисні інновації. Якщо інноваційні
можливості обмежені, то доцільно їх нарощувати й обирати стратегію послідовника, тобто реалізовувати поліпшуючі технології.
У широкому розумінні поняття "потенціал" (лат.
"potentia" — сила) — це засоби, запаси, джерела, що є в
наявності і можуть бути використані, приведені в дію для
досягнення певної мети, виконання плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи у певній
області.
Поняття "інноваційний потенціал" стало концептуальним відображенням феномена інноваційної діяльності та
отримало свій розвиток з початку 80-х років XX ст. Не так
давно воно стало вводитись в число понять економічної
науки як економічна категорія. В останній час все більше
дослідників та вчених приділяють увагу вивченню окремих
аспектів інноваційного потенціалу.
Інноваційний потенціал варто розглядати з погляду
комплексного й системного підходів. З позицій системного підходу інноваційний потенціал є невід'ємною частиною
сукупного потенціалу країни й у свою чергу являє собою
цілісну динамічну соціально-економічну систему. З позицій
комплексного підходу інноваційний потенціал являє собою
комплексну структуру, що складається із сукупності взаємодіючих елементів різного ступеня складності й організації [5].
Згідно із Законом України "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні", інноваційний потенціал
являє собою "сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничо-соціальних та культурноосвітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства
тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки".
Інноваційний потенціал слід розглядати як складну динамічну систему генерування, накопичення і трансформування наукових ідей та науково-технічних результатів в
інноваційні продукти, процеси. Інноваційний потенціал
країни — це підсистема цілісної системи, в якій він взаємодіє з іншими потенціалами країни (кадровим, науковотехнічним, технологічним тощо).
Інноваційний потенціал складає основу загального економічного потенціалу країни, органічно входячи до його
складових і визначає потенційну можливість країни щодо
здійснення інноваційного розвитку або росту.

Структура інноваційного потенціалу представлена
єдністю трьох його складових: ресурсної, внутрішньої, результативної, які співіснують, взаємно передбачають і обумовлюють одна одну.
Ресурсна складова інноваційного потенціалу залежить
від можливостей використання кожного одиничного господарського ресурсу в інноваційному процесі. Інтенсифікація інноваційної діяльності дозволяє підвищити ефективність використання ресурсної складової, а значить, і
інноваційного потенціалу в цілому. Головним принципом
виділення ресурсних елементів потенціалу є їх функціональна роль в інноваційному процесі. Ця складова включає у себе матеріально-технічні, інформаційні, фінансові,
трудові ресурси. Кожна зі складових грає важливу роль,
впливаючи на якісну та кількісну оцінку інноваційного потенціалу.
Внутрішня складова інноваційного потенціалу — це
інститути, або суб'єкти інноваційної діяльності, які забезпечують: внутрішні процеси інноваційної діяльності (винахід і виробництво нового продукту); безпосереднє впровадження нових технологій; взаємозв'язок об'єкта дослідження як з наукою, яка надає прогресивні ідеї і вже оформлені інноваційні розробки, так і з ринком, який споживає
готовий продукт, а також методами, організації управління інноваційним процесом.
Результативна складова — це реальний фактичний
інноваційний продукт, отриманий в інноваційному процесі,
тобто досягнутий рівень інноваційного потенціалу.
Найпоширенішим підходом є ресурсний, згідно з яким
поняття інноваційного потенціалу трактується як сукупність
ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності країни [5].
Ресурсна складова інноваційного потенціалу є свого
роду базисом для його формування. Вона включає наступні
основні компоненти, що мають різне функціональне призначення: матеріально-технічні, інформаційні, фінансові,
людські та інші види ресурсів. Так, матеріально-технічні
ресурси, являючи собою речовинну основу, визначають
техніко-технологічну базу потенціалу, яка надалі впливатиме на масштаби і темпи інноваційної діяльності. У свою
чергу самі вони формуються в галузях, що виготовляють
засоби виробництва, які шляхом вживання нових технологій закладають в них потенційні можливості, реалізовані
або нереалізовані згодом.
Наступна компонента ресурсної складової — інформаційний ресурс (такі її активні форми як бази знань, моделі, алгоритми, програми, проекти і т.д.) подібно ферменту переводить матеріальні чинники з латентного стану в активний. Даний вид ресурсів, на відміну від інших, практично невичерпний. З розвитком суспільства і активізацією використовування знань, запаси інформаційного ресурсу не
зменшуються, а, навпаки, збільшуються. При цьому цей вид
ресурсів не самостійний і сам по собі має лише потенційне
значення, тільки об'єднавшись з іншими ресурсами — досвідом, працею, кваліфікацією, технікою, технологією,
енергією, сировиною, він з'являється як рушійна сила інноваційного потенціалу.
Фінансові ресурси входять до складу ресурсної складової інноваційного потенціалу як органічна єдність наявних ресурсів і невикористаних можливостей їх альтернативного вкладення.
Таким чином, вони характеризуються тією сукупністю
джерел і запасів фінансових можливостей, які є в наявності
і можуть бути використані для реалізації конкретних цілей
і завдань. При цьому об'єм фінансових ресурсів відображає фінансову потужність, здатність системи брати участь
в створенні матеріальних благ і наданні послуг. Проте, крім
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забезпечуючої функції фінансові ресурси виконують і страхову функцію, безпосереднім чином дублюючи, а також
вимірюючи в грошових одиницях матеріально-технічні,
інформаційні, людські і інші ресурси, що входять до складу інноваційного потенціалу.
Отже, значення цього ресурсу неоднозначне. З одного боку, через свою обмеженість він змушує шукати більш
економічний варіант, виходити з того, що є, інтенсифікувати використовування наявних чинників, тобто приводить
в рух всю систему. З іншою — його лімітований характер
може загальмувати або погасити формування і реалізацію
самого інноваційного потенціалу. Проте одне залишається безперечним — цей вид ресурсів безпосереднім чином
(якісно і кількісно) впливає на інноваційний потенціал. Наступною компонентою ресурсної складової інноваційного
потенціалу є людський ресурс (капітал, чинник), який не
просто виконує забезпечуючу функцію, а виступає головною креативною силою.
Іншою складовою інноваційного потенціалу, не менше важливою, ніж ресурсна, є результативна складова, яка
виступає віддзеркаленням кінцевого результату реалізації наявних можливостей (у вигляді нового продукту,
одержаного в ході здійснення інноваційного процесу). Таким чином, вона — свого роду цільова характеристика
інноваційного потенціалу.
Важливість цієї складової і доцільність відособленого
виділення підтверджується тим, що її збільшення, у свою чергу, сприяє розвитку решти складових (наприклад, ресурсної).
Іншими словами, результативна складова, сама, являючи собою результат кількісної і якісної зміни, несе в собі потенційні
можливості виведення на новий рівень функціонування як
інноваційного потенціалу, так і системи в цілому.
Третьою складовою інноваційного потенціалу є внутрішня складова , що забезпечує дієздатність і ефективність
функціонування всіх попередніх елементів. У цілому, вказана складова характеризує можливість цілеспрямованого здійснення інноваційної діяльності, тобто визначає
здатність системи на принципах ринкової результативності
залучати ресурси для інновацій, створення і розповсюдження різного роду нововведень. Таким чином, внутрішню складову можна охарактеризувати через процеси створення і впровадження нового продукту, забезпечення взаємозв'язку новатора як з наукою, що надає прогресивні ідеї,
так і ринком, споживаючим готовий продукт, а також методи і способи управління інноваційним процесом.
Вказана складова є досить складною і важливою, і
тому для детального її аналізу окремі автори пропонують
використовувати структурно-інституційний і функціональний підходи. При цьому перший — вичленяє структуру інноваційної діяльності з погляду системи інституційних
суб'єктів, її здійснюючих, а також економічні зв'язки із
зовнішніми для неї сферами — наукою і виробництвом, а
другий — виявляє тимчасові закономірності інноваційного процесу — виробництво інноваційного продукту, його
обмін, розподіл, споживання і відновлення циклу інноваційного процесу, за яке і відповідає внутрішня складова інноваційного потенціалу.
Враховуючи проаналізовану літературу, доцільно подати таке визначення інноваційного потенціалу , як сукупність організованих у певних соціально-економічних
формах ресурсів, що можуть за певних діючих внутрішніх
і зовнішніх чинників інноваційного середовища бути спрямовані на реалізацію інноваційної діяльності, метою якої
є задоволення нових потреб суспільства.
Аналіз та узагальнення відомих у літературі підходів
до визначення інноваційного потенціалу та його складових можуть бути адаптовані для оцінки інноваційного по-
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тенціалу. При цьому повинні бути враховані всі ресурсні
складові інноваційного потенціалу, що було виділено.
Кількісний інтегральний показник інноваційного потенціалу формується за складовими, які характеризують такі
ресурси: інтелектуальні, науково-технічні, майнові, фінансові та організаційні [7].
Результати оцінки стану елементів інноваційного потенціалу повинні лягти в основу розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення інноваційної активності
країни.
Причому доцільно здійснювати аналіз як внутрішнього стану інноваційного потенціалу, так і зовнішніх чинників
з урахуванням наявного потенціалу конкурентів. Крім того,
такий аналіз необхідно здійснювати з урахуванням стратегічних позицій країни в минулому, теперішньому і майбутньому часі. Інноваційний потенціал можна досліджувати такими основними методами, як порівняльний, статистичний, факторний та методом експертних оцінок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні Україна переживає складний період: період
випробовувань і викликів. Тому перегляду підлягають всі
напрями державної політики. Особливої ж уваги потребують питання соціальної політики, зокрема проблема поширення соціально небезпечних хвороб, які після періоду деякого спаду, в умовах системних змін можуть набути нової
хвилі епідемічної загрози.
Відповідно до норм, закріплених у Конституції України, основною функцією держави у галузі охорони здоров'я
громадян є забезпечення комплексу заходів щодо збереження, покращення якості здоров'я та запобігання масовим,
насамперед інфекційним, захворюванням, які у разі набуття некерованого перебігу призводять до значних втрат трудового потенціалу нації через інвалідність та смертність населення [1]. Тому саме сьогодні є надзвичайно важливим
удосконалення державної політики щодо протидії поширенню соціально небезпечних захворювань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку та реформування сфери охорони здоров'я та її законодавчого забезпечення вже стало предметом розгляду багатьох дослідників. Серед них слід назвати
М. Білинську, З. Гладуна, Л. Жаліло, А. Заєць, Н. Кризіну,
О. Мартинюк, В. Москаленка, В. Пашкова, Я. Радиша, І. Рожкову, І. Солоненка, Н. Янюк та інших науковців. Проблеми
становлення служби державного санепіднагляду в Україні
розглядаються в роботах С. Бережного, М. Люльчук,
В. Москаленка, А. Підаєва, А. Щербинської та ін. Роль сектору охорони здоров'я з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
й туберкульозу в Україні досліджувалася в роботах Т. Александриної, Л. Аряєва, Л. Бєлєнської, Н. Жилки, О. Юрченка, А. Якобчука та ін. Питання забезпечення немедичного
супроводу для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД висвітлювалися у працях О. Балакірєвої, Н. Борецької, Т. Семигіної, О. Яременка та інших.

115

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
У дослідженнях І. Хожило обгрунтовано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо розвитку механізмів
формування та реалізації державної політики України у
сфері профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу [2].
Т. Семигіна, О. Вовкогон визначають сучасний стан поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркозалежності та
інших хвороб, зміст та практику впровадження заходів первинної, вторинної й третинної профілактики, що впроваджуються в Україні та покликані протидіяти найгострішим
соціально небезпечним хворобам, їх залежність від ідеологічних чинників і політичної культури суспільства [3].
Серед невирішених повністю частин загальної проблеми є недостатність досліджень протидії поширенню соціально небезпечних захворювань в умовах системних змін.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Проаналізувати нормативно-правову базу з питань
профілактики соціально небезпечних захворювань та запропонувати шляхи удосконалення державної політики щодо
профілактики поширення соціально небезпечних захворювань в умовах системних змін.
У нашому дослідженні соціально небезпечні хвороби
(ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз, наркоманія, алкоголізм,
вірусні гепатити та ін.) з точки зору державного підходу розглядаємо як об'єкт державної політики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні дослідники, що вивчають проблеми, пов'язані з виникненням та поширенням соціально небезпечних
хвороб, вказують на низьку ефективність існуючої в Україні
моделі державного управління у сфері охорони здоров'я,
зокрема щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу [4]. Досвід
міжнародної практики засвідчує, що в управлінні соціально
небезпечними хворобами слід більш активно впроваджувати механізми міжгалузевої співпраці [5], що збільшує ресурс
національної відповіді на ці виклики за рахунок залучення
ресурсів держави, громадян та бізнесу, а також ресурси
міжнародного співтовариства.
Соціально небезпечні хвороби — туберкульоз, ВІЛ/
СНІД, наркозалежність, гепатити — стали викликами для
сучасної системи охорони здоров'я і державної політики
загалом. Ці хвороби можна попередити (про це свідчать
дослідження українських і зарубіжних учених), однак втручання повинні орієнтуватися на зміну поведінки та грунтуватися на сучасних ідеях [6].
Сучасна нормативно-правова база (закони, підзаконні
акти у формі постанов Уряду, наказів Міністерства охорони
здоров'я України (МОЗ) тощо) з питань профілактики соціально небезпечних захворювань налічує значну кількість
документів. Законодавчу базу складають Конституція України, закони України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на
туберкульоз на 2012-2016 роки", "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з
ВІЛ", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
"Про соціальні послуги", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії". Підзаконними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері
профілактики соціально-небезпечних хвороб є: Укази Президента України "Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в
Україні", "Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу", "Про додаткові заходи щодо
посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом"; акти Кабінету Міністрів України "Про розмір щомісячної державної
допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на
хворобу, зумовлену ВІЛ", "Про схвалення Концепції Загаль-
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нодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2014—2018 роки", "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016
роки", "Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг" від 8 серпня 2012 року № 556-р
тощо.
Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий
і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" визначає, що
державна політика у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, реалізується шляхом розроблення, фінансового та матеріального забезпечення реалізації загальнодержавних та інших програм, що передбачають здійснення заходів з профілактики поширення ВІЛ-інфекції, інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо принципів здорового та
морального способу життя, духовних цінностей і відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків, розроблення навчальних, просвітницьких та виховних програм з цих
питань для середніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, здійснення спеціальної підготовки медичного
персоналу, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розвиток міжнародного співробітництва у цій сфері [7].
Профілактика суспільно-негативних явищ є завданням
не лише держави, а й сім'ї. Можна погодитись з Т. Семигіною,
яка зазначає, що профілактична робота має розпочинатися
не в підлітковому віці, якому притаманні прояви бунтарства
та заперечення цінностей, а у ранньому дитинстві. Актуальності набуває робота з батьками, спонукання їх обговорювати із дітьми ризики для здоров'я, контролювати проведення вільного часу, створювати довірливу атмосферу в сім'ї,
дотримуватися сімейних цінностей усіма її членами. Такий
підхід має бути забезпечений належною навчальною, методичною літературою для батьків та активною роботою консультаційних центрів [3].
Як зазначається в Концепції Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу на 2014—2018 роки розв'язання проблеми поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу потребує розроблення та прийняття Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, метою якої є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛінфекції/СНІДу шляхом забезпечення створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з
профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед
серед представників груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки
людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи
охорони здоров'я [8].
Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем,
пов'язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості. У 2012 році
затверджено Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016
роки, в якій передбачено заходи поліпшення епідемічної
ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації
державної політики, що грунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу [9].
У формуванні та реалізації державної політики у сфері
профілактики соціально небезпечних захворювань державою застосовуються різні засоби, методи й підходи.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИСНОВКИ
У даний час залишаються невирішеними питаннями
щодо реформування системи надання соціальних послуг
соціально вразливим верствам населення; надання медикосоціальної допомоги даній категорії громадян; невизначеності вартості медико-соціальної послуги тощо. Стан вітчизняного законодавства, що регламентує державне регулювання протидії соціально небезпечним хворобам не відповідає вимогам євроінтеграційного курсу держави.
Тому актуальним є питання удосконалення державного
управління у сфері профілактики соціально небезпечних
хвороб, зокрема необхідно здійснити такі заходи.
1. З огляду на те, що проблема поширення соціально
небезпечних хвороб має міжгалузевий характер, визначити
сфери відповідальності різних центральних органів виконавчої влади за виконання заходів щодо профілактики соціально небезпечних хвороб та внести відповідні зміни та доповнення в положення про них.
2. Створити Центр з профілактики соціально небезпечних хвороб при Міністерстві охорони здоров'я України.
3. Розробити ефективну міжвідомчу стратегію формування державної політики на виклики соціально небезпечних хвороб.
4. Розробити міжгалузеву концепцію надання медикосоціальної допомоги особам, які хворіють соціально небезпечними хворобами.
5. Визначити вартість медико-соціальної послуги, забезпечити адресність надання таких послуг.
6. Забезпечити ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи та створити єдину базу даних осіб, які хворіють соціально небезпечними хворобами.
7. Посилити механізми соціально-правового захисту та
соціально-психологічної реабілітації даної категорії осіб.
8. Провести соціологічні дослідження з питань профілактики соціально небезпечних хвороб.
9. Забезпечити участь громадськості у здійсненні політики профілактики соціально небезпечних хвороб.
10. Проводити інформаційно-освітню політику з молоддю та іншими вразливими верствами населення шляхом проведення тренінгів, круглих столів тощо.
Крім того, для підвищення ефективності державної політики щодо профілактики соціально небезпечних захворювань, слід враховувати і такий обов'язковий компонент управління як політичні умови, тобто визнання об'єкта управління з боку політичного керівництва держави одним із пріоритетів соціальної політики.
Перспективи подальших досліджень стосуються розробки науково обгрунтованих рекомендацій органам виконавчої влади щодо протидії поширенню соціально небезпечних захворювань в умовах реформування вітчизняної сфери охорони здоров'я.
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E-DEMOCRACY AND REFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN UKRAINE
У статті аналізуються переваги впровадження електронної демократії у практику державного управління сферою фізичної культури та масового спорту. Визначено, що державне управління цією сферою на сьогодні потребує реформування, яке мало б на меті перетворити його у
стабільну й динамічну систему, що здатна пристосуватися до вимог життя та постійно розвиватися. Також автор розглядає зв'язок між державною політикою щодо поширення здорового
способу життя, занять фізичною культурою й спортом, з одного боку, та здатністю держави до
інноваційного розвитку — з іншого.
The advantages of implementation of the e-democracy to the praxis of public administration in the
field of physical culture and mass-sports are analyzed in the article. It was determined that public
administration in this field demands reformation, in order to convert into stable and dynamic system,
which is able to adaptation to the conditions of life and to develop constantly. The author also
researches the connection between the policy of healthy life-style, physical culture and sports
dissemination, on one hand, and the ability of a state to innovation development — on the other hand.
Ключові слова: державне управління, фізична культура, масовий спорт, здоровий спосіб життя, інноваційний
розвиток, електронна демократія.
Key words: public administration, physical culture, mass-sports, healthy life-style, innovation development, e-democracy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Модернізація Української держави, створення умов
для її конкурентоспроможності у сучасному динамічному світі передбачає, крім іншого, збереження і зміцнення здоров'я населення, поліпшення якості людських ресурсів, створення умов для розвитку та реалізації кожної особистості, розкриття творчого потенціалу. Це завдання стає особливо актуальним у період демографічної кризи, коли виникає необхідність переходу від орієнтації на кількісні параметри людських ресурсів до орієнтації на якість. Якість людського капіталу визначається
багатьма чинниками, одним з ключових серед яких є здоров'я населення як запорука активної життєвої позиції
та творчої реалізації, здатності до інноваційної діяльності
й навчання протягом усього життя. В свою чергу, інноваційна діяльність дає можливість для того, щоб держава у
ХХІ столітті посіла гідне місце серед інших держав у
міжнародному поділі праці, мала надійні перспективи на
майбутнє. Загальновідомо, що попередження захворю-
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вань є більш ефективним і менш затратним інструментом
зміцнення здоров'я населення, ніж лікування наявних
хвороб. Попередження захворювань населення на неінфекційні хвороби здійснюється, зазвичай, шляхом популяризації й поширення практики здорового способу
життя, важливим компонентом чого є фізична культура і
масовий спорт. Звідси випливає актуальність досліджень
державного управління у сфері фізичної культури і
спорту з метою його удосконалення, реформування та
адаптації до умов сучасного життя.

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

Загальні проблеми реформування державного
управління різними сферами суспільного життя представлені у працях вітчизняних науковців, зокрема, В.Д. Ба-
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куменка, В.Г. Бодрова, Р.В. Войтович, Н.Р. Нижник,
В.А. Ребкала, Г.П. Ситника, Ю.П. Сурміна, В.В. Тертички, В.П. Удовиченка та інших. Питання поширення електронної демократії розглядають Н.В.Грицяк, А.І.Семенченко, О.Б. Кукарін, І.В. Клименко та інші.
Особливий вклад у дослідження державного управління сферою фізичної культури і спорту України було
зроблено М.В.Дутчаком.
Проте проблемам та перспективам поширення електронної демократії на сферу управління фізичною культурою та спортом досі приділяється недостатня увага.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завдання статті:
— Оцінити поточну ситуацію із результативністю
комплексу заходів органів державної влади щодо поширення практики здорового способу життя, занять
фізкультурою та масовим спортом в Україні;
— Визначити вплив запровадження взаємодії суспільства з державою у галузі управління фізичною культурою і спортом в рамках електронної демократії на реформування системи державного управління у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У Концепції Загальнодержавної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012—
2016 роки, зокрема, зазначається, що спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту
створюють загрозу та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку [9]. Саме визнання з боку державної влади того факту, що спосіб
життя населення України у нерозривному поєднанні із
станом фізичної культури і спорту (який є незадовільним)
становлять загрозу для всієї держави в цілому є позитивним знаком, який вказує на розуміння проблеми. Як
відомо, розуміння і усвідомлення проблеми є одним з
перших та необхідних кроків на шляху її вирішення. Проте важливими є також і подальші кроки, які мають слугувати вирішенню наявної проблеми суспільного розвитку
та прогресу всієї нації. Дана проблема існує в Україні вже
тривалий час, ще з радянської епохи, й з тих з того часу
робляться постійні спроби щодо покращення ситуації у
цій сфері, однак, поки немає конкретних ознак її розв'язання та значного і очевидного прогресу щодо поширення практики здорового способу життя серед населення
держави. Фізична культура, масовий спорт, рухова активність є саме тими чинниками, які безпосередньо впливають на якість життя населення, її здоров'я та здатність
нації до сталого й інноваційного розвитку.
Відповідно до цього, постає необхідність пошуку
нових можливостей застосування різноманітних інструментів управління у сфері фізичної культури і спорту з
метою підвищення його ефективності й результативності, а також налагодження ефективної взаємодії між
системою державного управління цією сферою та населенням України. Тільки за таких умов система державного управління стане дійсно відкритою, гнучкою,
стабільною та відповідатиме сучасним вимогам та буде

здатною ефективно виконувати покладені на неї завдання. Адже зміни, які відбулися загалом у системі духовної культури України після здобуття незалежності, вимагають й інших підходів у реалізації державного управління усіма сферами. Загалом, наприкінці ХХ і на
початку ХХІ століття в Україні істотно посилилася стурбованість суспільства щодо якісних характеристик державного управління, змістового наповнення державної
політики як процесу, результатів та наслідків прийняття
управлінських рішень владою на центральному і регіональному рівнях та органами місцевого самоврядування [8, с. 23], що в повній мірі стосується й державного
управління у сфері фізичної культури та спорту.
Українські науковці вже неодноразово вказують на
те, що, зокрема, формування системи спорту для всіх в
Україні, передусім, потребує відповідного удосконалення системи державного управління сферою фізичної
культури і спорту, що зумовлено тим, що Україна належить до тих країн, де діє модель втручання держави у
сферу фізичної культури і спорту, яка бере на себе відповідальність та зобов'язання щодо її функціонування
і розвитку [3, c. 149]. Також науковцями встановлено,
що громадський та приватний сектори недостатньо
впливають на здійснення державою її політики у сфері
фізичної культури і спорту [3, c. 149]. Вочевидь, саме в
цьому й полягає одна з важливих проблем поширення
занять фізичною культурою серед різних верств населення та популяризації здорового способу життя, чим й
має опікуватися Українська держава.
Стаття четверта Закону України про фізичну культуру і спорт містить положення про те, що державна
політика у сфері фізичної культури і спорту базується
на засадах, першою з яких є визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави, крім того, фізична культура визнається як важливий чинник всебічного розвитку особистості
та формування здорового способу життя [5].
Український науковець М.В. Дутчак визначає державну політику у сфері фізичної культури і спорту України як сукупність цілей, завдань та функцій держави,
що нею практично реалізуються у сфері фізичної культури і спорту, шляхом оптимального використання всіх
фізичних і духовних ресурсів суспільства [3, c. 153].
Виходячи з цього, можна стверджувати, що наразі
ступінь залучення громадянського суспільства до прийняття рішень у сфері фізичної культури і спорту не дає
можливості на практиці використовувати усі фізичні і
духовні ресурси нашого суспільства заради поширення
і зміцнення здорового способу життя серед різних груп
громадян, що й гальмує розвиток цієї сфери, а також
стоїть на заваді вирішенню актуальних проблем із популяризацію здорового способу життя.
Крім того, в Україні до цього часу ще зберігається
ситуація, коли у сфері фізичного виховання і спорту здебільшого ігноруються інтереси різних соціальних груп
та особистості [3, c. 155].
Суспільний розвиток критично залежить від ефективної взаємодії суспільства та влади. Принциповий момент
полягає в тому, що найкращі результати на шляху такого
розвитку можуть бути досягнуті в процесі реалізації принципів партнерства між державою, приватним сектором
та громадянським суспільством [8, с. 9]. Важливо пам'я-
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тати, що у сучасному інформаційному суспільстві заявляються нові аналоги громадянського суспільства, якими дослідники вбачають соціальні мереж, які об'єднують
громадян за соціокультурними інтересами та ідеологічними вподобаннями [1, с. 142]. Таким чином, технологічний прогрес людства вносить суттєві корективи до суспільних комунікацій та самої структури суспільства. Відповідно до цього, зусилля держави щодо налагодження
ефективної взаємодії із громадянським суспільством
мають бути спрямовані у найбільш перспективні канали
суспільної комунікації та враховувати усі новітні тенденції
розвитку. В іншому випадку, державна політика буде
приречена на відставання від розвитку суспільства та
розуміння його потреб, що значно знижуватиме її ефективність та результативність.
На думку українських дослідників, одним з положень, що гарантують впровадження нової філософії
державного управління для його вдалого реформування, є посилення уваги до кардинальних нововведень, але
вже не на рівні декларацій, а формування механізмів і
технологій інноваційного розвитку [10, с.120].
Також науковцями визначено, що "на сучасному
етапі розвитку України завданням цілісної реформи та
її окремих складових виступає не просто усунення окремих недоліків в економіці, політиці, соціальній і духовній сферах, а перетворення суспільства в систему,
яка здатна до саморозвитку, постійного оновлення своїх
механізмів відповідно до вимог часу" [10, с. 121]. Варто
зазначити, що тільки здорове і творче суспільство здатне до саморозвитку та інноваційної діяльності, що може
гарантувати розвиток держави та можливість досягти
успіху у сучасному глобалізованому світі.
Все вищезазначене дозволяє припустити, що недостатня ефективність державного управління у сфері
фізичної культури і спорту, крім інших причин, пояснюється низьким рівнем взаємодії держави та суспільства. Цим самим може пояснюватися й незначні успіхи
державної політики щодо популяризації й поширення
здорового способу життя, занять масовим спортом і
фізичною культурою. Адже відомо, що управлінські
рішення мають бути більш орієнтовані на запити, інтереси людей, сприяти розвитку особистості [3, c. 155].
Складовими стабільності взаємовідносин влади і
громадянського суспільства є досконалість нормативно-правової бази, відкритість і прозорість у діяльності
органів влади, врахування громадської думки, залучення громадян до участі в реалізації соціальних програм,
урізноманітнення форм і технологій роботи з громадськістю [4, с. 26]. На сучасному етапі розвитку будь-яке
урізноманітнення форм і технологій роботи з громадськістю передбачає використання інтернету та усіх його
можливостей, які постійно розширюються, куди, безперечно, можна включити й соціальні мережі, що стають поступово потужним фактором соціальних змін,
каналом соціальних комунікацій. Загалом, за висловом
Мануеля Кастельса, здатність або нездатність суспільства керувати технологією, особливо стратегічними технологіями, у великій мірі формує долю суспільств [6].
Відповідно до цього, одним з важливих напрямів реформування державного управління у сфері фізичної культури і спорту має стати всебічне впровадження електронної демократії та мережевої взаємодії між органа-
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ми державного управління та громадянським суспільством. Електронна демократія у широкому розумінні
передбачає залучення громадян за допомогою сучасних інформаційних технологій до вирішення різноманітних суспільно-політичних завдань [2, с. 170].
Отже, відкритість влади в ухваленні політичних рішень
на всіх рівнях (національному, регіональному, місцевому),
зустрічна довіра до неї громадян реалізується через побудову ефективних комунікативних майданчиків між суспільством та владою, інтеграцію державних структур та
прихід чиновників до соціальних мереж та блогосфери,
утворення спільнот, де державні структури контактують з
громадянами, створення блогів тощо [7, с. 383]. Таким
чином, довіра суспільства до влади передбачає створення ефективних комунікаційних майданчиків. Проте ефективність будь-якого каналу комунікації доводиться із часом його функціонування. Відповідно до цього, завдання
побудови мережевої взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері фізичної культури і спорту є терміновим та багатовимірним. Необхідно вивчати та аналізувати популярність тих чи інших інтернет-платформ, соціальних мереж серед різних груп населення України, які
мають бути цільовою аудиторією тих чи інших інструментів
популяризації масового спорту, фізичної культури та здорового способу життя. Перетворення вертикальної ієрархічної структури уряду на горизонтальну мережеву, перерозподіл влади (публічних функцій) — це ознаки змін,
спричинених впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в урядування [2, с. 174].
Одним зі шляхів вирішення проблем у сфері фізичної культури і спорту в Концепції загальнодержавної
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту визначена популяризація здорового способу
життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації, у тому числі за рахунок широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх засобах масової інформації та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами алкоголю,
тютюну тощо [9]. На сьогодні вже не викликає сумнівів
той факт, що соціальна реклама може справді впливати
на молодь тільки у тому випадку, коли вони поширюється через інтернет загалом та соціальні мережі, зокрема,
оскільки популярність радіо й телебачення серед молодого населення України вже викликає серйозні сумніви,
а самі тенденції розвитку сучасного життя свідчать зростаючу роль мережевих комунікацій. Що, в свою чергу, є
ще одним аргументом на користь швидкого та всебічного впровадження електронної демократії у сферу державного управління сферою фізичної культури і спорту
в Україні. Майбутнє належить новітнім технологіям та
інноваційним методам управління, і саме у цьому напрямку можливо знайти нові можливості для розвитку сфери
фізичної культури і спорту в нашій державі а також для
сприяння поширенню здорового способу життя людей
різних соціальних груп.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Сучасний стан здоров'я населення, безпосередньо
пов'язаний з недостатнім рівнем занять фізичною культурою і масовим спортом в Україні, загрожує майбутнь-
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ому розвитку нашої держави, її конкурентоспроможності
на міжнародній арені. Можна констатувати, що дана ситуація усвідомлюється державою, у зв'язку з чим робляться спроби вирішення проблеми, які закономірно мають спиратися на нові підходи в державному управлінні
та використання новітніх комунікаційних технологій.
Всебічне запровадження електронної демократії у
державному управлінні сферою фізичної культури і
спорту дозволить зробити систему цього управління
відкритою, стабільною та динамічною. Така система
державного управління фізичною культурою і спортом
буде здатна і надалі ефективно реагувати на зміни середовища, нові виклики життя, адаптуватися до них,
змінюватися відповідно до нових умов, не втрачаючи
своїх важливих характеристик та функціональних можливостей. Система державного управління фізичною
культурою і спортом стане повністю відповідною до
вимог ХХІ століття та інформаційного суспільства.
Перспективними є подальші дослідження удосконалення системи державного управління у сфері фізичної
культури і спорту, впровадження нових методів та принципів управління та взаємодії держави й інститутів громадянського суспільства з метою поширення практики
здорового способу життя в Україні.
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INFLUENCE FACTORS OF GOVERNMENT POLICY ON ECONOMIC PROCESSES
У статті розкрито значення впливу державної політики на економічні процеси в державі. Крім
того, проведений аналіз досліджень праць видатних вчених-економістів наводить суттєвий
приклад державного втручання у розвиток економіки та його наслідки.
The article revealed the impact of government policy on economic processes in the country. In
addition, the analysis of the research papers of prominent scientists and economists suggests a
significant example of state intervention in the economy and its consequences.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Державне регулювання економікою країни має одне
із самих суттєвих та важливих завдань в управлінні державою в цілому, бо від правильного підходу до тих чи
інших економічних процесів, що відбуваються в державі,
залежить її благополуччя як в цілому, так і кожного громадянина окремо. Це, безумовно, є наслідком патріотичності тих представників влади, які несуть пряму відповідальність пе ред своїм народом з а прийняті
управлінські рішення, що виводять країну на нижчий або
вищий щабель існування, як в економічному просторі
України, так і за її межами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У зарубіжній і вітчизняній літературі приділяється
значна увага державному регулюванні економіки. Цим
питанням приділяли увагу в своїх працях такі відомі
зарубіжні вчені-економісти як Дж. Кейнс, Дж.С. Міль,
А. Сміт, а також вітчизняні науковці В. Беседін, М. Крупка, Т. Куценко, І. Михасюк, А. Мельник, А. Музиченко,
А.Никифоров, Д. Стеченко, С. Чистов та інші. Проте, незважаючи на представлені грунтовні праці, проблеми
втручання державної політики на економіку, визначен-
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ня факторів її впливу, залишається досить актуальною і
потребує подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є визначення основних функцій
держави та фактори впливу їх на економічні процеси.
На даний момент часу за всю історію економічної думки було зроблено чимало досліджень та приведено багато факторів як виникнення державного регулювання,
так і його функціонування в різні періоди становлення
матеріального виробництва як на рівні домашніх господарств, так і великих промислових підприємств.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Свого часу Джон Кейнс обгрунтував основні принципи виникнення макроекономічних проблем та визначив головні завдання державного регулювання економіки. Так, у своїй праці "Загальна теорія занятості, процента і грошей" (General Theory of Employment, Interest
and Money) він повністю заперечує твердження захисників віри у вільний ринок про те, що капіталістична система може автоматично досягати рівноваги при повній
занятості, при цьому показуючи необхідність втручан-

Інвестиції: практика та досвід № 21/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Необхідні функції держави

Засоби, які використовуються
урядом для збору доходів
(без цього неможливе його
існування)

Сутність законів, які
встановлюються урядом держави у
сферах власності та договорів

Недоліки та переваги системи
заходів впровадження в життя
урядових законів (судів та поліції)

Рис. 1. Життєво-необхідні функції держави щодо регулювання економіки
Джерело: узагальнено автором на підставі наукових праць [4, с.145—153].

ня уряду для "ефективного попиту", щоб підняти національний доход та занятість населення. [3]
Політичні пропозиції Дж. Кейнса щодо втручання
держави грунтувались на тому припущенні, що фінансовий капітал повинен залишатись у межах національної країни. Він писав, що ідеї і культура повинні бути по
своїй природі інтернаціональними, товари повинні бути,
якщо це можливо, "домотканими", а капітал перш за все
повинен бути національним за своїм масштабом. [3]
Отже, на його думку, головним є необхідність суворого
регулювання фінансового капіталу для ефективного національного державного управління економікою.
Важливість даних питань підсилюється також розробкою відомих вчених економістів. Так, Адам Сміт у
своїх дослідженнях наводить наступний приклад державного втручання у розвиток економіки. У Франції, за
часів правління Людовіка 14, міністр Кольбер, як і інші
закордонні міністри того часу, заохочував розвиток
більше промисловості в містах чим землеробство в селах, чим значно скоротив можливості зростання останніх, порівняно з першими. Для того, щоб зробити
дешевими для жителів міст предмети продовольства і
цим заохочувати мануфактурну промисловість та зовнішню торгівлю, він заборонив вивіз хліба і тим самим
забрав зовнішній ринок головного продукту праці селян [1, с. 211].
Як бачимо, Адам Сміт досить багато приділяє саме
увагу функціям держави та впливу її політики на економічне життя будь-якої країни. В своїх працях він наводить досить суттєві приклади таких країн, як США, Великобританія, Іспанія, Голландія і т.д. Підсумком є його

твердження про вибір такої системи управління державою, за якої може діяти вільний вибір, а саме: "кожній
людині, поки вона не порушує законів справедливості,
дозволяється абсолютно вільно переслідувати за своїми інтересами та конкурувати своєю працею та капіталом з працею і капіталом буд-якої іншої людини або
цілого класу" [1, с. 231].
Згідно з цієї теорії держава для того, щоб бути багатою та економічно процвітати повинна виконувати три
основних функції:
1) захищати громадян своєї держави від територіальних посягань інших незалежних держав (добре вивчена постійна армія);
2) забезпечувати безпеку кожного члена суспільства від несправедливості та гноблення іншими членами суспільства (встановлення справедливого правосуддя);
3) створювати і підтримувати певні загальні споруди та суспільні організації та установи, що не можуть
утримуватись окремим особами, так як прибуток від них
ніколи не покриє витрати на їх утримання (соціальне забезпечення громадян) [1, с. 231].
Дж.С. Міль грунтовно досліджуючи питання впливу
політики уряду країни на її економічне становище,
відмічає, що можна виділити основні функції державної влади як "необхідні" (рис. 1) та "необов'язкові".
Зокрема він зазначає, що виконання "необов'язкових"
функцій є не першочерговими, проте до них не слід
відноситись довільно [4, с.146].
Крім того, Дж. С. Міль встановив основні хибні напрямки регуляторної політики держави, що супроводжуються негативним втручанням в економічні
процеси та отримання небажаних для держаВчення про захист вітчизняної промисловості (система
протекціонізму)
ви економічних наслідків, і ми з погоджуємося з його висновками.
Так, вчений виділив наступні "невірні"
Втручання в сферу договірних зобов’язань (закони про проценти)
теорії, на яких базувались негативні рішення
уряду (рис. 2).
С.М. Чистов, досліджуючи ці питання, визНизька заробітна плата робочих (закони про оплату праці
начає, що державне регулювання економіки
трудящим)
доцільно розглядати з точки зору теорії та
практики. Так, він вважає, що з теоретичного
Уряд вибирає погляди, які повинен дотримуватись його народ
боку системою державного регулювання еко(моральні, політичні, правові чи релігійні)
номіки є "…система знань про сутність, закономірності дії та правила застосування типоРис. 2. Наслідки і причини негативного втручання
вих методів та засобів впливу держави на хід
держави в економіку
соціально-економічного розвитку, спрямоваДжерело: узагальнено автором на підставі наукових праць [4, с. 306; них на досягнення цілей державної економічної політики" [2, с. 14].
318; 328; 336].
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Інфляція
Науково-технічний прогрес
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Кон’юнктура

Об’єкти державного
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Відносини
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Кредитні відносини
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Зовнішньоекономічні відносини

Ринки товарів, Ринки послуг
Ринки інвестицій
Ринки цінних паперів
Ринки валюти
Ринки капіталів

Рис. 3. Основні об'єкти державного регулювання економіки
Джерело: узагальнено автором на підставі наукових праць [1; 2].

З практичної ж точки зору, він відмічає, що "державне регулювання економіки — це сфера діяльності
держави для цілеспрямованого впливу на поведінку
учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики" [2, с. 15].
Більшість науковців схильні до думки, і ми до них в
цьому приєднуємося, що складною проблемою є
відсутність чіткого окреслення об'єкта державного регулювання економіки, зокрема його цілісного визначення та розподілу. Так, на думку вчених, розкиданість
об'єктів державного регулювання економіки на сьогоднішній день веде за собою незначний вплив держави на розвиток та діяльність економічних регіонів, народногосподарських комплексів, галузей, ринки товарів, послуг, а також зайнятість, інфляцію, науково-технічний прогрес, що є безпосередніми розрізненими об'єктами державного регулювання економіки (рис. 3).
Крім того, зауважимо, що діяльність промислових
підприємств є одним із прямих об'єктів державного регулювання економіки в Україні.

ВИСНОВКИ

Аналізуючи значну кількість об'єктів державного
регулювання економікою, можна підсумувати, що, як
правило, такий значний обсяг діяльності на практиці
потребує значного адміністративного апарату для виконання своїх функцій та завдань.
Проте, не дивлячись на існування різних визначень та
тлумачень даного поняття існує низка питань, які потребують подальшого вирішення. Так, досі в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення державного регулювання в цілому та державного регулювання промислового виробництва зокрема, а також до його завдань та
функцій, що є, на наш погляд, досить важливим. А тому вважаємо, що державне регулювання економіки можна розглядати з позиції потреб суспільства щодо врегулювання
економічних процесів в країні в конкретний період часу.
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Це означає існування такої системи, яка б миттєво
ненав'язливо реагувала на зміни, які відбуваються, або
можуть відбутися в економіці, що плавно вирівняє небажані явища від функціонування промислових підприємств в ринковому середовищі. Запропоноване трактування поняття державного регулювання промислового виробництва унеможливить різне тлумачення та
найбільш повно сформулює його мету.
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У статті проаналізовано нормативно-правові акти держави, що спрямовані на загальне регулювання рекламних відносин як виду підприємницької діяльності. Здійснено огляд державних
нормативно-правових актів, які безпосередньо регулюють рекламну діяльність в Україні. Визначено недоліки нормативно-правової бази регулювання рекламної діяльності в Україні.
In article the analysis of standard-legal state acts, which are devoted to general regulation of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне регулювання рекламної діяльності здійснюється безпосередньо через прийняття нормативно-правових актів, які є основою регулювання діяльності
суб'єктів рекламного бізнесу та ринку реклами в цілому.
Формування нормативно-правової бази державного регулювання рекламної діяльності в Україні здійснювалося
поетапно. До 1992 р. практично не було правових норм,
які регулювали б рекламну діяльність, якщо не враховувати окремі положення, які були розпорошені у незначній
кількості нормативних актів та які регламентували лише
деякі аспекти рекламної діяльності. Сучасна сукупність
нормативно-правових актів регулювання діяльності в
сфері реклами в Україні є надто багатогранною, отже,
актуальною слід вважати систематизацію нормативноправової бази в сфері рекламної діяльності [4, c. 195].

Проте існуюча нормативно-правова база державного регулювання рекламної діяльності все ще потребує
спрощення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням групування законодавчих та підзаконних
нормативних актів держави стосовно регулювання
рекламної діяльності присвячено ряд наукових праць,
зокрема таких вчених, як Ромат Є.В., Микитенко Л.А.,
Крамаренко О.М., Стрельников А.В., Гринько-Гузевська А.М.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якщо здійснити умовний поділ усієї нормативно-правової бази регулювання рекламної діяльності в Україні
на дві групи, як пропонується в науковій літературі, то до
першої групи автор відносить так звані "акти універсальної спрямованості", які спрямовані на загальне регулювання підприємницької діяльності, різновидом якої, відповідно, є і рекламна. Другу групу нормативно-правових

МЕТА СТАТТІ
Виходячи з цього, метою даної роботи є дослідження історичного розвитку нормативно-правової бази державного регулювання рекламної діяльності в Україні. Для
досягнення поставленої мети в роботі потрібно вирішити
такі завдання: аналіз нормативно-правових актів держави, орієнтованих на загальне регулювання рекламної
діяльності як різновиду підприємницької діяльності;
аналіз нормативно-правових актів держави, що спрямовані на безпосереднє регулювання рекламних відносин;
встановлення недоліків нормативно-правової бази регулювання рекламної діяльності в Україні.
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актів держави складають ті, що безпосередньо стосуються регулювання рекламної діяльності в Україні [4, c. 195—
207].
Якщо більш докладно розглянути нормативно-правові акти, присвячені узагальненому регулюванню рекламної діяльності, то слід наголосити на тому, що її основою є Конституція України, положення якої формують
загальну базу державного регулювання стосовно рекламної діяльності, як і в будь-якій іншій сфері. Зокрема в ст.
42 Основного Закону України зазначено, що "Кожен має
право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена
законом". Оскільки рекламна діяльність також є різновидом підприємницької діяльності (про що свідчить п. 3
ст. 2 "Сфера застосування закону" Закону України "Про
рекламу": "Дія цього Закону не поширюється на оголошення фізичних осіб, не пов'язані з підприємницькою
діяльністю"), вказане положення також стосується і рекламної діяльності. Крім того, в п. 1 ст. 26 "Контроль за
дотриманням рекламного законодавства" Закону України "Про рекламу" зазначено, що одним із державних
органів, які здійснюють у межах своїх повноважень "контроль за дотриманням законодавства України про рекламу" є "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав споживачів,
— щодо захисту прав споживачів реклами". Фактично на
сучасному етапі, згідно з Указом Президента України
"Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів" (із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента України "Про внесення змін
до деяких указів Президента України" № 134/2012 (134/
2012) від 22.02.2012, саме вказаний в Указі орган виконавчої влади уповноважений регулювати питання щодо
захисту споживчих прав. Що стосується відображення питання захисту прав споживачів в Конституції України, то
в ст. 42 зазначено, що "Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції
та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів". Отже, потрібно зазначити,
що норми Основного Закону України знайшли належне
відображення в провідному Законі України "Про рекламу", який регулює рекламні відносини [3, c. 25].
Слід також звернути увагу на первинну наявність
тісного зв'язку між рекламною та підприємницькою діяльністю, яка була відображена в Законі України "Про
підприємництво" від 7 лютого 1991 р. № 785-ХІІ (відповідно до ст. 1 "Підприємництво в Україні" цього закону
діяльність щодо розповсюдження рекламної діяльності
доцільно відносити до підприємницької, виходячи з того,
що це — "самостійна, систематична, на власний ризик
діяльність по наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами,
зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності
у порядку, встановленому законодавством". Крім того,
підприємницька діяльність у сфері реклами частково регулювалася і Законом України "Про державну підтримку
малого підприємництва" від 19 жовтня 2000 р. № 2016ІІІ. Ще один нормативно-правовий акт держави, який мав
відношення до регулювання підприємницької діяльності,
орієнтованої на розповсюдження рекламної інформації,
— Закон України "Про підприємства в Україні" від 27
березня 1991 р. № 888-ХІІ. Зокрема ст. 2 цього закону
містила докладну класифікацію підприємств, серед яких
було зазначено і малі підприємства, якими є переважна
більшість суб'єктів рекламного бізнесу. Підприємницька
діяльність у сфері рекламного бізнесу також регулювалася Постановою Кабінету Міністрів від 25 травня 1998 р.
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№ 740 (740-98-п) "Про порядок державної реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності" [4, c. 199—200].
Проте, починаючи з 1 січня 2004 р. на підставі Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV,
Закон України "Про підприємництво" втратив чинність, починаючи з 7 лютого 1991 р. № 785-ХІІ, крім ст. 4 "Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності", яка не
має відношення до регулювання рекламної діяльності. Натомість було введено в дію Закон України "Про розвиток та де рж а вн у п і дтр имк у ма л ого і середнього
підприємництва в Україні" від 22 березня 2012 р. № 4618VI. Також на підставі згаданого Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" втратив чинність Закон України "Про
державну підтримку малого підприємництва". Що ж до
Закону України "Про підприємства в Україні", то він втратив чинність на підставі Господарського Кодексу України
№ 436-IV (436-15) від 16.01.2003. Втратила також чинність
Постанова Кабінету Міністрів від 25 травня 1998 р. № 740
на підставі Постанови Кабінету Міністрів № 1821 (18212003-п) від 26.11.2003.
Рекламна діяльність також підпадає під сферу дії таких Законів України, як "Про інвестиційну діяльність" від
18 вересня 1991 р. № 1561-ХІІ (в рекламну діяльність вкладаються інвестиції), "Про систему оподаткування" від 25
червня 1991 р. № 1252-ХІІ (в ст. 15 цього Закону "Місцеві
податки і збори (обов'язкові платежі)" був присутній податок з реклами), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-XIV
(всі суб'єкти господарювання мають вести бухгалтерський облік та періодично звітувати про результати діяльності перед відповідними органами) [4, c. 198]. Однак на
підставі Податкового Кодексу України від 2 лютого 2010
р. № 2755-VI втратив чинність і Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 р. № 1252-ХІІ.
При цьому слід зазначити, що сучасна редакція Закону
України "Про рекламу" із останніми змінами і доповненнями № 1322-VII від 05.06.2014 р., зокрема ст. 16 "Зовнішня реклама" цього закону містить твердження "стягнення плати за видачу дозволів забороняється" згідно з Податковим кодексом України, прийнятим 2 лютого 2010 р.
(в ньому передбачено, що в системі державних, місцевих
податків та зборів відсутній податок на рекламу). Звичайно, рекламна діяльність, як і будь-яка інша підприємницька діяльність, регулюється Цивільним кодексом України,
Господарським кодексом України, Кодексом України про
адміністративні правопорушення.
Далі доцільно більш поглиблено розглянути нормативно-правові акти держави, що містять положення, які
мають безпосереднє відношення до регулювання рекламної діяльності в Україні. Зокрема, слід наголосити на
тому, що важливе місце в цій групі відводиться згаданому вище Господарському кодексу України (ГК України). Зокрема в п. 1—2 ст. 33 ГК України містяться положення щодо неправомірного використання матеріалів
рекламного характеру, введені вперше. Крім того, в п. 7
ст. 33 ГК України вперше подається визначення порівняльної реклами: "Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами (роботами, послугами) чи діяльністю
іншого суб'єкта господарювання". Ст. 254 ГК України
містить такі норми: "У разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки або факту копіювання виробів, передбачених статтею 33 цього Кодексу, заінтересовані особи
можуть звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про вилучення в судовому порядку товарів з неправомірно викорис-
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таним позначенням або копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у виробника, так і у продавця" [3, c. 25—
26].
Окрім питань неправомірного використання рекламних матеріалів важливим напрямком державного регулювання рекламної діяльності слід також вважати захист від
недобросовісної реклами. Первісне регулювання захисту суб'єктів господарювання та споживачів від випадків
недобросовісної реклами здійснювалося Законом України "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18
лютого 1992 р. № 2132-XII. Фактично цей Закон був перший нормативно-правовим актом держави в Україні, в
якому рекламна діяльність розглядалася в якості безпосереднього об'єкта правового регулювання. У ст. 7 "Недобросовісна конкуренція" першій редакції цього Закону вперше було проголошено про заборону замовлення,
виготовлення, розміщення або розповсюдження юридичними та фізичними особами реклами, яка не відповідає
вимогам чинного законодавства України і може завдати
шкоди громадянам, установам, організаціям та державі.
Подібна реклама була визнана проявом недобросовісної
конкуренції. Одним із завдань цього Закону було недопущення недобросовісної реклами та визначення підстав
її протидії. В п. 5 ст. 7 цього Закону було зазначено, що
"забороненою недобросовісною конкуренцією визнані
замовлення, виготовлення, розміщення чи розповсюдження юридичними й фізичними особами реклами, яка
не відповідає вимогам чинного законодавства України і
може спричинити шкоду громадянам, установам, організаціям і державі". Контроль за недобросовісною конкуренцією (в тому числі за недобросовісною рекламою) покладався на Антимонопольний комітет України та його
територіальні органи. Пізніше ст. 7 Закону України "Про
обмеження монополізму і недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" із змінами, внесеними згідно із Законом України Про захист від недобросовісної конкуренції " № 75/95-ВР від 28.02.95, а також згідно із Законом України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності" № 258/95-ВР від
05.07.95, в редакції Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" 154/98-ВР від 03.03.98, містила таке посилання: "Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції визначаються Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Проте Закон України "Про
обмеження монополізму і недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" пізніше втратив чинність на підставі Закону України "Про захист економічної конкуренції" № 2210-III (2210-14) від 11.01.2001.
Що ж стосується Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", то він спрямований насамперед на формування та стале забезпечення прозорих
принципів ведення конкуренції в ході підприємницької
діяльності в сучасних ринкових умовах. Так, Глава 2 цього Закону "Неправомірне використання ділової репутації
господарюючого суб'єкта (підприємця)" містить статті, що
стосуються реклами, зокрема ст. 4 "Неправомірне використання позначень", ст. 5 "Неправомірне використання
товару іншого виробника", ст. 6 "Копіювання зовнішнього вигляду виробу", ст. 7 "Порівняльна реклама". Ст. 4
Закону визначає, що "Неправомірним є використання
імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних
матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних

видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або
схожі на них позначення у господарській діяльності, що
призвело чи може призвести до змішування з діяльністю
цього суб'єкта господарювання". Ст. 5 Закону наводить
поняття "неправомірне використанням товару іншого виробника", яким є "введення у господарський обіг під своїм
позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи
зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої
на те особи". У ст. 6 вищезазначеного Закону надається
визначення копіювання зовнішнього вигляду виробу, тобто "відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський
обіг без однозначного зазначення виробника копії, що
може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Проте "не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його
частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх
функціональним застосуванням. Ст. 7 Закону України
"Про захист від недобросовісної конкуренції" надає власне визначення порівняльної реклами, якою є "реклама,
що містить порівняння з товарами, роботами, послугами
чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання". В цілому дане визначення повністю збігається із визначенням
порівняльної реклами у п. 7 ст. 33 ГК України, проте має
розбіжності із визначенням, що надається в ст. 1 "Визначення термінів" Закону України "Про рекламу": "порівняльна реклама — реклама, яка містить порівняння з
іншими особами та/або товарами іншої особи". Тобто,
Закон України "Про рекламу" наводить більш широке її
визначення.
Також був прийнятий Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. Він не мав безпосередніх посилань на регулювання рекламної діяльності,
проте наводив визначення поняття "інформація": "інформація — будь-які відомості та/або дані, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді". Виходячи з того, що реклама — це
завжди інформація, рекламна діяльність обов'язково
підпадає під сферу впливу цього Закону.
На регулювання правових відносин у сфері реклами
були спрямовані також Закон України "Про охорону прав
на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. №
3689-ХІІ (в контексті захисту товарних знаків від копіювання), Закон України "Про захист прав споживачів" від
15 грудня 1993 р. № 3682-ХІІ (зокрема, ст. 15 "Право споживачів на інформацію про продукцію" встановлює
відповідні норми щодо інформування споживачів щодо
пропонованої продукції, що стосується реклами товарів
та послуг. Також ст. 19 "Заборона нечесної підприємницької практики", яка стосується недобросовісної конкуренції), Закон України "Про авторське право та суміжні
права" від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ (в контексті того,
що рекламна інформація може бути представленою у
вигляді декількох видів об'єктів авторського права, представлених в ст. 8 цього Закону "Об'єкти авторського права") [3, c. 26].
Слід також окремо дослідити Закон України "Про
внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про захист прав споживачів" від 15 грудня 1993 р. №
3682-ХІІ. Зокрема в п.1. ст. 18 "Право споживача на інформацію про товари (роботи, послуги)" Закону встановлено
вимоги щодо реалізації прав споживача на інформацію
про продукцію, а саме: "Споживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про
товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх
компетентного вибору". Ця ж стаття 18 у п. 5 визначила
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права споживачів у разі надання їм "недостовірної або
неповної інформації про товар (роботу, послугу), а також
про виготівника (виконавця, продавця)", зокрема,
"відшкодування збитків, завданих недостовірною або
неповною інформацією про товари (роботи, послуги) чи
недобросовісною рекламою". Отже, в п. 5—6 зазначеній
статті вперше в законодавстві України фактично з'являються норми щодо регулювання недобросовісної реклами. При цьому п. 6 ст. 18 містить також положення, що є
важливим для розгляду спірних питань відносно недобросовісної реклами: "під час розгляду вимог споживача до
відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про товари (роботи, послуги) чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики товарів (робіт, послуг), які він
придбаває". Фактично слід зауважити, що згаданий Закон здійснив суттєве розширення та конкретизацію норм
відносно інформування споживачів щодо товари, роботи
та послуги, що відповідно, регламентувало право споживача на отримання точної та достовірної інформації.
Окремо слід звернути увагу на правове регулювання
оподаткування рекламної діяльності. Зокрема оподаткування діяльності в сфері реклами здійснювалося згідно з
Декретом Кабінету Міністрів "Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 р. № 56-93. Ст. 11 цього Декрету
"Податок з реклами" встановлювала такі норми: "платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни.
Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і
повідомлень, які передають інформацію з комерційною
метою за допомогою засобів масової інформації, преси,
телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу: на вулицях, магістралях,
майданах, будинках, транспорті та в інших місцях. Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на
тривалий час. Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.
Податок з реклами не сплачувався тільки стосовно "встановлення на розміщення соціальної реклами" [4, c. 198].
Пізніше Декрет Кабінету Міністрів "Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 р. № 56-93 втратив
чинність на підставі Податкового Кодексу України від 2
лютого 2010 р. № 2755-VI.
Врегулюванню проблем телебачення і радіомовлення молодої незалежної держави, зокрема пов'язаних з
рекламою на телебаченні, мав сприяти Закон України
"Про телебачення і радіомовлення", прийнятий 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ. Цей Закон відповідно до Закону
України "Про інформацію", був покликаний регулювати
діяльність телерадіоорганізацій на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови
їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи
слова, прав громадян на отримання повної, достовірної
та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.
Закон України "Про телебачення і радіомовлення"
містив кілька статей, присвячених регулюванню реклами
на телебаченні і радіо. В ст. 30 "Реклама" першої редакції
згаданого Закону були зазначені вимоги щодо чіткого
відокремлення реклами від інших елементів певної програми або передачі: "Реклама в передачах і програмах
повинна чітко відрізнятися і відмежовуватися від інших
елементів даної передачі чи програми". Законом були
також встановлені часові обмеження на трансляцію реклами, переривання рекламою програм, передач, кіно- та
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телефільмів, а також суміщення телепередач з інформацією рекламного характеру: "час мовлення, відведений
на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків на кожну
годину мовлення для телерадіоорганізацій будь-якої
форми власності. Це положення не поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення. Трансляції концертно-видовищних і спортивних програм тривалістю більше
45 хвилин можуть бути перервані для реклами лише один
раз за повний 45-хвилинний проміжок часу. Не можуть
перериватись кіно- та телефільми. Реклама може бути
розміщена перед їх початком або після їх закінчення. Телепередачі тривалістю понад 10 хвилин не можуть суміщатися з рекламною інформацією без погодження з власником авторського права". Дещо пізніше наведені положення стали основою ст. 13 "Реклама на телебаченні і
радіо" Закону України "Про рекламу", в якій "частка реклами і телепродажу протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20
відсотків, а впродовж виборчого процесу — 25 відсотків".
Крім того, ст. 31 "Заборона і обмеження реклами" даного Закону містила деякі положення щодо реклами
лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики та лікування, які згодом
стали основою ст. 21 "Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації" Закону України "Про рекламу" та
були у ній розширені й конкретизовані. Також перша редакція Закону України "Про телебачення і радіомовлення" містила ст. 32 "Участь спонсорів у створенні телерадіопередач", в якій було зазначено, що "передача, підготовлена за участю спонсора, повинна бути ясно і належно означена з допомогою титрів чи дикторського тексту
на її початку". Також було заборонено "спонсорство щодо
випусків новин", що пізніше було відображено в п. 6 ст. 5
"Спонсорство" Закону України "Про рекламу".
Ст. 70 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" понині регламентує положення про те, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення".
Згодом регулюванню рекламної діяльності в Законі
України "Про телебачення і радіомовлення" було присвячено ст. 53 "Реклама", в якій міститься посилання на Закон України "Про рекламу": "Відносини, які виникають
під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні і радіо, регулюються Законом України "Про рекламу". Першим законодавчим актом загальнодержавного
масштабу прямої дії, що повністю був присвячений регулюванню безпосередньо рекламної діяльності, можна
вважати Указ Президента України "Про заходи щодо запобігання недобросовісної реклами та її припинення" від
5 грудня 1994 р. № 723/94. У п. 1 наведеного Указу було
також уперше сформульовано поняття "недобросовісна
реклама": "замовлення, виготовлення, розміщення та
поширення юридичними або фізичними особами (далі —
рекламодавцями) інформації, спрямованої на формування або підтримання інтересу до товарів, робіт, послуг,
цінних паперів, грошових вкладів, інших інвестицій (далі
— товарів), яка не відповідає вимогам цього Указу та
інших актів законодавства України і може завдати шкоди
громадянам, підприємствам, установам, організаціям або
державі". П. 2 зазначеного Указу містив заборону "реклами з використанням державних символів України (Державного герба, Державного прапора, Державного гімну),
а також наслідуванням, імітуванням їх у будь-якому вигляді, крім випадків, визначених законодавством". Цей
захід був необхідним з метою недопущення приниження
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ролі державних символів, що на той час вже з'явилась у
рекламі деяких недобросовісних рекламодавців. Пізніше
ця норма знайшла відображення та була розширена в ст.
8 "Загальні вимоги до реклами" Закону України "Про рекламу": "у рекламі забороняється використовувати або
імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну
України, зображення державних символів інших держав
та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім
випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності".
Крім того, п. 2 Указу Президента України "Про заходи щодо запобігання недобросовісної реклами та її припинення" містив заборону реклами "наркотичних засобів,
отруйних, радіоактивних речовин і препаратів, тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров'я людини, а також рекламу проведення
без спеціального дозволу Міністерства охорони здоров'я України лікувальних сеансів, розрахованих на масову
аудиторію, аналогічних їм заходів з використанням гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу", а також заборону реклами, "грає на почутті страху
(за винятком реклами, спрямованої на запобігання подіям, що можуть бути застрахованими) або на забобонах,
властивих окремим громадянам, чи легковірності неповнолітніх". Ці вимоги згодом також увійшли до складу ст.
21 "Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів
профілактики, діагностики, лікування і реабілітації" Закону України "Про рекламу". Документом визначено, що
дозволяється рекламувати тільки ті товари, на які є
відповідні сертифікати та ліцензії. Незважаючи на те, що
Указ Президента від 5 грудня 1994 р. був першим в Україні нормативно-правовим актом безпосереднього регулювання рекламної діяльності, деякі його статті свідчать
про те, що при його розробці використовувались основні
положення міжнародних документів, зокрема, Міжнародного Кодексу рекламної практики. Так, норми зазначеного вище п. 2 Указу про заборону реклами, що "грає на
почутті страху..." відповідають ст. 2, 3, 13 та іншим вказаного Міжнародного Кодексу.
Крім перерахованих нормативно-правових актів держави, що безпосередньо, проте частково регулюють рекламні відносини, слід також згадати і Закон України "Про
безпечність та якість харчових продуктів" від 23 грудня
1997 р. Зокрема, ст. 39 "Вимоги до реклами харчових
продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок"
цього Закону забороняє "рекламу харчових продуктів
для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок без попереднього погодження її тексту з центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я". Проте, наведене твердження дещо суперечить п. 9 ст. 21 "Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації" Закону
України "Про рекламу", в якій сказано, що "у рекламі
товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання,
функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості". Тобто Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" більше узагальнює норми щодо регулювання реклами продуктів дієтичного споживання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, у ході проведеного дослідження було
отримано такі висновки:
1. Аналіз нормативно-правових актів держави загального регулювання рекламної діяльності як різновиду
підприємницької діяльності дозволив дійти висновку, що
здебільшого подібне державне регулювання здійснюється ними в контексті різновиду підприємницької діяльності.
Проте вони мають суперечності в наведенні деяких визначень, а також систематично видозмінюються.
2. Аналіз нормативно-правових актів держави безпосереднього регулювання рекламних відносин дав змогу
визначити, що вони регулюють тільки окремі аспекти рекламної діяльності, що стосуються сфери застосування
конкретних державних документів, що призводить до
відсутності сталого механізму нормативно-правового регулювання державою відносин в сфері реклами.
3. Дослідження усієї сукупності нормативно-правової
бази державного регулювання рекламної діяльності в Україні дозволило виявити той факт, що вона є надто складною і потребує значного спрощення.
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JUSTIFICATION CONCEPT OF MARKETING PLANNING SEASIDE RESORT TOWN
У статті проведено обгрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста. Для обгрунтування концепції ефективного функціонування курортнорекреаційної підсистеми курортного міста досліджено загальну структуру функціонування економіки приморського курортного міста. Запропоновано розглядати розвиток приморського курортного міста на основі застосування маркетингового підходу. Визначено технологію маркетингового планування курортного приморського міста.
Методологією маркетингового планування приморського курортного міста є: цілі, завдання,
функції, інструменти, принципи, стратегії, програми та плани маркетингу, оцінка та аналіз,
моніторинг.
Спрогнозовано завершеність і результативність розробки маркетингових стратегій розвитку
міста, які базуються на взаємодії внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища
міста, підгрунтям якої є концепція ефективного функціонування курортно-рекреаційної підсистеми приморського курортного міста.
In the article the study of the concept of marketing planning development of the seaside resort
town. In order to justify the concept of the effective functioning of the resort and recreation resort
town subsystem investigated the overall structure of the economy of the seaside resort town. Invited
to consider the development of the seaside resort town on the basis of the application of the marketing
approach. Defined technology marketing planning resort seaside town.
Marketing planning methodology seaside resort town is defined: the goals, objectives, functions,
tools, policies, strategies, programs and marketing plans, assessment and analysis, and monitoring.
Predicted the completeness and effectiveness of the development of marketing strategies for the
development of the city, which are based on the interaction of internal and external marketing
environment of the city, the foundation of which is the concept of the effective functioning of the
resort and recreation subsystem seaside resort town.
Ключові слова: концепція, стратегія, маркетинг міста, маркетингове планування, приморське курортне місто.
Key words: concept, strategy, marketing, city marketing planning, the seaside resort town.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

потреб споживача. Але постають питання, які прийоми
Маркетинг є однією з найбільш вдалих концепцій маркетингу доцільно розробляти та застосовувати оргасучасного менеджменту. Він дозволяє всю діяльність нами муніципального управління та які принципи сучасбудь-якого міста зорієнтувати на краще задоволення ного маркетингу є універсальними в економічній діяль-
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ності. Але проблема полягає у тому, що курортним містам не вистачає програм розвитку
міст, які мають місце, як показав аналіз, в
інших зарубіжним містах. Для розвитку та позиціювання міста як курортного потрібна
структурована концепція ефективного функціонування курортно-рекреаційної підсистеми
курортного міста, яка була б поштовхом для
розробки інших програм та розвитку міста у
цілому, крім того концепція повинна гармонійно поєднувати інтереси влади, бізнесу, громади.

Нематеріальна
сфера
Матеріальна
сфера

Адміністративноуправлінська сфера
Місто

Соціальноекономічна сфера

Фінансова
сфера

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Рис. 1. Сфери функціонування економіки
Концепція (з точки зору філософії) — це
приморського курортного міста
форма та засіб наукового пізнання, яка є способом розуміння, пояснення, тлумачення осМрію сучасних маркетологів сформулював ще Пеновної ідеї теорії, це науково обгрунтований та в основному доведений вираз основного змісту теорії, але, на тер Друкер: "Добре було б зробити зусилля зі збуту
відміну від теорії, він ще не може бути втіленим у струн- товару непотрібними". Для цього, пояснив він, треба так
ку логічну систему точних наукових понять. Концепція глибоко пізнати й зрозуміти потреби клієнта, щоб то— це певне поняття, спосіб розуміння чого-небудь. Інше, вар або послуга точно підходили останньому й продаблизьке до зазначеного, значення — власні міркуван- вали себе самі. Услід за ним Ф. Котлер визначає маркеня і висновки з якого-небудь питання. Концепцією у діло- тинг як вид людської діяльності, що полягає у роботі з
вому світі називають письмовий виклад будь-якої стра- ринком заради здійснення обмінів, ціль яких — задотегії, наприклад "концепція рекламної стратегії" — обо- волення людських потреб [7].
Е.Л. Житкова виділяє наступні напрями вдосконав'язковий елемент рекламної кампанії [1].
Концепція (лат. conceptio — розуміння) — система лення організації маркетингу міста:
— конкурентні переваги міста слід оцінювати тільки
поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння,
трактування певних явищ, подій; ідея певної теорії. Ство- у порівнянні з іншими містами;
— дуже важливо оцінювати перспективи підвищенрити концепцію — означає спроектувати майбутнє видання. Завдання редактора, що проектує книгу, знайти ня конкурентоспроможності міського продукту;
— маркетинг міста — це, перш за все, орієнтація на
і обгрунтувати її параметри як за типологічними ознаками, так і за оформленням — художнім, технічним, конкретні цільові групи споживачів міського продукту.
Тому очевидна необхідність цілеспрямованого просуформатом, обкладинкою тощо. [3].
Концепція — це бачення і позиція міста. Концеп- вання міського продукту (послуги) та доцільність активція — це сукупність відповідей на питання що й чому ної роботи із зовнішньою рекламою у формуванні
треба робити місту для досягнення довгострокового, іміджу міста;
— для досягнення результату від проведення пластабільного економічного зростання, на наш погляд.
Концепція — це цілісний погляд на пріоритети еконо- нованих маркетингових заходів доцільно і на рівні темічного розвитку, яка розробляється на найближчі риторії формувати маркетингові плани (програми мар5 років. Концепція розробляється з метою зібрати й кетингу) для просування міського продукту, а також розузагальнити все краще, що було створено до нас, а робляти бюджети маркетингу [2, c. 93].
А.А. Редюшев вважає, що для реалізації своєї цільотакож повинна врахувати досвід інших міст і країн: як
схожих, так і випереджаючих за рівнем економічного вої орієнтації маркетинг територій виробляє комплекси
розвитку. Концепція повинна передбачати системний заходів, що забезпечують:
— формування та поліпшення іміджу території, її
підхід, строгий економічний фокус, практичність. Саме
ці якості, вважаються відмітними рисами концепції ку- престижу, ділової соціальної конкурентоспроможності;
— розширення участі території і її суб'єктів у реарортного міста.
Найбільш ефективно запропонувати концепцію роз- лізації міжнародних, федеральних, регіональних провитку міста на основі маркетингового підходу, який ре- грам; залучення на територію державних і інших
алізується у системі організаційно-правових форм фун- зовнішніх по відношенню до території замовлень;
кціонування курортно-рекреаційних підприємств як
— підвищення привабливості вкладення, реалізації
ядра курортно-рекреаційної підсистеми приморського на території зовнішніх по відношенню до неї ресурсів;
курортного міста.
— стимулювання придбання і використання власних
Концепція маркетингового управління розвитку при- ресурсів території за її межами до її вигоди і в її інтереморського курортного міста не є програмою, не є доку- сах [4].
ментом, не повинна бути дослідженням та не є незапеІнструменту муніципального маркетингу притаманні
речною істиною. Маркетингова концепція (marketing універсальні принципи, що визначають чотири основні
concept) — це узгодження цілей міста та задоволення категорії, на які спрямовуються дії маркетингу [5]:
потреб споживачів.
1. Продукт — Product.
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ного міста доцільно дослідити загальну
структуру функціонування економіки приНепрямий зв’язок
Матеріальна
морського курортного міста (рис. 1).
Адміністра(підприємства державної та
сфера:
Матеріальну сферу міста представляють
тивноприватної власності)
промисловість,
управлінська
промисловість, торгівля, будівництво, трансторгівля,
сфера:
порт, зв'язок, курорт, а нематеріальну —
будівництво,
менеджмент,
заклади освіти, охорони здоров'я, культури
транспорт,
маркетинг
зв'язок,
тощо.
Прямий зв’язок
курорт
Адміністративно-управлінська сфера
(комунальні підприємства)
міста здійснює менеджмент об'єднання, науково-технічне та економічне керівництво
його діяльністю, маркетинг. Організація виконання комплексних проектів, розробка
Рис. 2. Зв'язок матеріальної та адміністративнопрограм розвитку міста та його прогнозувануправлінської сфери приморського курортного міста
ня, координація роботи всіх сфер міста.
Соціально-економічна сфера міста це
2. Ціна — Price.
цілісна підсистема функціонування приморського ку3. Позиціонування — Positioning.
рортного міста, відповідальна за виробництво, роз4. Промоція — Promotion.
поділ, обмін та споживання матеріальних благ і послуг,
необхідних для життєдіяльності людей.
МЕТА СТАТТІ
Фінансова сфера міста включає у себе сукупність
Метою статті є обгрунтувати доцільність концепції відокремлених, але взаємопов'язаних сфер (узагальнемаркетингового планування розвитку приморського на за певною ознакою складова) та ланок (відособлена
складова) фінансових відносин, які мають певні особкурортного міста.
ливості в мобілізації та використанні фінансових реВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
сурсів, а також відповідний апарат управління та норВраховуючі універсальні принципи маркетингу, мативно-правове забезпечення.
можна в узагальненому вигляді уявити алгоритм муніТаким чином, матеріальна сфера повинна мати пряципального маркетингу:
мий зв'язок з адміністративно-управлінською сферою
— дослідження, аналіз, рейтингова оцінка (внутрі- міста, продуктом спільної діяльності яких повинно бути
шня та зовнішня);
задоволення потреб мешканців та гостей за умови зас— визначення ключових чинників можливих ва- тосування маркетингового підходу (рис. 2).
ріантів пропозицій;
Таким чином, до матеріальної сфери міста входить
— позиціонування регіону відносно потенційних курортно-рекреаційна підсистема, яка включає у себе
конкурентів;
сукупність санаторно-курортних, туристичних підпри— брендінг та промоція території.
ємств міста (рис. 3).
За світовою муніципальною практикою, потрібно
Концепція маркетингового управління розвитку приспочатку розробити Концепцію сталого розвитку міста, морського курортного міста, перш за все, має включаа вже потім — Генеральний план та Програму інвести- ти у себе ідею, мету, аналітичне обгрунтування стартоційної діяльності на середньострокову перспективу.
вих умов маркетингового розвитку міста, формулюванДля обгрунтування концепції ефективного функ- ня основних завдань і стратегічних маркетингових пріоціонування курортно-рекреаційної підсистеми курорт- ритетних напрямів діяльності та механізмів її реалізації.
У частині стратегії, завдань і механізмів
Маркетинговий підхід:
реалізації ідеї та досягнення мети конмаркетинг здорового
цепції вона є відкритим документом для
способу життя;
внесення нових пропозицій, рекоменКурортномаркетинг курортних
Задоволення
рекреаційна
дацій і доповнень відповідно до нових
місць;
потреб
підсистема
Вхід
маркетинг пам'яток;
Вихід
мешканців умов розвитку міста з плином часу і розприморського
маркетинг міського
будови України.
міста,
курортного
продукту;
туристів
Ідея концепції маркетингового упміста
маркетинг іміджу
равління розвитку приморського курорміста
тного міста повинна полягати в узгодженні та гармонізації соціальної, економічної й екологічної складових збалансованого розвитку курортного міста разом із його територіальним, господарським і соціальним комплексами на довготерміновий період задля якнайповнішоПроцес розвитку міста на основі маркетингового підходу
го задоволення потреб і сучасного, і майбутнього поколінь жителів міста.
Метою концепції маркетингового упРис. 3. Розвиток приморського курортного міста на основі
равління розвитку приморського курорзастосування маркетингового підходу
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Таблиця 1. Базові маркетингові стратегії
Стратегія
1
Маркетинг іміджу
Маркетинг персоналу
Маркетинг відпочинку,
розваг та пам’яток
Маркетинг
інфраструктури

Маркетинг території
(землі)

Зміст можливої діяльності
2
Діяльність, спрямована на створення, підтримання та позитивні зміни іміджу
міста, території, регіону
Формування патріотизму, а також створення приязної мотивації до гостей
Природні пам’ятки (гори, моря, озера) або історична спадщина (музеї, церкви,
історичні постаті); об’єкти культури та відпочинку (театри, стадіони, культурні та
торговельні центри)
Довготерміновий та найбільш стабілізуючий елемент маркетингу міста чи
території: інфраструктура є водночас фундаментом та каркасом регіону. Надійне
енергопостачання, якісна освіта, чиста вода, розвинуті комунікації, безпека на
вулицях
Чотири ключові позиції: територіальний продукт, ціна цього продукту, його
розміщення або розподіл, і, нарешті, просування самої території. У зміст
«територіального продукту» входить, в першу чергу, саме географічне положення
території, її населення (персонал), якість життя, інфраструктура, сировинні
ресурси (якість і кількість), рівень ділової активності, підтримка бізнесу,
рекламного ринку, аудиту тощо

тного міста є: забезпечення гідного та якісного життєвого рівня всіх городян за рахунок динамічного соціально-економічного зростання; позиціювання, створення в
місті повноцінного комфортного і здорового життєвого середовища із збереженням і збагаченням природного довкілля, історико-архітектурної та етнокультурної спадщини; раціональне і збалансоване використання всіх видів ресурсного потенціалу міста; стимулювання ринкових перетворень і впровадження досягнень сучасної науки, техніки і технологій у всі сфери життя
міста.
Таким чином, цілі мають бути: конкретними; вимірюваними; досяжними; відповідними; вчасними.
Забезпечення сталого розвитку приморського курортного міста у рамках концепції має грунтуватися на
комплексі сприятливих і притаманних саме курортному місту особливостей: вигідному природно-географічному розташуванні; багатій історико-архітектурній та
етнокультурній спадщині; специфіці потенціалу людських ресурсів; відносно розвиненій мережі закладів освіти, науки, охорони здоров'я і культури. У той же час
особливу увагу потрібно зосередити на розв'язанні
проблем, що зумовлені факторами лімітуючого характеру: подолання бідності, нарощування бюджету розвитку, обмеженість території міста, зношеність житлового фонду та інженерних і транспортних мереж та комунікацій, забруднення атмосферного повітря, дефіцит житла, недостатній благоустрій міських територій,
низька енергоефективність у комунальній і виробничій
сферах тощо.

Нормативно-правове забезпечення є частиною концепції, яка включає нормативно правові акти, закони
України, положення тощо, які регламентують маркетинговий розвиток та діяльність, яка передбачається у концепції.
Маркетингова стратегія (marketing strategy) — це
засоби досягнення маркетингових цілей, що характеризуються певним цільовим ринком і маркетинговою програмою його освоєння. Її розробкою займається відділ
маркетингу міста, а результатом його роботи є маркетинговий план.
До кожного окремого цільового ринку доцільно застосовувати окрему цільову стратегію, яка у кожному
місті має бути особливою. Нижче наведено деякі можливі базові варіанти маркетингових стратегій (табл. 1).
Маркетингове середовище приморського курортного міста, як будь-якого іншого, включає у себе: зовнішнє
та внутрішнє маркетингове середовище.
У концепції маркетингового управління розвитку
приморського курортного міста маркетингове середовище розглядається як: розвиток бізнесу, людських
ресурсів, інфраструктури, санаторно-курортної сфери
і т.д. Кожному з напрямів розвитку відповідає програма, завдання, проект та контроль.
До зовнішнього середовища відноситься громада з
погляду її взаємовідносин із сусідніми територіями та зовнішніми осередками, інвестори, туристи та гості міста.
До внутрішньо середовища відноситься муніципальний бюджет, витрати, гранди, економічна ситуація у
місті.

Таблиця 2. Типи цільових ринків
№
з/п
1
1
2
3

4

Типи цільових ринків
2
Гості міста: туристи, ділові та приватні
відвідувачі
Мешканці міста, у тому числі наймані
робітники
Представники бізнесу, внутрішні та
зовнішні інвестори

Представники зовнішніх ринків

Цілі муніципального маркетингу щодо ринку
3
Залучення осіб з найвищими денними видатками та на довший час
Залучення некваліфікованої робочої сили або певних категорій
фахівців, стимулювання народжуваності
Підтримка існуючих підприємств
Підтримка їхньої експансії назовні
Спрощене відкриття нових підприємств
Залучення виробництв з інших місць
Стимулювання якомога ширшого зовнішнього збуту
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Напрями розробки плану маркетингу
приморського курортного міста

1. Виробничий
Курортнорекреаційна
сфера

2. Просування
Імідж

3. Інвестиційний

4. Кадровий

Інвестиційна
привабливість
об’ектів

Кваліфікова
ні кадри
(внутрішні)

Інвестиційна
привабливість
земель під
забудову

Залучення
зовнішніх
фахівців

Реклама
Промислова
сфера
Сфера послуг

Брендінг

Рис. 4. Напрями розробки плану маркетингу приморського курортного міста

Окремі місцеві переваги або їх сукупність у різному
ступені цікавлять кожний окремий наявний цільовий
ринок. З погляду можливого застосування до них інструменту муніципального маркетингу, на території кожної
громади є свій унікальний комплекс ринків. Типи
найбільш поширених цільових ринків наведено у таблиці
2 [6].
Маркетинг Мікс міста має основні складові, які взаємодіють між собою: продукт, місце, ціна, реклама, люди
(виконавці та споживачі), місцева влада, процес, партнерство. Всі ці складові визначають сутність маркетингу мікс.
Маркетинг інвестиційних можливостей — важлива
складова концепції, яка передбачає прогнозування розвитку міста завдяки інвестиційної привабливості міста.
Факторами привабливості курортного міста мають
стати курортні та рекреаційні ресурси, приваблива
інфраструктура та історична значущість міста, а також
якість життя, спроможність інституцій, комерційна культура, ідентифікація та імідж громади.
Концепція маркетингового управління розвитку приморського курортного міста повинна передбачати мож-

ливості міста та включати розрахунок його фінансування.
Контроль за виконанням завдань роблять необхідною єдину систему виміру ходу роботи над концепцією
у порівнянні з планом проекту, у відповідності з кошторисом і у виді, потрібному для виконання мети. Система контролю повинна спонукати бачити і швидко реагувати на можливі проблеми, коли їх ще можна устигнути
виправити. Контроль змушує звітувати, дає можливість
простежити хід виконання робіт, концентрує увагу.
Таким чином, план маркетингу включає три напрями: виробничий, просування, інвестиційний та кадровий
(рис. 4).

Отже, алгоритм плану маркетингу приморського
курортного міста включає у себе наступні етапи: дослідження, аналіз, рейтингова оцінка (внутрішня та зовнішня); визначення ключових чинників можливих варіантів
пропозицій; позиціонування регіону відносно потенційних конкурентів; брендінг території (рис. 5).
Стратегії маркетингу це насамперед імідж, персонал, відпочинок, розваги та пам'ятки, інфраструктура.
Проаналізована література з питань
планування маркетингового плаАлгоритм плану маркетингу приморського курортного міста
ну міста дозволяє узагальнити технологію маркетингового планування при1.1. Дослідження
морського курортного міста (рис. 6).
Отже, методологією маркетинго1.2. Аналіз результатів
вого планування приморського курортного міста є: цілі, завдання, функції,
1.3. Рейтингова оцінка (внутрішня та зовнішня)
інструменти, принципи, стратегії, програми та плани маркетингу, оцінка та
аналіз, моніторинг.
2. Визначення ключових чинників можливих варіантів
Підводячи підсумки, можна стверпропозицій
джувати, що розроблена маркетингова програма міста буде забезпечувати:
3. Позиціонування регіону відносно потенційних
— залучення у місто нових наукоконкурентів
ємких продуктів і технологій; створення національного та світового рівня
4. Брендінг (ребрендінг) території
відомості суб'єктів економічної діяльності міста;
Рис. 5. Алгоритм розробки плану маркетингу
— збереження і забезпечення тенприморського курортного міста
денції до підвищення конкурентоспро-
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можності розташованих у місті
2. Завдання
3. Функції
підприємств промисловості та
сфери послуг на внутрішньому,
міжрегіональному та міжнарод1. Цілі
4. Інструменти
ному ринках;
— підвищенню життєвого
рівня населення міста;
Маркетингове планування
— розширення міжрегіо- 10. Моніторинг
5. Принципи
приморського курортного
нальних соціально-економічміста
них відносин;
— підвищення ступеня
ідентифікації населення зі своєї
6. Стратегії
9. Оцінка та
територією проживання; розмаркетингу
8. Плани
7. Програми
аналіз
витку підприємництва;
маркетингу
маркетингу
— поліпшення інфраструктури міста в тому числі за рахуРис. 6. Технологія маркетингового планування курортного
нок підвищення культурної приприморського міста
вабливості;
— залучення нових відпочиваючих;
2. Житкова Е.Л. Маркетинг города: перспективные
— розвиток курортно-рекреаційної сфери міста.
направления совершенствования (на примере г. ТоРозробка та обгрунтування методики розробки мар- льятти) / Е.Л. Житкова // Маркетинг в России и за рукетингової програми міста направлена на розробку те- бежом. — 2006. — № 5. — С. 79—93.
оретичних аспектів та практичну реалізацію маркетин3. Концепція // Матеріал з Вікіпедії — вільної енгу міста дозволить досягти більшого прогресу в області циклопедії [Електроний ресурс]. — Режим доступу:
формування нової якості управління містом в умовах http://uk.wikipedia.org/wiki
ринкової економіки.
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THE MODEL OF NONCOMMERCIAL SOCIAL INSURANCE FUNDS WITH EXPONENTIAL
DISTRIBUTION OF EXPENSES
Розглянуті особливості призначення та функціонування некомерційних фондів соціального страхування, що існують в Україні. Основною проблемою роботи таких фондів є достатнє наповнення доходної частини та своєчасна виплата страхового відшкодування у разі настання страхових випадків. Отримані інтегрально-диференційні рівняння, які характеризують ймовірність розподілу капіталу фондів соціального
страхування в припущенні, що страхові виплати та надходження є незалежними випадковими величинами, які розподіляються за законом Пуассона. Доведено, що розподіл витрат відрізняється від експоненційного закону розподілу, що унеможливлює точне вирішення інтегральних та диференційних рівнянь.
Однак таке рішення можна знайти після деяких додаткових припущень відповідних областей.
In this article features of the Ukrainian non commercial social insurance funds' functioning and purposes are
considered. The main problem of such funds' work is sufficient filling of revenues and timely payment of insurance
compensations in insurable events. The integral and differential equations which characterize the probability of
distribution of the social insurance funds' capital, in assumption that money is distributed under Poisson's law,
are received. It is proved that in case of payment distributions which differ from the exponential distribution law,
it is not possible to receive the exact solution of the integral and differential equations. However, the solutions of
the equations can be found after some additional assumptions for the corresponding areas.

Ключові слова: соціальне страхування, некомерційні самоврядні організації, вірогідність, страхові випадки, експоненційний закон розподілу.
Key words: social insurance, the non-profit self-managing organizations, reliability, insured events, the
exponential law of distribution.

ВСТУП

У країнах з ринковою економікою обов'язкове страхування є розповсюдженим методом гарантованого соціального захисту населення. На сьогодні на страховому ринку України працює більш ніж тисяча організацій, які надають послуги захисту
від різних видів ризику. Окрім класичних комерційних страхових компаній на вітчизняному ринку страхових послуг присутні
державні фонди соціального страхування. Використовуючи основоположні механізми страхової діяльності, держава за допомогою таких організацій виконує деякі соціальні функції і
реалізує соціальні гарантії. Діяльність таких структур дуже схожа на роботу страхових компаній, однак, має ряд суттєвих
відмінностей, основною з яких є повна або часткова відмова
від отримання комерційної користі за результатом своєї роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Побудові та дослідженню математичних моделей наповнення і використання фінансових ресурсів фондів соціального страхування в останні роки присвячено ряд робіт. Для вирішення
вказаних проблем використовуються різні методи математичного моделювання, в тому числі і актуарної математики, засновані на теоремах теорії ймовірностей та її додатках [3; 4], а також методи математичної статистики.
Розглянуті класичні моделі [5], що дозволяють розрахувати
ймовірність банкрутства та виживання страхових компаній, принципи вибору навантаження страхових премій, ймовірність настання страхового випадку. У соціальному страхуванні, визначальне
значення мають процес зміни числа застрахованих осіб і тривалості строку страхування, які є випадковими процесами [6].
Питанням, щодо побудови математичних моделей некомерційних фондів присвячені роботи [6; 7], в яких для вирішення
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розглядаючи питання застосування математичних поставлених математичних задач використовуються різні метометодів у соціальному страхуванні економічних ризиків ди теореми масового обслуговування.
як у виробничій, так і у побутовій сферах, необхідно визначити критерії формування та використання грошових ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є математичне обгрунтування діялькоштів некомерційних фондів соціального страхування
ності некомерційних фондів соціального страхування та побу[1; 2].
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дова моделей його діяльності за умови, що страхові виплати являються незалежними однаково розподіленими величинами
ξ являються незалежними однаково розподіленими випадко- з частотою розподілу fξ(x).
−x
вими величинами, які мають експоненційний закон розподілу.
1
fξ ( x) = e m ,
x≥0
(1).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

m

Фонд виділяє частину своїх коштів на соціальні програми, і
Залежно від страхового випадку, вітчизняним законодав- на відміну розглянутих раніше моделей, вважатимемо, що цей
ством передбачено такі види загальнообов'язкового державного процес утворює пуассоновський потік змінної інтенсивності λ(t),
соціального страхування:
а виплати θ являються незалежними випадковими величинами,
— пенсійне страхування;
розподіленими за експоненційним законом:
— страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатx
1 −
ності та витратами, зумовленими похованням;
P0 ( x) = ⋅ e b , x ≥ 0
— страхування від нещасного випадку на виробництві та
b
(2).
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатν (t ) = ϕ (V )
ності;
Припускаємо, що при V(t)=0 не відбувається банкрутство
— страхування на випадок безробіття;
фонду, а при V(t)<0 він продовжує функціонувати із затримка— медичне страхування (знаходиться на стадії проекту за- ми по страховим виплатам, а за проміжок часу ∆t виплати у цілокону).
му складають:
Завданням загальнообов'язкового державного соціальноV(t) ∆t.
го страхування є захист прав та інтересів громадян, які мають
право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, що
включають право на забезпечення їх у разі хвороби, постійної МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження являється встановлення деякого
або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних
граничного
значення капіталу V0, при якому для V<V0 виплати
від них обставин, народження дитини, необхідності догляду за
малолітньою дитиною або дитиною-інвалідом, хворим членом на соціальні потреби не враховуються і υ(t)=0.
При V>V0 виконуються виплати з постійною інтенсивністю V(t).
сім'ї, смерті громадянина та членів його сім'ї тощо.
Таким чином, при V<V0 фонд соціального страхування в
У системі державного соціального страхування роль страховика виконує держава, яка бере на себе зобов'язання щодо середньому витрачає менше коштів, ніж до нього надходить;
створення колективних страхових фондів і виплати страхового при V>V0 витрати фонду в середньому більші, ніж його надходвідшкодування. Організаційно-адміністративне забезпечення ження.
такої діяльності (за винятком медичного страхування) на підставі
профільних законів здійснюється відповідними фондами, а саме: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Будемо також припускати, що фонд витрачає отримані гро— Пенсійним фондом України (далі — ПФУ);
— Фондом соціального страхування з тимчасової втрати шові кошти, причому виплати є випадковими величинами, які
працездатності (далі — ФВП);
незалежно розподіляються. Моменти виплати грошових коштів
— Фондом соціального страхування від нещасних випадків фондом соціального страхування також утворюють пуассонівна виробництві та професійних захворювань України (далі — ский потік.
ФНВ);
Розв'язання поставленої задачі полягає у знаходженні
– Фондом загальнообов'язкового державного соціально- щільності ймовірностей р(V), яка буде мати різний вигляд у
го страхування України на випадок безробіття (далі — ФБ).
кожній з розглянутих областей.
Фонди є некомерційними самоврядними організаціями (за
Для області V>V0 відповідна щільність імовірностей познавинятком Пенсійного фонду, який функціонує як центральний
чається р2(V) і визначається із відповідного рівняння Колмогоорган виконавчої влади до його перетворення в неприбуткову
самоврядну організацію). Кошти фондів не входять до складу рова для Марківських процесів:
∞
Держбюджету, держава є гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам фондів, p2 (V ) = p2 (V − C0 ⋅ ∆t )(1 − (λ + ν ))∆t + λ∆t ∫ p2 (V + x ) f ξ ( x ) +
C
стабільної діяльності фондів.
∞
Функціонування усіх чотирьох фондів зумовлено єдиною
(3),
логікою, що спирається на страховий принцип. Вказані фонди + µ∆t ∫ p2 (V + y ) ⋅ p2 ( y )dy + 0( ∆t )
0
призначені для соціальної допомоги громадянам, які з певних
де С0 — швидкість надходження коштів у фонд.
причин опинились у скрутних життєвих умовах унаслідок втрати
заробітку. Основна розбіжність полягає в тому, що для ФВП,
Розкладаючи р2(V-С0 ∆t) в ряд Тейлора , маємо:
ФНВ та ФБ ймовірність настання страхового випадку менша
∞
/
100%, тоді як для ПФУ вона становить 100% (не враховуючи
p2 = (1 − (λ + ν )∆t )( p2 (V ) − p2 (V )C0 ∆t ) + λ∆t ∫ p2 (V + x ) pξ ( x )dx +
передчасно померлих). При цьому в діяльності фондів відсутні
0
∞
будь-які регіональні, галузеві та інші розбіжності принципового
характеру: учасниками фондів, а отже й застрахованими осо- + ν∆t ∫ p2 (V + y ) pθ ( y )dy + 0( ∆t )
0
бами є усі без винятку працівники, за яких сплачуються страхові
Переходячи
до границі при ∆t→0, маємо інтегро-диференвнески. За вказаної умови навіть громадянство застрахованої
ційне рівняння для р2(V):
особи не має значення [8].
∞
∞
Моменти зміни інтенсивності потоку страхових платежів
/
залежать від багатьох випадкових факторів і не можуть бути C0 p2 (V ) + (λ + ν ) p2 (V ) = λ ∫ p2 (V + x ) pξ ( x )dx + ν ∫ p2 (V + y ) pθ ( y )dy (4).
0
0
розглянуті як детерміновані. Найбільш відповідною моделлю для
З
урахуванням
(1)
та
(2):
опису діяльності такого фонду є стохастичний пуассонівський
∞
∞
−x
V ∞
−t
потік зі станом інтенсивності λ.
1
1
∫0 p2 (V + x) pξ ( x)dx = m ∫0 p2 (V + x)e a dx = a e a ∫0 p2 (t )e m dt.
Головною характеристикою стану фонду соціального страхування на даний момент часу є його капітал V(t). Будемо вва∞
V ∞
−t
1
жати, що кошти, які надходять до фонду, утворюють пуассоні∫0 p2 (V + y ) pθ ( y )dy = b e b V∫ p2 (t )e b dy
вський потік з інтенсивністю λ, а грошові суми, що поступають,
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Отже, рівняння (4) з урахуванням цього має вигляд:
(5).
Розв'язок рівняння (5) повинен задовольняти граничній
умові р2(V 0)=0 та знаходиться у стандартному вигляді:
(6).
З початковою умовою А0=0. Після підстановки (6) в початкове рівняння (5), отримаємо систему лінійних рівнянь для визначення постійних F0 та G0:

(7).
Звідки

(8).
де невідома С2 знаходиться із умови нормування і знаходиться чисельно:
(9).
За умови розподілу внесків, що надходять до фонду соціального страхування, та його виплат за еспоненційним законом, може бути знайдено точне рішення рівняння (9). При довільних розподілах внесків, що надходять до фонду, і його виплат, отримати точне рішення рівняння (9) не вдається. Однак
рішення рівняння (9) може бути знайдено при введенні деяких
додаткових припущень для відповідних областей, зокрема, в припущенні V=V0, яке означає, що фонд практично витрачає майже стільки ж коштів, скільки отримує надходжень.
Однією з важливих характеристик фонду є імовірність неплатоспроможності. При виконанні умови V<0 фонд повинен припинити виплати по страховим випадкам. Ця ймовірність знаходиться
із отриманого інтегрально-диференційного рівняння і дорівнює:
(10).
Перевищення виплат фонд виконує в разі, коли капітал
фонду V>V0, або при
, коли зміна капіталу, що почалася при V=V 0 ще не досягло нульового значення, тому
ймовірність підвищення виплат можуть бути знайдені у вигляді:

(11),
де С чисельно знаходиться із умови нормування (9).

ВИСНОВКИ

ління надходженнями і виплатами, які забезпечують задані
ймовірнісні характеристики роботи фондів. Як конкретний приклад розглянуто випадок, коли рішення отриманих інтегрально-диференційних рівнянь знаходиться не в чисельному вигляді,
а представляється аналітично. Знайдено імовірності неплатоспроможності при підвищених виплат фондів.
За умови, що страхові виплати ξ мають відмінні від експоненційного закон розподілу, інтегрально-диференційні рівняння,
отримані при вирішенні поставленого завдання, не можуть бути
вирішені аналітично. Тому для розрахунку зазначених рівнянь
чисельно, необхідно буде вводити додаткову систему обмежень.
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Таким чином, у статті розглянута діяльність некомерційних
фондів соціального страхування і побудована модель їх діяльності за умови, що страхові виплати та надходження ξ являються незалежними однаково розподіленими випадковими величинами, які мають закон розподілу Пуассона.
У рамках заданих припущень знайдена відповідна щільність
розподілу капіталу фондів і отримана система інтегрально-диференційних рівнянь, які дозволяють виявити параметри управ- Стаття надійшла до редакції 14.10.2014 р.
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BUDGET FINANCING OF PRIORITY ECONOMIC SECTORS OF UKRAINE: PLANNING
AND OPTIMIZATION
Стаття присвячена дослідженню бюджетного фінансування пріоритетних сфер економіки та пошуку його оптимальної структури. В ході дослідження виявлено, що від раціонального та ефективного
співвідношення видатків бюджету залежить можливість досягнення Україною високого рівня економічного розвитку. Видатки бюджету є інструментом державного впливу, від напрямів та виваженості
використання яких залежить конкурентоспроможність та стан пріоритетних галузей економіки. Основною метою статті є дослідження теоретичних засад оптимального розподілу бюджетних видатків,
розробка оптимальної структури видатків зведеного бюджету за функціональною класифікацією та
визначення питомої ваги фінансування пріоритетних сфер економіки задля забезпечення макрофінансової стабільності в державі та сприяння відновленню національного господарства, шляхом визначення потенційних напрямів прискорення темпів економічного розвитку України.
The article investigates the budget financing of priority sectors and finding its optimal structure. The
study found that the rational and efficient expenditures ratio depends on the possibility of achieving high
Ukraine's level of economic development. Budget expenditures can be a tool of state influence on the
direction and prudent use of which depends on the competitiveness and status of the priority sectors of the
economy. The main purpose of this article is to study the theoretical foundations of optimal allocation of
expenditure, the development of the optimal structure of consolidated budget expenditures by functional
classification and determination of the proportion of funding for priority sectors of the economy to ensure
macroeconomic stability in the country and facilitate the restoration of the national economy by identifying
potential areas of acceleration of the economic development of Ukraine.

Ключові слова: видатки бюджету, пріоритетні сфери економіки, ВВП, конкурентоспроможність, економічний розвиток.
Key words: expenditures, priority sectors of the economy, GDP, competitiveness, economic growth.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
(АКТУАЛЬНІСТЬ)

ефективному та раціональному державному фінансуванню. Виважені рішення уряду щодо визначення та
Забезпечення структурної перебудови економіки, дотримання пріоритетів фінансування видатків бюджепідвищення її ефективності можливе лише завдяки ту є досить вагомим інструментом впливу на динаміку
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економічного розвитку й підвищення конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі. За умови її
відсутності, зниження ефективності використання державних фінансових ресурсів і збільшення державного
боргу макроекономічна розбалансованість та зниження фінансової стійкості стають на загрозі фінансовій
безпеці держави. Недостатність фінансових ресурсів
держави призводить до збільшення значення раціонального та цільового використання бюджетних коштів.
Саме тому, для досягнення конкурентоспроможності
національної економіки, необхідним є перегляд структури видатків бюджету, зміна пріоритетів бюджетного
фінансування.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання використання бюджетних видатків з метою
зміцнення та розквіту національної економіки завжди
було актуальним як для світових країн-лідерів так і для
всіх інших держав. Саме через це на сьогодні відомо
безліч досліджень присвячені цьому питанню, серед
яких можна виділити роботи В. Федосова, К. Владимирова, І. Запатріної, Т. Затонацької, К. Павлюк, та ін.
Проте дане питання потребує подальшого дослідження, адже поточний стан пріоритетних галузей економіки свідчить про необхідність зростання рівня їх розвитку та оновлення виробничого потенціалу, а для цього їх
фінансування має бути якомога ефективнішим та приносити максимальні результати. В той же час сучасна
структура видатків на економічну діяльність спрямована переважно на вирішення поточних проблем, і незначна кількість фінансових ресурсів держави сприяє саме
їх розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

З метою оптимізації структури видатків бюджету у
статті буде досліджено тенденції розподілу видатків
бюджету за функціональною класифікацією за останні
чотирнадцять років, встановлено основні недоліки та
визначено оптимальну структуру видатків на розвиток
пріоритетних сфер економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Теоретичні та прагматичні аспекти фінансування
пріоритетних галузей економіки за рахунок коштів
бюджету завжди викликали суперечності у дослідників. Проте не варто забувати, що існують такі сфери економіки, забезпечити процвітання яких спроможна лише держава. Окрім цього в сучасних умовах
функціонування української економіки не можна ігнорувати той факт, що добробут в країні безпосередньо залежить від рівня розвитку галузей національної економіки. Саме тому видатки бюджету у пріоритетні галузі економіки є інструментом впливу на їх
розвиток. Безперечно, держава має й інші інструменти, за рахунок яких вона регулює економічну ситуації
в країні (наприклад, до фіскальних інструментів належать податки і збори, державні позики, інвестиції,
трансферти, а до монетарних — регулювання грошової маси, валютний курс тощо [9, с. 20]) Проте в сучасних умовах розвиток пріоритетних сфер без видатків бюджету вкрай складний і затяжний процес, від
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досягнення якого залежить добробут України в цілому.
Структура та основні напрями витрачання бюджетних коштів визначаються відповідно до соціально-економічної політики держави та рівня централізації в
країні. Напрями використання бюджетних видатків обумовлюються цілою низкою факторів, основними з яких
є: пріоритети і функції держави, рівень соціально-економічного розвитку, розгалуженість зв'язків бюджету
з галузями економіки, адміністративно-територіальний
поділ, форми надання бюджетних коштів [2, с. 154; 7, с.
236]. Проте запорукою ефективного функціонування
національної економіки, на нашу думку, є раціональне
та економне використання коштів бюджету, шляхом
побудови належної нормативно-правової бази, яка регулюватиме цей процес із одночасним встановленням
чітких пріоритетів витрачання бюджетних коштів, що
забезпечить досягнення поставлених стратегічних завдань. Безумовно важливим питанням на цьому шляху є
визначення оптимальної структури бюджетних видатків,
яка відповідатиме пріоритетам державної політики та
забезпечить розвиток її економіки.
Оптимальне планування бюджетних видатків впливає на перерозподільні процеси, структурне регулювання економіки, зростання національного доходу та інше,
як зазначає Васютинська Л.А. [1]. Оптимальна структура доходів і видатків бюджетів залежить від урахування впливу багатьох факторів, як вважає Кохан І.В., а
саме: особливостей функціонування бюджетного механізму, соціально-економічного розвитку , державної
політики розвитку регіонів, оптимального формування
та ефективного перерозподілу фінансових потокiв [3].
Макаренко О.І. та Зульфугарова С.О. під оптимальним
розміром видатків розуміють "таке розподілення
коштів, що дасть змогу досягнути стану, що має
мінімально можливі відмінності у досягнутому рівні розвитку регіону, що досліджується, та ідеального регіону
— такого стану, коли інтегральний індекс соціальноекономічного розвитку регіону буде максимальним" [4,
с. 38]. Набока Т.С. під оптимальним пропонує розуміти
такий розподіл коштів, який за обмеженості ресурсів
дозволяє досягти максимального соціально-економічного розвитку країни та добробуту суспільства за умови мінімального залучення коштів [5].
На нашу думку, з метою розбудови конкурентоспроможної національної економіки, забезпечення розвитку пріоритетних сфер економіки необхідно підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів, шляхом
оптимізації структури їх розподілу. Визначальним чинником успішної реалізації цілей державної політики економічного розвитку є не стільки абсолютна маса фінансових ресурсів, яка акумулюється до бюджету, скільки
структура перерозподілу бюджетних коштів.
Для визначення оптимальної структури видатків зведеного бюджету на економічний розвиток спочатку розрахуємо оптимальну частку цих видатків у зведеному
бюджеті. Побудова моделі оптимізації видатків бюджету за функціональною класифікацією потребує введення позначень. Нехай, невідомими є частки видатків на:
загальнодержавні функції — х1, оборона — х2, громадський порядок, безпека та судова влада — х3, економічна діяльність — х4, охорона навколишнього при-

Інвестиції: практика та досвід № 21/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Обмеження питомої ваги видатків
зведеного бюджету за функціональною
класифікацією

Джерело: розраховано на основі [10].

родного середовища — х5, житлово-комунальне господарство — х6, охорона здоров'я — х7, духовний і
фізичний розвиток — х8, освіта — х9, соціальний захист та соціальне забезпечення — х10. Вважатимемо,що сумарно всі частки мають становити 100% бюджету.
Таким чином, ми отримали цільову функцію для обчислення оптимального рівня видатків за функціональною класифікацією:
(1).
Важливим у процесі визначення оптимального обсягу видатків є врахування того, що вони не можуть зростати до безкінечності, існує обмеження, яке залежить
від централізації бюджетних коштів у ВВП країни
(ЦентрВВП), та від темпу приросту ВВП (tВВП). Тому у процесі дослідження необхідно враховувати:
(2).
Економіка України характеризувалась циклічністю
свого розвитку, а тому її можна поділити та три періоди: до кризи (до 2008 року), кризовий період (2008—
2009 рр.), відновлення від наслідків кризи (починаючи
з 2010 р.). У період зростання національної економіки
спостерігався найвищий рівень фінансування економічної діяльності, в той же час, як негативні наслідки кризи вимагали збільшення питомої ваги видатків на захист соціально вразливих верств населення. Побудо-

ва конкурентоспроможної економіки та зростання значення бюджетних видатків в економічному розвитку
потребує зростання частки видатків на економічну
сферу, в той же час, видатки, що спрямовані на загальнодержавні функції та громадський порядок, які, на
наш погляд, значно завищені, можуть стати джерелом
збільшення питомої ваги саме видатків на економічну
діяльність. Враховуючи дані тенденції та динаміку
структури видатків бюджету за останні чотирнадцять
років, у процесі побудови оптимальної структури видатків зведеного бюджету, дослідимо три можливі сценарії, за якими можливе здійснення видатків та, на основі дослідженої динаміки структури видатків зведеного бюджету введемо обмеження для досліджуваної
моделі (табл. 1).
Оптимальна структура видатків зведеного бюджету розраховується шляхом вирішення багатокритеріальної задачі лінійної оптимізації. У результаті проведених розрахунків з використанням наявних обмежень та потреб української економіки, використовуючи програмне забезпечення MS Excel (Дані — Пошук рішення), оптимальний розподіл видатків зведеного бюджету України, отримуємо наступні результати (табл. 2).
Таким чином, в ході дослідження визначення оптимальної структури видатків на економічний розвиток
пріоритетних сфер економіки, необхідно враховувати,
що їх обсяг не має перевищувати розрахованого оптимального рівня (16,4% — за песимістичного сценарію,
18,76% — за задовільного та 20,57% при оптимістичному).
Важливого значення в ході дослідження набуває
не лише питома вага видатків на економічну діяльність
в загальній структурі видатків бюджету, а і їх розподіл
за пріоритетними, з точки зору бюджетного фінансування, галузями економіки, адже раціональне та ефективне розподілення бюджетних ресурсів є запорукою
досягнення їх розвитку та зростання конкурентоспроможності. З цією метою, дослідимо оптимальний розподіл видатків на пріоритетні галузі економіки в структурі видатків на економічну діяльність зведеного бюджету.
Визначення оптимальної структури видатків на економічний розвиток має обов'язково враховувати за-

Таблиця 2. Оптимальна структура видатків зведеного
бюджету за функціональною класифікацією

Джерело: розраховано на основі [10;11] за допомогою програмного забезпечення MS Excel.
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнта еластичності валової доданої вартості
за видами економічної діяльності
Розраховано на основі [10], шляхом використання програмного забезпечення MS Excel.

лежність валової доданої вартості країни від основних
видів економічної діяльності, на які держава витрачає
свої ресурси. Визначимо часткові коефіцієнти еластичності галузей народного господарства, які дадуть можливість оцінити на скільки відсотків у середньому
змінюється валова додана вартість країни із зміною на
1% галузей народного господарства(рис. 1) [6, с. 317].
Найбільш еластичною валова додана вартість (ВДВ)
є при зростанні обсягу обробної промисловості,
сільського господарства, виробництва та розподілення
енергії, газу та води. В той же час за всі проаналізовані
відрізки часу найменший вплив на зростання ВДВ має
транспортна сфера, інші види економічної діяльності,
будівництво та добувна промисловість. Саме тому, при
оптимізації видатків на розвиток економіки, будемо
враховувати вплив галузей на зростання ВДВ, з одночасним врахуванням того, що головною умовою забезпечення розвитку економіки є фінансування наукових
розробок та інновацій.
Оптимальна структура видатків зведеного бюджету на економічну діяльність розраховується шляхом вирішення задачі лінійної оптимізації. В ході дослідження введемо такі позначення: видатки на загальну економічну, торговельну та трудову діяльність — z1, видатки на сільське господарство, лісове господарство та
мисливство рибне господарство — z2; паливно-енергетичний комплекс — z3, іншу промисловість та будівництво — z4, транспорт — z5; зв'язок, телекомунікації та

інформатика — z6, інші галузі економіки — z7, фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки — z8, іншу економічна діяльність — z9.
Вважатимемо, що сумарно всі частки мають становити
100% видатків на економічну діяльність. Отримуємо
цільову функцію для обчислення оптимального рівня
видатків на економічний розвиток:
(3).
Аналіз динаміки видатків на економічну діяльність
в Україні за останні 14 років, дозволяє ввести такі обмеження (табл. 3).
Використання наявних обмежень у процесі визначення оптимального рівня видатків (Дані — Пошук
рішення), дозволяє отримати такі сценарії оптимального розподілення ресурсів бюджету на економічну
діяльність (табл. 4). На наш погляд, видатки зведеного
бюджету на економічну діяльність мають розподілитись
таким чином, щоб у всіх трьох сценаріях подій найбільша питома вага коштів бюджету спрямовувалась на пріоритетні сфери економіки, в той же час, видатки на загальну економічну, торговельну та трудову діяльність,
на інші галузі економіки та іншу економічну діяльність
слід скоротити (табл. 4).
Якщо порівняти отримані прогнози фінансування
видатків бюджету на пріоритетні сфери економіки з
фактичним виконанням видаткової частини зведеного
бюджету за 2013 р., то можна дійти висновку, що структура видатків на економічний розвиток потребує опти-

Таблиця 3. Обмеження питомої ваги видатків зведеного бюджету на економічну діяльність

Джерело: розраховано на основі [10].
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Таблиця 4. Оптимальна структура видатків зведеного бюджету на економічну діяльність
Показник
Загальна економічна, торговельна
та трудова діяльність
Сільське господарство, лісове
господарство та мисливство, рибне
господарство
Паливно-енергетичний комплекс
Інша промисловість та
будівництво
Транспорт
Зв'язок, телекомунікації та
інформатика
Інші галузі економіки
Фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки в галузях
економіки
Інша економічна діяльність
Разом F (z)

Оптимістичний
сценарій

Песимістичний
сценарій

Задовільний
сценарій

2,50

3,90

3,00

26,14
26,97

15,26
30,10

24,72
28,17

10,50
18,70

1,73
30,06

7,40
25,42

3,22
0,50

0,48
2,90

1,70
0,70

10,78
0,70
100,00

2,50
13,07
100,00

7,80
1,10
100,00

Джерело: розраховано на основі [10].

мізації за всіма напрямами фінансування. Найбільше
відхилення спостерігається для таких показників як
транспорт (30,3% у 2013 році [10]), фінансування якого значно завищене і потребує суттєвого скорочення,
адже надмірне його фінансування не призводить до зростання ВДВ, не сприяє розвитку галузі. Фінансування ж
фундаментальних досліджень і розробок (1,9% у 2013
році [10]) необхідно значно збільшувати, якщо Україна
прагне збільшити інноваційну складову у народному господарстві. Фінансування аграрного сектору, як і промисловості та будівництва необхідно стабілізувати на
оптимальному рівні ( для аграрного сектора не менше
15,26%, для промисловості та будівництва не менше
1,7%).
У сучасних умовах найбільш вагомою підоймою в
державному управлінні щодо підвищення рівня економічного розвитку та виконання пріоритетних завдань
виступає ефективна та налагоджена система видатків
бюджету. Головним завданням при цьому є постійне
підвищення результативності використання бюджетних
коштів. З метою оптимізації фінансування економічного розвитку пріоритетних сфер народного господарства
необхідно змінити саме структуру видаткової частини
бюджету, шляхом скорочення адміністративних видатків, і збільшенням питомої ваги капітальних вкладень. Бюджет має стати не лише кошторисом надходжень та витрат, а насамперед засобом забезпечення
економічного розвитку, надійним фінансовим планом,
який поміж іншого передбачає відтворення умов для
власного фінансування у довгостроковій перспективі.
А бюджетні ресурси мають розглядатися не з позицій
поточного проїдання, а як невід'ємна частина загальних
інвестиційних ресурсів усієї системи суспільного відтворення.
З метою досягнення економічного розвитку в
Україні необхідно оптимізувати структуру видатків, шляхом скорочення видатків, які не сприяють розвитку, а
лише ускладнюють макроекономічну ситуацію.
Найбільший обсяг видатків на економічну сферу
припадає на транспортну сферу на сьогодні, і дійсно
забезпечення формування транспортної інфраструктури є важливим компонентом конкурентоспроможної
вітчизняної економіки, проте не варто забувати, що

фінансові кошти необхідно спрямовувати саме на зростання інвестиційного потенціалу та привабливості цієї
галузі, що дасть можливість відновити транспортні сполучення міжнародного масштабу. Саме тому державну
підтримку доцільно здійснювати за такими напрямами:
— капітальні вкладення у реконструкцію та будівництво особливо важливих об'єктів транспортної інфраструктури, що забезпечують безпеку функціонування
транспортних систем, оновлення парків транспортних
засобів;
— спрямування витрат у фундаментальні наукові
дослідження, пов'язані з розробкою сучасних видів
транспорту;
— переоснащення парку автомобільної, міської
електричної техніки на основі розвитку вітчизняного
транспортного машинобудування.
Українська економіка значно відстає у показнику
енергоефективності використання ресурсів, і, як наслідок, має високі затрати на енергозабезпечення. Створення ефективно функціонуючого паливно-енергетичного комплексу дасть змогу значно скоротити витрати
держави на цю галузь, а для цього необхідно здійснювати державні капітальні вкладення у таких напрямах:
— підвищення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів;
— створення умов для переходу економіки на енергозберігаючий тип розвитку;
—модернізація вугільної промисловості України;
— зменшення впливу ПЕК на навколишнє середовище;
— гарантування енергетичної безпеки України.
Досвід зарубіжних країн свідчить про позитивний
вплив розвитку сільського господарства на економіку
держави. Досягти таку тенденцію лише шляхом забезпечення модернізації та інвестицій у такі його напрями,
як сільськогосподарське машинобудування, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, аграрна наука [8].
Не можна не відмітити, що розвиток вітчизняного
машинобудування має одне з найпріоритетніших значень, адже техніка, яка використовується всіма іншими
галузями економіки має надзвичайно високі ціни закордоном. Існування власних аналогів, а в перспективі створення новітніх технологій, які матимуть попит на світо-
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вих ринках дозволить значно скоротити затрати на виготовлення вітчизняної продукції, а отже і цін на неї. Для
розвитку вітчизняного машинобудування необхідно
орієнтуватися насамперед на вітчизняні інвестиційні
ресурси, джерелами яких можуть стати податкові надходження від ресурсномістких галузей, продукція яких
експортується (маються на увазі високоліквідні корисні
копалини, такі як титан, цирконій, рідкісноземельні метали, за запасами яких Україна є лідером у світі).

ВИСНОВКИ

Отже, на основі проведеного дослідження можна
зробити висновок, що особливого значення для розвитку національної економіки має прийняття системних
рішень, які стосуватимуться не окремих галузей економіки (подекуди навіть окремих підприємств та напрямків), як це відбувається сьогодні. За такого підходу втрачається ефект синергії та загальна результативність від витрачених бюджетних та приватних ресурсів прирівнюється до нуля. Адже не веде до поступального розвитку економіки України, веде до диспропорцій у виробництві, занепаду підтримуючих галузей
та, як наслідок призводить до неконкурентоспроможних цін на українські товари. Основні акценти при спрямуванні бюджетних коштів на економічний розвиток
мають зосереджуватися на:
— реалізації політики енергозбереження, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств,
диверсифікації джерел енергії;
— розвитку ракетно-космічної галузі та літакобудування;
— поліпшенні транспортної інфраструктури, забезпеченням пріоритетного розвитку міжнародних транспортних коридорів та мережі доріг у сільській місцевості;
— розвитку високих технологій, інноваційних розробок та їх впровадження у пріоритетних галузях економіки;
— розвитку агропромислового комплексу фінансовому оздоровленні аграрного сектора;
— розвитку паливно-енергетичного з метою гарантування енергетичної безпеки держави.
Література:
1. Васютинська Л.А. Сутність і проблеми підвищення ефективності видатків бюджету [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/
jspui/bitstream/123456789/1722/1/%D0%A1%D1%83%.pdf
2. Дробозина Л.А., Поляк Г.Б. и др. Финансы: учебник для вузов: под ред. проф. Л.А. Дробозиной. — М.
ЮНИТИ. 2001 г. 527 с.
3. Кохан І. В особливості формування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/
%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/2012-2/
%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD.pdf
4. Макаренко О.І., Зульфугарова С.О. Модель оптимізації розподілення бюджетних коштів // Економічна кібернетика. — 2008. — № 12 (4950). — С. 38—41.

144

5. Набока Т.С. Оптимізація структури видаткової
частини бюджету// Економіка України. — № 1 (626).
— 2014. — С. 51—62.
6. Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. / Г.В. Присенко, Є.І. Равікович. — К.: КНЕУ, 2005. — 378 с.
7. Родионова В.М.Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика,1993.
8. Романенко В.А. Конкурентоспроможність національної економіки: системний підхід// Вісник КНТЕУ.
— 2012. — № 2. — С. 21—28.
9. Юхименко П.І., Федосов В.М. Теорія фінансів:
підручник / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. —
К.: ЦУЛ, 2010. — 576 с.
10. Звіти Міністерства фінансів України "Про виконання Державного бюджету України за 2004—2013
роки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/
main?cat_id=51703
11. Статистична інформація Державного комітету
статистики України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://ukrstat.gov.ua/
References:
1. Vasutunska, L.A.(2009) "Sutnist' i problemy
pidvyschennia efektyvnosti vydatkiv biudzhetu", [Online],
available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1722/1/%D0%A1%D1%83%.pdf
2. Drobozyna, L. A. аnd Poliak, H. B. (2001), Fynansy
[Finance]. YuNYTY, Moskva, Russia.
3. Kokhan, I.V. (2012), "Osoblyvosti formuvannia
dokhodiv i vydatkiv mistsevykh biudzhetiv na prykladi
Ivano-Frankivs'koi oblasti", [Online], available at: http://
www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/%D0%9 7% D0 %B1 % D1 % 9 6 % D1 % 8 0 % D0%BD%D0%B8%D0%BA/2012-2/
%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD.pdf
4. Makarenko, O.I. and Zul'fuharova, S.O. (2008),
"Model' optymizatsii rozpodilennia biudzhetnykh koshtiv",
Ekonomichna kibernetyka, vol.12, pp. 38—41.
5. Naboka, T.S. (2014), "Optymizatsiia struktury
vydatkovoi chastyny biudzhetu", Ekonomika Ukrainy, vol.
1 (626), pp. 51—62.
6. Prysenko, H.V. Ravikovych, Ye.I. (2005), Prohnozuvannia sotsial'no-ekonomichnykh protsesiv [Prediction
of of social andof economic processes], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Rodyonova, V.M. (1993), Fynansy [Finance], Fynansy y statystyka, Moskva, Russia.
8. Romanenko, V.A. (2012), "Konkurentospromozhnist' natsional'noi ekonomiky systemnyj pidkhid", Visnyk
KNTEU, vol. 2, pp. 21—28.
9. Yukhymenko, P.I. Fedosov, V.M. (2010) Teoria
finansiv [Theory of Finance], TsUL, Kyiv, Ukraine.
10. Zvity Ministerstva finansiv Ukrainy (1999—2013)
"Pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy",
[Online], available at: http://www.minfin.gov.ua/
control/uk/publish/archive/main?cat_id=51703
(Accessed 5 October 2014).
11. Statystychna informatsiia Derzhavnoho komitetu
statystyky Ukrainy, [Online], available at: http://
ukrstat.gov.ua/ (Accessed 5 October 2014).
Стаття надійшла до редакції 15.10.2014 р.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 35.088.6

Т. С. Яровой,
аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ

СУЧАСНИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В КОНТЕКСТІ
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ
СОЮЗОМ
T. Yarovoy,
Postgraduate student in the Institute of Legislation of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE CURRENT PARLIAMENTARY SYSTEM IN THE CONTEXT OF COOPERATION
BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION
У статті розглядається соціально-політичний розвиток українського суспільства, що потребує активної інтеграції України до світового співтовариства. Реалізація курсу на європейську
інтеграцію України є невід'ємним елементом внутрішніх реформ, спрямованих на економічне
зростання, підвищення рівня життя народу, розвитку демократії, становлення громадянського
суспільства, забезпечення гарантій верховенства права, свободи слова, захисту прав і свобод
людини, зміцнення національної безпеки. Тому поглиблення співробітництва з Європейським
Союзом є важливим елементом зміцнення стабільності та безпеки на Європейському континенті та в Україні зокрема.
Важливим залишається питання про вдосконалення та реформування діяльності системи
органів державної влади в Україні, і законодавчої влади зокрема. Особливої гостроти та актуальності це питання набуває у контексті адміністративного реформування системи влади в
нашій країні.
The socio-political development of the Ukrainian society, which requires the active integration of
Ukraine into the world community. The implementation of the European integration course of Ukraine
is an integral component of internal reforms aimed at economic growth, improving life of the people,
democracy, civil society, guaranteeing the rule of law, freedom of speech, protection of rights and
freedoms, strengthening national security. Therefore, the deepening of cooperation with the
European Union is an important element of strengthening stability and security on the European
continent, and in Ukraine in particular.
The important question is about the improvement and reform of the system of bodies of state power
in Ukraine, and the legislature in particular. Special acuteness and urgency of this question is in the
context of administrative reform of the government system in our country.
Ключові слова: парламентаризм, розвиток, адміністративна реформа, Європейська інтеграція, Європейський Союз, Верховна Рада України, конституційно-правова реформа.
Key words: parliamentarism, development, administrative reform, European integration, the European Union,
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Незалежна Україна постала 24 серпня 1991 року,
коли Верховна Рада УРСР 12-го скликання одностайно
проголосувала за "Акт проголошення незалежності
України". З цієї дати починається відлік власне парламентського правління в новоствореній державі та процес становлення парламентського інституту в Україні.
До 1996 року Верховна Рада України працювала згідно
з Конституцією 1978 року, до якої періодично вносилися зміни, щоб відобразити зміни політичного та суспільного характеру, що відбувалися на той час в Україні. 28 червня 1996 року Верховна Рада в результаті
напружених дебатів схвалила нову Конституцію Украї-

ни, яка визначила місце парламенту в державному управлінні і його повноваження. Здобуття Україною незалежності було черговим кроком у процесі розвитку
інституту вітчизняного парламентаризму, що знаменувався багатьма важливими змінами у структурному і
функціональному аспекті вдосконалення законодавчого органу [14, с. 175].
Варто відмітити перевагу парламенту як органу, який
більш повно, надійно та всебічно представляє народ і
виражає його волю, полягає також у складі цього інституту. На відміну від Президента України, який є одноосібним органом, Верховна Рада України — колегіаль-
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ний орган. Тобто, представляючи інтереси різних суспільних груп та реалізуючи свої повноваження, Верховна Рада України узгоджує інтереси вказаних груп, приймаючи збалансовані, зважені рішення. Безперечно, що,
будучи своєрідною широкою колегією, парламент більш
вільний від суб'єктивних помилок, ніж одна людина.
"Значення парламенту в сучасному світі — грандіозне.
Він є виразником інтересів різних політичних сил, ареною пошуків компромісів", — пише В. Чиркін [15, с. 235].
Ст. 75 Конституції України закріплює, що Верховна
Рада України є єдиним органом законодавчої влади в
Україні. Конституційний склад Верховної Ради — 450
депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування [1]. Конституція України визначає основні моменти організації роботи Верховної Ради України, підкреслюючи, що "порядок роботи Верховної Ради України
встановлюється Конституцією України та законом "Про
Регламент Верховної Ради України" [2]. Верховна Рада
є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. Перше засідання новообраної Верховної Ради проводиться не пізніше ніж
на 30 день після офіційного оголошення результатів
виборів. Конституція визначає, коли відкриваються чергові (перший вівторок лютого і вересня) і позачергові
сесії (скликаються Головою Верховної Ради на вимогу
не менше третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України), коли проводиться закрите
засідання (за рішенням більшості від конституційного
складу Верховної Ради України). Конституція визначає
права і обов'язки депутатів Верховної Ради, Голови Верховної Ради, встановлює порядок організації комітетів,
спеціальних і слідчих комісій, порядок законодавчої
роботи, порядок прийняття бюджету і порядок контролю за використанням коштів Державного бюджету.
Регламент є одним із найважливіших актів, що регулюють роботу Верховної Ради, який відповідно до вимог статті 82 Конституції України, повинен бути законом.
Адже регламент є окремим законом або складовою частиною закону про парламент лише у кількох країнах:
Австрії, Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Словенії,
Фінляндії, Чехії та Швеції. В більшості ж країн регламент
є внутрішнім документом парламенту, а не діючим законом. Очевидно, що розробники Конституції України, враховуючи попередній досвід роботи Верховної Ради, намагалися посилити основні моменти внутрішньої організації її роботи і впорядкувати основні моменти її взаємодії з структурами виконавчої влади, коли виписували
цю вимогу. Прийняття Регламенту як закону наділяє його
великою силою, але зменшує автономію парламенту.
Очевидно, що норми закону "Про регламент Верховної
Ради України" не повинні бути занадто деталізованими.
Як зазначає Л. Кривенко, характеристика парламентаризму набуває завершеності тільки тоді, коли враховуються структура і організація, зміст компетенції і головні напрями діяльності самих представницьких
органів. Розгляд цих питань дає змогу скласти об'єктивне уявлення про те, як реалізуються засади теорії народного представництва, наскільки їхня природа відповідає політичним потребам сьогодення. Тільки завдяки
аналізу загальних закономірностей побудови і визна-
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ченню основних функцій парламентів та врахуванню
відповідних особливостей, властивих конкретним країнам, можна встановити реальну роль представницьких
органів у здійсненні державної влади, справжнє місце
їх у державному механізмі [11, с. 62].
На думку В. Погорілко, серед важливих та складних теоретичних, конституційних, а також практичних
питань сучасного парламенту — кількісний склад та
структура даного органу. В багатьох країнах, в тому
числі в Україні, вони викликають дискусії, нерідко лише
на рівні конкретних висловлювань щодо збільшення чи
зменшення чисельності парламентаріїв, поза теоретичною базою на грунтовні наукові аргументи [14, с. 200].
Закріплене в Конституції України положення про
"конституційний склад Верховної Ради України" має
істотне значення, оскільки виключає двозначність, неясність, що є важливою передумовою чіткого і строгого додержання Верховною Радою України процедури
прийняття відповідних актів, а також вирішення інших
питань щодо організації та діяльності парламенту, його
органів, народних депутатів.
Серед відомих світовій теорії та практиці обгрунтувань визначення чисельного складу парламенту —
кількість населення відповідної країни. Склад парламентаріїв повинен забезпечувати представництво, вираження волі та інтересів різних верств населення. Виключна
важливість та складність розглядуваної проблеми вимагають усебічного, глибокого осмислення, що пов'язується із творчими розробками, науковими дискусіями на конференціях, інших науково-практичних заходах, широким
обговоренням громадськістю. Загалом, характеризуючи структуру Верховної Ради України, можна назвати
основні органи і підрозділи, а саме: комітети, фракції,
апарат, адміністративна служба, дослідницька служба,
контрольна служба, інститут омбудсмена [8, с. 25].
У Верховній Раді формується коаліція політичних
фракцій, до складу якої входить більшість депутатів від
конституційного складу парламенту, що формується
протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання ВРУ, або протягом місяця з дня припинення діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Важлива роль у здійсненні компетенції Верховної Ради
України належить її комітетам, які створюються для
здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, та виконання контрольних функцій [3].
Верховна Рада у межах своїх повноважень може
створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки
і попереднього розгляду питань. Для проведення розслідування питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувало не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Окремою ланкою у складі Верховної Ради є інститут омбудсмена, тобто Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини, що відповідно до ст.101 Конституції України здійснює парламентський контроль за
додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина [1].
Отже, можна стверджувати, що Верховна Рада
України як єдиний законодавчий орган в державі
здійснює широке коло функцій у різних сферах держав-
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ного управління, однак основною з них залишається законодавча функція, тому питання та проблемні сторони
законодавчої процедури мають бути деталізованими та
конкретизованими для попередження порушень при
прийнятті законодавчих актів та досягнення прийняття
ефективних і не корумпованих законопроектів.
Європейська орієнтація України та глобалізаційні
процеси, що характеризують сучасний стан розвитку
суспільства, вимагають поєднання досвіду європейського парламенту з національними особливостями діяльності законодавчої влади в Україні, тому доцільно звернути увагу на здобутки функціонування парламентів в
європейських країнах.
Наприклад, німецький парламент є класичною формою двопалатного парламенту, що виконує своє першочергове значення — можливість земель мати своє
представництво у законодавчому органі та впливати на
прийняття рішень на загальнодержавному рівні — задля чого і було запроваджено таку форму парламенту,
що зумовлено історичними факторами становлення парламентаризму у Німеччині [9, с. 60].
Формування верхньої палати німецького парламенту бундесрату можна віднести до формування за призначенням, адже бундесрат складається з депутатів,
призначуваних урядами земель зі свого складу. Або ж
подібний спосіб називають формування верхньої палати шляхом представництва від суб'єктів федерації. Характерним для організації діяльності та структури парламенту в Німеччині є те, що законодавча влада сконцентрована на федеральному рівні у двох палатах Бундестагу та Бундесрату, а на рівні земель — у ландтагах.
В свою чергу виборність Бундестагу розкриває демократизм законодавчої влади в країні [12, с. 110].
Та не слід вважати, що двопалатність — це ознака
федералізму. Поряд із федераціями двопалатність має
місце також у деяких унітарних державах (Японія,
Польща, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Італія, Франція та інші).
Бікамеральність в унітарних країнах, як правило,
аргументується тим, що вона деяким чином підтримує
рівновагу інтересів і сил усередині представницького
органу, стримуючи законодавчу владу, а також, на думку деяких, забезпечує більш відповідальну і добротну
роботу над законопроектами (помилки однієї палати
можуть бути виправлені іншою).
Варто зазначити, що існування двопалатного парламенту забезпечує нормалізацію противаг між різними соціальними групами та прошарками. Періодично політичними силами, фахівцями ставиться питання про доцільність
введення в механізм державної влади двопалатного парламенту без зміни форми державного устрою. З огляду
на це, вбачається необхіднимузагальнити негативні та позитивні моменти функціонування в України двопалатного
парламенту. Позитивні риси двопалатної системи:
— верхня палата сприяє розширенню представництва; двопалатний парламент краще враховує соціальні,
культурні, економічні інтереси населення різних регіонів;
— професійний досвід верхньої палати є засобом
підвищення якості законів, адже термін роботи її членів
зазвичай значно перевищує термін роботи членів нижньої палати;

— запровадження двопалатної системи сприяє
прийняття більш ефективних рішень державної політики, тому що розбіжності між палатами згладжуються в
процесі переговорів;
— двопалатна система підсилює основний принцип
сучасної демократії — принцип розподілу влад — через контроль однієї палати іншою. Це сприяє прийняттю парламентом більш стабільних політичних рішень,
зменшенню конфліктів між гілками влади, тому що розбіжності між палатами вирішуються в процесі переговорів.
Водночас не варто забувати і про негативні риси
двопалатної системи парламентаризму. До них можна
віднести, зокрема, наступні:
— верхня палата здебільшого зменшує ефективність роботи над законопроектами. Наявність верхньої палати викликає необхідність постійного узгодження рішень між палатами;
— верхня палата не тільки сповільнює законодавчий процес, а й ускладнює внесення до законопроектів
радикальних змін у майбутньому;
— двопалатна система ускладнює процес прийняття принципових, реформаторських рішень;
— розподіл повноважень між палатами вимагає
значних компромісних рішень, які особливо на першому етапі здаються непереборними;
— різний статус членів палат і різний термін їх повноважень є глибоким джерелом недовіри і протиріч,
особливо якщо до верхньої палати входять призначені
посадовці;
— двопалатна система створює додаткові труднощі
при організації апаратів палат;
— введення двопалатної системи може розглядатися, як примусове запровадження федералізму в унітарній державі [7, с. 414].
Перспективи еволюційного розвитку України неможливі без переосмислення положень чинного Основного Закону та формування принципово нових конституційних засад подальшої розбудови демократичної,
соціально-правової держави і гармонійно розвиненого
громадянського суспільства в Україні. Зазначене зумовлює постановку питання про проведення конституційно-правової реформи у нашій державі, яка, своєю чергою, потребує свого належного теоретико-методологічного забезпечення.
Слід погодитися з тими українськими правознавцями та фахівцями у сфері державного управління, котрі
стверджують, що вдосконалення правових механізмів
регулювання конституційних відносин неможливе без
урахування не лише багатовікових традицій національного державотворення, а й позитивних здобутків сучасної теорії та практики класичного європейського конституціоналізму.
Доцільним буде зазначити, що вдосконалення концепції сучасного українського парламентаризму та оптимізація організації й діяльності національного парламенту нині є пріоритетним напрямом конституційно-правової реформи. На думку багатьох науковців, одним із
пріоритетних шляхів реформування українського парламентаризму сьогодні є запровадження бікамералізму як теорії та практики функціонування в державі двопалатного парламенту [6, с. 11].
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Відповідь на запитання, що являє собою бікамералізм, та які на сьогодні перспективи запровадження
двопалатного парламенту в Україні, лежить не лише в
теоретико-правовій, а й у психологічній площинах. Досить часто правознавці з пострадянських країн, обстоюючи природність двопалатних парламентів у федераціях, формують хибну думку про бікамералізм у сучасних унітарних державах, переконуючи, що верхня палата в таких країнах є консервативним гальмом прогресивних перетворень. Такі твердження дещо суперечать
конституційним реаліям XXI ст. і є прикладом багатьох
стереотипів, створених пострадянською юридичною
наукою [5, с. 95].
Нині всебічне поширення теорії та практики бікамералізму слід визнати однією з найвиразніших тенденцій
генезису сучасного парламентаризму. В останні десятиліття у багатьох державах світу, незалежно від форми їх державного устрою, активізувалися процеси переходу до двопалатної структури парламенту. Двопалатні парламенти перестали бути даниною історичним
традиціям парламентаризму чи якоюсь аномалією державно-правового розвитку країн, поєднаних однією
правовою системою. Бікамералізм став повсякденним
політико-правовим явищем для значної кількості населення нашої планети. Саме таку систему парламентаризму нині обрали найбільш економічно потужні країни
світу. Перспективи запровадження двопалатних парламентів є предметом посиленої уваги для політиків та
державних діячів республік, які утворилися після розпаду колишнього СРСР. Першою пострадянською унітарною державою, котра зробила свій вибір на користь
бікамералізму, нині став Казахстан [4].
Системне оновлення конституційного механізму
державної влади в Україні та принципів її взаємовідносин із місцевим самоврядуванням несе вдосконалення
конституційно-правового статусу вищих органів державної влади в Україні, модернізацію і приведення у
відповідність до європейської конституційної практики
системи стримувань і противаг між гілками влади.
Зазначені процеси передбачають грунтовні зміни до
розділів Основного Закону, які регулюють насамперед
правовий статус Верховної Ради України. Політико-правові реалії сьогодення засвідчують перспективність закріплення в Основному Законі бікамеральної моделі парламентаризму. Нинішня система формування депутатського корпусу ставить під сумнів реалізацію принципів
представницької демократії в українському парламенті,
позбавляючи представництва у парламенті інтересів територіальних громад на загальнонаціональному рівні.
Запровадження бікамералізму має на меті не лише вдосконалення принципів і порядку формування Верховної
Ради України або поліпшення якісного складу депутатського корпусу. Двопалатний парламент повинен
змінити зміст механізму державної влади в Україні, оптимізувати нинішню систему стримувань і противаг між
законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади
[5, с. 20].
Водночас запровадження в Україні двопалатного
парламенту бачиться неможливим без формування
цілісної концепції національного бікамералізму, яка б
відповідала високим вимогам українського суспільства
до вдосконалення механізмів держави та грунтувалася
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б на кращих здобутках західноєвропейської правової
думки. У цьому сенсі українська юридична наука має
бути на крок попереду практики, а її теоретико-методологічні здобутки мають кореспондуватись із відповідними дослідженнями у державах-учасницях ЄС, для
яких бікамералізм став позитивною політико-правовою
реалією сьогодення [13, с. 112].
Надзвичайно важливо, і на цьому слід загострити
увагу, те, що навіть у державах, які мають двопалатний парламент, останній не розглядається як раціональний і непорушний у разі надзвичайних умов. За
таких обставин бікамеральний парламент Німеччини
трансформується в однопалатний орган. Важливо зазначити, що відмова за визначених умов від однопалатного парламенту має конституційне закріплення [10, с.
250]. Основний Закон ФРН цілком чітко і недвозначно
встановлює: коли ситуація вимагає негайних дій у той
час, як Бундестаг і Бундесрат скликати неможливо,
парламентські повноваження надаються Загальному
комітету, що формується завчасно із депутатів Бундестагу та членів Бундесрату обома палатами парламенту.
Отже, досить очевидно, що досвід Німеччини зовсім
не зайвий для України через труднощі, яких зазнає республіка у перехідний період, складні і важкі умови життєдіяльності суспільства та держави. Зокрема досвід
прогресивного європейського парламентаризму в досліджуваному контексті становить належний фундамент, корисні складові якого з ретельним врахуванням
вітчизняних особливостей та специфіки можна сприйняти, аналізуючи питання щодо місця і ролі Верховної
Ради України в організації державної влади.
Таким чином, у результаті дослідження сучасного
стану українського парламентаризму, визначення можливих напрямів вдосконалення даного інституту шляхом
розгляду поступового вдосконалення даної системи на
різних етапах державотворення в Україні та аналізу позитивного зарубіжного досвіту доцільним є зробити такі
висновки:
— Системний аналіз розвитку парламентаризму в
Європі та Україні дає змогу визначити специфіку формування даного інституту на різних етапах державотворення. Слід зазначити, що формування європейського
парламентаризму супроводжувалося реформуванням
даного інституту в різних його проявах і формах. Характерним для розвитку українського парламенту є поступове вдосконалення даного органу, що спричинено
впливом різних державних утворень, під владою яких
перебували українські землі.
— Зазначені ключові етапи розвитку парламенту в
незалежній Україні, що дозволяє розглянути особливості парламентських змін у перехідний період. Здобуття Україною незалежності було черговим кроком у процесі розвитку інституту вітчизняного парламентаризму.
Дані зміни поступово наблизили діяльність Верховної
Ради України до сучасного стану.
— Визначені основні напрями діяльності Верховної
Ради України на сучасному етапі, зокрема, в контексті
співробітництва України з ЄС.
— Узагальнено ключові аспекти діяльності європейського парламентаризму з метою застосування позитивного досвіду для України.
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SYSTEMIC PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF UKRAINIAN BANKING MARKET
У статті розкрито проблематику функціонування ринку банківських послуг України, що
особливо гостро проявилася в результаті впливу світової фінансово-економічної кризи 2008—
2009 років та політико-економічної кризи в Україні в 2013—2014 роках. На основі аналізу статистичних показників діяльності банків автором виявлено та сформульовано основні проблеми
макроекономічного (зовнішнього) та структурного (внутрішнього) характеру, які постають на
заваді ефективному функціонуванню ринку банківських послуг в Україні. Системна проблематика функціонування вітчизняного ринку банківських послуг описана детально у розрізі окремих проблем із наданням статистичних даних для їх підтвердження.
The article reveals the problems of the functioning of ukrainian banking market, which was
especially evident as a result of the global financial crisis of 2008—2009 and the political-economic
crisis in Ukraine of 2013—2014. Based on the analysis of statistical indicators of banking author
defined and stated the main macroeconomic (external) and structural (internal) problems that prevent
the effective functioning of the banking market in Ukraine. Systemic problems of the ukrainian banking
market are described in details in the context of particular problems provided with statistic data for
their confirmation.
Ключові слова: ринок банківських послуг, банк, банківські активи, кредити, депозити, іноземний капітал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективне та стабільне функціонування ринку банківських послуг не тільки відіграє особливу роль у розвитку економічної системи країни, але й стає необхідною передумовою та стабільним базисом її подальшого економічного процвітання. Гостра фінансова криза
2008—2009 рр. та наступна економічна стагнація в економіці України довели, що вітчизняний ринок банківських послуг не тільки значною мірою залежить від впливу світових фінансово-економічних викликів, а є однією
з найбільш незахищених сфер, в якій ці негативні економічні процеси проявляються особливо гостро. Низька здатність українських банків протистояти кризовим
явищам обумовлена системними проблемами ринку банківських послуг у цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

О. Дибу, І. Івасіва, А. Дзюблюка, В. Стельмаха, О. Сугоняку та ін. Однак у наукових дослідженнях мало уваги
приділено формулюванню конкретних проблем функціонування та розвитку ринку банківських послуг на
основі аналізу статистичних показників діяльності
банків. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак,
зумовило вибір напряму дослідження в науковому і
практичному аспектах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Основним завданням дослідження є виявлення та
формулювання основних проблем, що стають на заваді
стійкого розвитку вітчизняного ринку банківських послуг, з урахуванням останніх змін у показниках діяльності банків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування стабільного й ефективного ринку банДослідженням ринку банківських послуг нашої країни в різні часи займалися економісти-практики, серед ківських послуг видається одним із найважливіших завяких доцільно виділити М. Савлука, В. Гейця, С. Буряка, дань у загальній стратегії реформування економічної
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системи нашої країни на ринкових засадах та реалізації
відповідних структурних перетворень як реального, так
і фінансового секторів національного господарства.
Водночас, формування в Україні повноцінного ринку
банківських послуг зіштовхується із існуванням низки
проблем зовнішнього та/або макроекономічного (знаходяться поза межами банківського ринку, але при цьому впливають на нього) та внутрішнього або структурного (обумовлені внутрішньобанківськими особливостями їх функціонування в конкурентному середовищі)
характеру.
Основними зовнішніми проблемами, які постають на
заваді ефективному функціонуванню вітчизняного ринку банківських послуг, є: повільні темпи ринкових перетворень вітчизняної економіки; наявність макроекономічних диспропорцій, особливо значного дефіциту державного бюджету; нестійкий і недостатньо прозорий
фінансовий стан значної кількості підприємств; недостатній розвиток фондового ринку, ринку нерухомості,
а також відсутність ринку землі [1, с. 165]. Окрім цього
варто виокремити невисокий рівень доходів більшої
частини населення, низький рівень довіри населення до
національної валюти (внаслідок її значної девальвації у
2008 та 2014 роках) та до банківських установ. Це зумовлено по-перше, перебігом економічних процесів на
початку 90-х рр., пов'язаних із втратою заощаджень та
подальшою гіперінфляцією; по-друге, світовими фінансовими та економічними кризами 1998—1999 рр. та
2008—2009 рр.; по-третє, політичною та економічною
кризою в Україні у 2013—2014 рр. Зазначені зовнішні
проблеми зумовлюють зменшення надходження фінансових ресурсів до банківського сектору тим самим, не
дозволяючи банкам активно реалізовувати повноцінні
стратегії із широким розмаїттям відповідних послуг, пов'язаних із залученням ресурсів. У результаті потенціал
з реалізації як депозитних, так і значною мірою кредитних послуг банків на ринку залишається нереалізованим, залишаючи значну частину населення поза межами банківського обслуговування взагалі.
Зрозуміло, що вирішення проблем зовнішнього характеру, передусім зростання ВВП країни, а з ним і доходів населення, докорінно спроможне змінити дану
ситуацію та надати потужний поштовх для розвитку банківського ринку в цілому. Однак існує ще ряд внутрішніх
проблем, що притаманні власне ринку банківських послуг, зокрема: незначні розміри вітчизняного ринку банківських послуг; недостатній рівень капіталізації банків;
низький рівень концентрації та консолідації ринку банківських послуг; невелика частка іноземного капіталу у
структурі капіталу українських банків; занадто висока
вартість банківських послуг; погана якість кредитного
портфелю банків тощо. Сформульовані структурні проблеми розвитку українського ринку банківських послуг
є системними, взаємопов'язаними та потребують більш
детального розгляду, про що йтиметься далі.
Перш за все варто відзначити все ще надто малі
розміри ринку банківських послуг, особливо якщо порівнювати їх із промислово розвинутими країнами. Якщо
у більшості країн Європейського Союзу масштаби споживчого кредитування є співставними із розміром ВВП
цих країн, а розміри банківських активів багатьох країн
у декілька разів перевищують розмір ВВП країни (у

Німеччині співвідношення банківських активів до ВВП у
2013 р. становило 275,0%, в Об'єднаному Королівстві
— 468,4%, у Франції — 382,6%), то в Україні ситуація
із обсягами виданих кредитів населенню та залучених
від нього вкладів залишається поки що досить далекою
від належного для ринкової економіки рівня, вказуючи
на недостатню діяльність банків із реалізації функції
фінансового посередництва на ринку, а співвідношення активів банків до ВВП у 2013 р. становило лише
87,8% [2; 3].
Однією з ключових проблем функціонування та подальшого розвитку вітчизняного ринку банківських послуг є недостатня капіталізація банків (частка недепозитного фінансування банків України у посткризових
роках стрімко знижувалася, поєднуючись із скороченням частки зовнішнього боргового фінансування та обмеженням доступу на внутрішній ринок капіталів), тому
необхідною умовою подальшого розвитку та стабілізації банківського сектору є нарощення капіталу, досягти якого за сучасних умов можна, переважно, за рахунок концентрації капіталу. При зростанні обсягів операцій при низькій капіталізації, українська банківська
система буде зберігати нестабільність навіть в умовах
економічного зростання.
Рівень концентрації та консолідації банківського
ринку України залишається все ще дуже низьким, незважаючи на позитивні тенденції його зростання протягом останніх років. Зокрема процес концентрації банківського капіталу характеризується зменшенням кількості банків, інтенсивність якого спостерігалась протягом фінансової кризи 2008 р. та політичної кризи 2013—
2014 рр., що викликало нову хвилю фінансової кризи.
Зменшення кількості банків відбувалось як з причини,
пов'язаної з відкликом ліцензії, так і з причин, пов'язаних з консолідацією капіталів через злиття та поглинання. Найбільш гостро проблеми функціонування ринку
банківських послуг України проявилися вже у 2014 р.,
наслідком чого стало банкротство та закриття ряду
банків. Нова хвиля кризи виявила, що далеко не всі установи вели свою роботу ефективно. У результаті цього станом на вересень 2014 р. НБУ від початку року було
визнано неплатоспроможними 18 банків. В роботі Фонду гарантування вкладів фіничних осіб (ФГВФО) знаходяться 20 банків, з яких 9 у стадії ліквідації, в 11 банках введена тимчасова адміністрація [4]. Такої кількості
проблемних банків не було навіть у кризовому 2009 р.
У більшості випадків мова йде про кредитні установи,
які так чи інакше були пов'язані з попереднім керівництвом країни і активно займалися виведенням коштів за
межі країни ("Брокбізнесбанк", "Південкомбанк", "Західінкомбанк", "Промекономбанк", "Даніель", "Меркурій", "Інтербанк", "АвтоКРаЗбанк", "Старокиївський"). При цьому офіційно визнана кількість проблемних банків може не бути повним відображенням реального стану, зокрема, в аналогічній ситуації може знаходитися ще близько половини банківських установ.
Існуюча модель присутності іноземного капіталу в
банківський галузі України створює додаткові проблеми для розвитку ринку банківських послуг, тому потребує суттєвої трансформації механізмів корегування та
регулювання. Відбувається постійне зниження частки
іноземного капіталу у структурі капіталу банків, які ве-
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дуть діяльність на вітчизняному ринку банківських послуг. Частка іноземного капіталу на початку 2014 р. становила 34,0% [3], при цьому суттєве її зниження (близько 8 п.п. протягом 2012—2013 рр.) є серйозною проблемою та істотною загрозою функціонування вітчизняного ринку банківських послуг. Якщо виключити банки, акціонерами яких є суб'єкти Російської Федерації,
то проблема стає ще більш очевидною, адже відбувається динамічне скорочення частки європейських банків —
частка активів іноземних банків (за виключенням російських банків) протягом 2008—2012 рр. зменшилася
з 40% до 20% від загального обсягу активів банківських установ [5]. Водночас частка російських банківських установ на ринку банківських послуг швидко
збільшується (близько 32% в обсягах капіталу та 18%
в обсягах активів), що більшою мірою підкріплено не
економічними, а геополітичними цілями їхніх власників.
Крім цього серед банків з іноземною участю є, по-перше, псевдо-іноземні банки (з номінально іноземними,
але фактично вітчизняними власниками), такі як "Приватбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Банк Київська Русь",
"Експобанк тощо " (акціонери банку переважно зареєстровані на Кіпрі); по-друге, квазі-іноземні банки (з
міноритарною участю іноземного капіталу), такі як
"Дельта Банк", "Мегабанк" тощо. Модель участі в українській економічній стратегії іноземного банківського капіталу як європейськох, так і російського вже стала предметом професійної дискусії в Україні. Станом
на початок 2014 р. в Україні діють лише 19 банків із
100% участю іноземного капіталу, до того ж, надання
послуг вони переважно здійснюють у корпоративному
секторі ринку банківських послуг [3].
Вихідною проблемою взаємовідносин між банками
та їх клієнтами є висока вартість банківських послуг.
Відповідно високою є вартість фінансових ресурсів для
забезпечення попиту з боку фінансового сектору економіки. Так, за даними Національного банку України у
2013 р. процентні ставки за кредитами в національній
валюті, виданих фізичним особам перебували на рівні
28—29%, а суб'єктам господарювання — 14—18% [6].
З одного боку, це пов'язано із порівняно високою вартістю залучених депозитів, а з іншого — із все ще високим рівнем кредитного ризику за вказаними позичковими операціями. З одного боку, це пов'язано із порівняно високою вартістю залучених депозитів. В нинішніх
умовах для багатьох структур це є майже єдиним джерелом підтримки ліквідності і банки гостро конку рують
між собою на ринку. В цьому зв'язку існують значні протиріччя між банками з іноземними капіталом, національними великими банками і банками з малим капіталом.
Суть протиріч в тому, що банки, які пропонують зависокі ставки вкладникам, мають більші ризики. В зв'язку
з цим вони повинні мати більш високі вимоги до внесків
у фонд гарантування вкладів фізичних осіб. З іншого
боку, високим рівнем кредитного ризику — на сьогодні,
кредитні ресурси в гривні є дорогими, що стримує розвиток довгострокового іпотечного та споживчого кредитування, гальмує і стримує внутрішній попит на товари на внутрішньому ринку.
Про наявність проблем на ринку банківських послуг
як наприкінці 2008 р., так і на початку 2014 р. свідчить
різке зростання сукупних активів та зобов'язань через
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курсову різницю, яка збільшила гривневий еквівалент
усіх рахунків в іноземній валюті. Залишки за кредитами
зросли під впливом зовнішніх чинників, що відразу різко
збільшило кредитні і валютні ризики банків. В умовах
відтоку вкладів та уповільненого погашення кредитів
банківська система відчула гостру кризу ліквідності.
Зокрема, протягом січня-вересня 2014 р. відтік депозитів в Україні становив понад 104 млрд грн., що становить понад 15% від обсягу депозитного портфелю
банків України [7]. У структурі відтоку депозитів більша
частина припадає на валютні вклади, розмір яких становив близько 6,5 млрд дол. США (понад 20% від валютного депозитного портфелю банків).
Ризиком і водночас проблемою ринку банківських
послуг є законодавчо закріплена можливість фізичної
особи у будь який час розірвати депозитний договір і
вимагати дострокового повернення коштів згідно статей Господарського кодексу. Практика вказує на те, що
судова система в цьому питанні майже завжди знаходиться на стороні позичальників. Тому ресурсна база,
що надається домогосподарствами банкам не може вважатися стійкою, стабільною і надійною, банки вимушені
резервувати значні високоліквідні кошти проти ризику
панічного згортання депозитів. Практика 2008—2009
рр. показала, що відтік 5% депозитного портфелю для
багатьох банків має фатальні наслідки.
Аналіз потоків фінансових ресурсів між банками та
суб'єктами господарювання свідчить, що останні надають банкам найбільші можливості для отримання доходів за кредитами. Основними проблемами їх взаємовідносин з банками, крім високих процентних ставок за
кредитами, які значно звужують коло споживачів банківських послуг (особливо з сегментів малого та середнього бізнесу), є недовіра до кредитних установ щодо
захищеності своїх фінансових ресурсів. Так, у випадку
втрати ліквідності банком, та наступного введення тимчасової адміністрації, шансів повернути з банку поточні
й строкові кошти у юридичних осіб практично немає.
Тому свої вільні обігові кошти вони скоріше будуть тримати у товарних залишках, на рахунках в іноземних банках, ніж на довгострокових депозитах в банківських
установах України. За період 2005—2013 рр. ринок кредитів юридичних осіб генерував доходів для банківської системи у 2,5 рази більше, ніж ринок кредитів фізичних осіб, хоча сумарні обсяги цих ринків відрізняються
у 4 рази. Це є непрямим доказом того, що населення за
кредитами, у середньому, платить значно вищі процентні
ставки, ніж юридичні особи та вказує на значні проблеми довіри між банками та їхніми корпоративними
клієнтами.
Погана якість кредитного портфелю банків вимагає
формування значних обсягів резервів, і тим самим
відволікає значні фінансові ресурси. Частка проблемних кредитів хоч зменшилася вдвічі у 2013 р. порівняно
із 2010 р. (з 14,9% до 7,7% за офіційними даними НБУ)
в результаті списання безнадійної заборгованості та
продажу проблемної кредитної заборгованості, все ж
таки є занадто високою порівняно із країнами ЄС. Водночас криза 2014 р. знову спричинила стрімке погіршення кредитного портфелю та зростання частки проблемних кредитів до 11,2% станом на вересень 2014 р. [7].
Якщо ж оцінювати якість кредитного портфелю за
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міжнародними стандартами фінансової звітності
(МСФЗ), то частка проблемних кредитів є значно вищою
і становить понад 30% станом на кінець 2013 р. [5]. За
даними міжнародного рейтингового агентства Moody's
частка проблемних кредитів українських банків у 2012—
2013 рр. була ще вищою і становила близько 35% [8].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдяки проведеному аналізу показників, що характеризують сучасний стан розвитку ринку банківських
послуг України було сформульовано основні проблеми
його функціонування, які особливо гостро проявилися у
період світової фінансово-економічної кризи 2008—2009
рр., а також політико-економічної кризи в Україні 2013—
2014 рр. Таким чином, проблематика функціонування
вітчизняного ринку банківських послуг полягає в існуванні
ряду проблем макроекономічного та структурного характеру. Основні проблеми макроекономічного зводяться до
наступних: повільні темпи ринкових перетворень вітчизняної економіки; наявність макроекономічних диспропорцій, особливо значного дефіциту державного бюджету; нестійкий і недостатньо прозорий фінансовий стан
значної кількості підприємств; недостатній розвиток фондового ринку, ринку нерухомості, а також відсутність
ринку землі; невисокий рівень доходів більшої частини
населення; низький рівень довіри населення до національної валюти в результаті її значної девальвації у 2008
та 2014 роках та довіри до банківських установ. Водночас основними структурними проблемами, які є системними та взаємопов'язаними є: незначні розміри вітчизняного ринку банківських послуг; недостатній рівень капіталізації банків України; низький рівень концентрації та
консолідації ринку банківських послуг України; невелика частка іноземного капіталу у структурі капіталу українських банків; занадто висока вартість банківських послуг; погана якість кредитного портфелю банків. Вирішення визначених проблем можливе шляхом реформування системи регулювання та нагляду за діяльністю банківських установ з використанням оновлених підходів до
оцінки ризиків, надання звітності та відносин між банківськими установами та регулюючим органом на основі
використання прогресивного світового досвіду та запровадження міжнародних стандартів щодо регулювання
банківської діяльності.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT
OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN UKRAINE
Визначено, що елементами моделі системи державного управління розвитком фізичної культури і
спорту в Україні є стратегічний аспект, лінія середньої ланки, програмно-технологічна структура, функціонально-допоміжна структура й операційне ядро. Кожен з цих елементів репрезентований владними інституціями, серед яких ключову роль відведено саме Міністерству молоді та спорту України, адже
воно повинно здійснювати державне управління в указаній галузі, що передбачає реалізацію базових
управлінських функцій. З'ясовано, що це міністерство та інші державні й самоврядні органи керуються
у своїй діяльності низкою принципів і створені з метою формування та реалізації відповідної державної
політики щодо забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на макро-, мезо- і мікрорівнях. Доведено, що на цих рівнях безпосереднє державне управління розвитком означеної галузі має відбуватися в таких напрямах: фізичне виховання в освітній сфері, масовий спорт та фізкультурно-оздоровча
робота з інвалідами, спорт вищих досягнень, у системі якого знаходиться дитячо-юнацький спорт. Ураховуючи загальну концепцію державного управління, у статті мотивовано розглядати модель системи
державного управління розвитком фізичної культури та спорту також з позиції її процесуальності, тобто поетапної реалізації низки управлінських дій.
It was determined that the strategic accept, the line of middle ranking, the software and hardware structure,
the auxiliary functional structure, and the operating kernel are the elements of the model of the system of
state management of physical culture and sport in Ukraine. Each of these elements is represented by power
institutions. Among them, the key role belongs to the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, as it must carry
out the state management of the indicated area. This stipulates the implementation of the basic administrative
functions. It was found out that this Ministry and the other state and self-government agencies are guided in
their activity by the range of the principles, and were established with the purpose of forming and implementing
the relevant state policy concerning the guarantee of the development of physical culture and sport at macro, meso- and microlevels. It was proved that the direct state management of the indicated area at these levels
must be carried out in the following directions: physical training in the educational area, popular sport and
health and fitness work with disabled persons, high performance sport, the system of which includes sport for
children and young people. Taking the general concept of the state management into account, it is also
reasonable to examine in the article the model of the system of state management of the development of
physical culture and sport from the point of view of its procedurality, i.e. the phased implementation of the
range of administrative actions.

Ключові слова: державне управління, система, модель, принципи, рівні, органи влади, розвиток, фізична культура і спорт.
Key words: state management, system, model, principles, levels, public authorities, development, physical culture
and sport.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Стратегічна мета системи державного управління
фізичною культурою і спортом України полягає в
підтримці належного рівня функціонування такої галузі,
забезпеченні достатніх умов для поступального її вдосконалення на основі врахування перспективних запитів
та потреб суспільства. Динамізм, зміна соціально-зна-
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чущих пріоритетів щодо зазначеної галузі висуває комплекс вимог до державного управління розвитком
фізичної культури і спорту, зокрема до його організаційно-функціональної структури. Отже, не викликає
жодних сумнівів значимість та актуальність визначення
складових моделі системи державного управління розвитком фізичної культури та спорту.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Невирішені частини загальної проблеми. Різні аспекти (методологічні, концептуальні, правові тощо) фізичного виховання в системі державного управління досліджувалися багатьма вітчизняними і зарубіжними науковцями. До них варто віднести Ю. Битяка, О. Вацебу,
І. Гасюка, В. Кононовича, В. Куделко, А. Кухтій, М. Олійник, Л. Сущенко та ін. Водночас низка проблемних питань залишились поза увагою вчених, зокрема тих, що
пов'язані зі встановленням відповідності концептуальним вимогам організаційно-функціональної структури
системи державного управління, її моделюванням саме
в галузі фізичної культури і спорту (далі — ФКС) за умов
їхнього поступального розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження полягає в розробці моделі покращеної системи державного управління розвитком ФКС
в Україні через комплексну її характеристику.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У численних працях [1; 4] теоретики та практики в
галузях менеджменту, теорії організацій, державного
управління сходяться в поглядах, що під організаційною
структурою управління слід розуміти форму організації
системи управління, яка в залежності від стратегічної
мети, завдань, функціонального призначення конкретної
системи, характеризується певною комбінаторикою окремих її управлінських ланок і, як наслідок, утворює сукупність стійких поліфункціональних зв'язків. Ці зв'язки
забезпечують тотожність системи управління самій собі,
її цілісність та стійкість, адаптивність, гомеостазис у динамічних умовах функціонування під впливом різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів. На наш погляд,
організаційна структура системи державного управління розвитком ФКС представляє собою сукупність відносин між різними ланками апарату державного управління, організаційних зв'язків між ними, які перебувають у
такій декомпозиції, що забезпечує найоптимальнішу взаємодію та координацію між ними і спроможна забезпечити позитивну динаміку розвитку галузі та повсякденне
функціонування. Ефективність державного управління
розвитком ФКС значною мірою залежить від збалансованості, оптимальності, належної функціональності, гнучкості, економності, стійкості, оперативності організаційних структур управління. Аналіз наукової літератури засвідчив [1; 2; 3], що набуття досліджуваною організаційною структурою всіх вищенаведених якостей можливе
лише за умови дотримання таких положень:
1. Ця структура має відповідати стратегічній меті та
функціям, які вона покликана виконувати.
2. Керовані системи, об'єкти управління та засоби
управлінського впливу мають бути чітко визначені.
3. Така структура повинна бути забезпечена достатнім за кількістю та професійною підготовкою кадровим корпусом. Варто погодитись із позицією Г. Атаманчука [1], що низький рівень і недостатня компетентність управлінських кадрів створює умови, за яких
виникає необхідність компенсації непрофесіоналізму
управлінців шляхом введення додаткових штатних одиниць, ланок управління. Це призводить до ускладнення

організаційної структури управління, дублювання одних
і тих самих функцій і породжує відсутність відповідальності, неспроможність прийняття своєчасних управлінських рішень та їх практичну реалізацію.
4. Інформаційне забезпечення зазначеної структури слід будовати таким чином, щоб комплексно і на належному оперативному рівні була забезпечена передача інформації взаємозворотніми каналами зв'язку від
суб'єкта управління до об'єкта впливу щодо стану, динаміки, напрямів, ходу практичної реалізації завдань та
функцій управління.
5. Ця структура має бути здатною до своєчасного
виявлення суспільних потреб у галузі ФКС, подальшого їх моніторингу, а також відкритою до запитів суспільства, визначати рівень їх задоволення з метою встановлення рівня суспільної корисності.
Зважаючи на загальну структуру управління, ми з'ясували, що організаційно-функціональна структура системи державного управління ФКС складається з п'яти
елементів, а саме: стратегічного аспекту, лінії середньої
ланки, програмно-технологічної структури, функціонально-допоміжної структури та операційного ядра. Стратегічний аспект представлений Верховною Радою України,
Президентом України, урядом, Міністерством молоді і
спорту України. До речі, утворення цього міністерства
було важливим питанням, яке було вирішено 28 лютого
2013 р. шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту та Державної служби молоді та спорту
України. Слід відзначити, що за своєю функціональною
природою стратегічний аспект покликаний виконувати
функції стратегічного планування та управління, контролю, визначати ефективність діяльності системи в цілому.
Як найвищий законодавчий орган — вітчизняний парламент здійснює правову регламентацію діяльності системи загалом, шляхом розробки та прийняття відповідних
нормативно-правових актів, які є обов'язковими для виконання усіх без виключення суб'єктів та об'єктів управління. Безпосередньо організаційно-виконавчими функціями управління системою наділені уряд та Міністерство
молоді і спорту України. Планування стратегічного розвитку галузі, впорядкування організаційних структур управління, здійснення прямого контролю за діяльністю
відповідних ланок управлінського апарату є основними
функціональними зв'язками досліджуваної системи управління.
Найбільш розгалуженою та складно впорядкованою
є лінія середньої ланки, до якої віднесено такі, як управління ФКС при обласних державних адміністраціях,
відділи ФКС при районних державних адміністраціях,
центри фізичного здоров'я населення. Для цієї лінії характерним є часткове делегування владних повноважень, адже контроль та визначення ефективності діяльності відповідних територіальних управлінських структур залишається за стратегічним аспектом. Крім того,
спостерігається підпорядкування менеджерів регіональної ланки (начальників управлінь, відділів) у своїй діяльності як відповідному міністерству, так і територіальним
органам виконавчої влади, що є ознакою матричної
організаційної структури управління. Аналіз функціональних зв'язків між стратегічним аспектом та лінією
середньої ланки засвідчив, що вони відрізняються жорсткою ієрархічністю, упорядкованістю, наявністю зво-

155

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ротних каналів інформаційних потоків, окрім цього,
відбувається більш глибока деталізація та спеціалізація функцій, які мають більш територіально-сфокусований вираз загального управлінського процесу.
Окремою, певною мірою незалежно функціонуючою, ланкою середньої лінії управління ФКС є виконавчі
органи місцевого самоврядування (місцеві комітети
ФКС). Підпорядкування їхньої функціональної діяльності відбувається відповідно до інтересів і запитів
міської громади, тому відсутня жорстка централізація
функціональних зв'язків із відділами ФКС при обласних та районних державних адміністраціях. Крім того, у
своїй повсякденній діяльності наведені комітети керуються переважно рішеннями місцевих рад та розпорядженнями міських голів, які стосуються сфери ФКС.
Структуру операційного ядра утворюють первинні
колективи фізичної культури, спортивні клуби, територіальні відділення добровільних спортивних товариств,
навчальні заклади, установи, організації та підприємства
фізкультурно-спортивного спрямування будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності. Операційне ядро є, з одного боку, найважливішою складовою структури управління, оскільки його діяльність пов'язана з виробництвом товарів та послуг фізкультурно-спортивного призначення, а з другого — елементом,
завдяки якому існує галузь ФКС. До основних функцій
операційного ядра необхідно віднести, по-перше, створення бази виробництва послуг фізкультурно-оздоровчого характеру та задоволення потреб суспільства в
реалізації права на заняття ФКС; по-друге, створення
необхідних і достатніх умов для виготовлення продукту
галузі відповідної якості та в необхідній кількості, що
регулюється через ринковий механізм попиту та пропозиції; по-третє, врегулювання трансформаційних процесів виробництва фізкультурно-спортивних послуг
відповідно до запитів суспільства.
Щодо програмно-технологічної структури, то до неї,
уважаємо, слід зарахувати обласні, районні, сільські, селищні, районні в містах ради. Управління ФКС програмно-технологічною структурою відбувається певною мірою
опосередковано. Останнє полягає в тому, що ради відповідних рівнів розглядають і приймають цільові програми
розвитку ФКС, окремих видів спорту на теренах певного
адміністративно-територіального утворення. Зрозуміло,
що в більшості випадків ці програми за своїм змістовим
наповненням є близнюками програми, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. Основною функцією програмно-технологічної структури слід вважати аналітичну
діяльність відповідних комісій, яка спрямована на адаптацію, визначення подальших пріоритетних шляхів розвитку ФКС в швидкоплинних умовах оточуючого середовища, стандартизацію схем діяльності системи загалом в
межах територіальної компетенції рад. Функціональні
зв'язки з іншими ланками управління є горизонтальними
за ієрархічністю, майже відсутня централізація, а інформаційні канали зв'язку можна визначити, як домінуючі.
Функціонально-допоміжну структуру створюють
галузеві міністерства та служби, діяльність яких тією чи
іншою мірою стосується сфери ФКС, а також вищі
керівні органи громадських організацій — федерацій
за видами спорту, добровільних спортивних товариств,
національний олімпійський комітет з територіальними
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відділеннями. Вищевказані інституції є громадськими
органами управління ФКС, а їх низові структури —
органічною частиною операційного ядра. Їх діяльність
в управлінні справами ФКС носить суто дорадчий і рекомендаційний характер, відтак, фактичне існування
великою мірою залежить від фінансово-матеріальної
допомоги держави. Залучення вищеозначених елементів функціонально-допоміжної структури до управління ФКС є реалізацією принципу демократизму державного управління галуззю. Це підтверджує факт прогресуючої взаємодії між різноманітними громадськими
та державними органами влади з підсистемою олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту.
Діяльність профільних міністерств та служб в галузі
торкається обмеженого кола питань і лише у разі їх
впливу на реалізацію основних функціональних завдань,
тому її необхідно вважати як опосередковану. Ці елементи функціонально-допоміжної структури є замкнутими зі своєю внутрішньою структурною організацією
та можуть мати своє операційне ядро, працюючи в галузі ФКС більш незалежно від стратегічного аспекту.
Зауважимо, що між стратегічним аспектом, лінією середньої ланки та функціонально-допоміжною структурою переважають горизонтальні зв'язки, координація
ж роботи відбувається лише в межах функціональних
інтересів її елементів.
Керівництво процесом фізичного виховання,
фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою в
навчальних закладах здійснюється Міністерством молоді
та спорту України, невраховуючи галузевих ВНЗ, які
підпорядковані відповідним профільним міністерствам,
управліннями обласних державних адміністрацій, відділами райдержадміністрацій, комітетами фізичного виховання учнівської та студентської молоді при Міністерстві
молоді та спорту України, місцевими управліннями освіти. Одразу відзначимо, що серед учнівсько-студентського контингенту широко проводять роботу також відділи
ФКС виконавчих органів місцевого самоврядування,
особливо в частині організації та проведення змагань за
видами спорту між навчальними закладами.
Безпосередня зона управлінського впливу є чітко обмеженою кількістю навчальних закладів та контингентом
студентів та учнів, чого не можна сказати про органи управління цією підсистемою галузі. Дублювання, перехрещення функціональних зв'язків управлінського впливу
призводить до відсутності чіткого розмежування владних повноважень, значного збільшення управлінського
апарату, наслідком чого є неефективне використання
коштів, відсутність відповідальності за певний напрям
роботи, проведення подвійного обліку та заліку одних і
тих же показників результатів роботи управліннями різного підвідомчого підпорядкування. Одразу підкреслимо,
що основним негативним явищем такого "розпорошення" структури управління залишаються низькі показники
рівня здоров'я молоді, смертність на уроках фізкультури, невідповідність матеріально-технічної бази вимогам
щодо організації фізичного виховання.
Таким чином, підвищення ефективності державного управління розвитком ФКС вбачається в розробці та
теоретичному обгрунтуванні моделі загальної організаційної структури державного управління цієї галузі (мак-
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рорівень), процесуальної моделі державного управління розвитком галузі на основі теорії прийняття рішень
та оптимального управління (мезорівень), процесуальної моделі державного управління якістю щодо розвитку галузі (мікрорівень). Ця модель відрізняється наявністю самостійного центрального виконавчого органу в сфері ФКС — Міністерства молоді та спорту України, що забезпечує повернення до більш дієвої організаційної структури за умови чіткого врегулювання та
визначення функціональних повноважень ієрархічноструктурних управлінських елементів системи.
Побудована модель повною мірою може відповідати
основним структурно-функціональним принципам оптимізації державного управління розвитком ФКС, виділеним
І. Гасюком, зокрема, діалектичної взаємодії явищ симетрії
і асиметрії, взаємодії системи процесів між суб'єктом і
об'єктом управління, структурно-ієрархічної побудови та
розмежування владних повноважень, критеріальності та
принципу інтенсифікації державного управління та випереджального стану відображення дійсності [2].
Варто зазначити, що ефективність функціонування
цієї моделі обумовлена зменшенням кількості функціональних вертикальних та горизонтальних зв'язків між
окремими управлінськими елементами моделі, у порівнянні із діючою організаційною структурою управління. Так, до безпосереднього державного управління
у сфері ФКС віднесено такі пріоритетні напрями: фізичне виховання в освітній сфері, масовий спорт та фізкультурно-оздоровча робота з інвалідами, спорт вищих досягнень, у системі якого знаходиться дитячо-юнацький
спорт. Спортивно-масова робота серед сільського населення, як окрема підсистема галузі, з нашої точки зору,
не вимагає виокремлення тому, що робота на селі
здійснюється відповідними первинними ланками управління в сфері ФКС і підвідомчими їм елементами операційного ядра за усіма напрямами, наведеними вище. Щодо
фізкультурно-спортивної роботи у виробничій сфері
(мається на увазі підприємства, установи, організації,
професійно-прикладна фізична підготовка у збройних
силах, військових формуваннях, режимних установах),
то вона здійснюється відповідно до Закону України "Про
фізичну культуру і спорт" та відомчих нормативно-правових актів і спрямована на вирішення професійно-виробничих завдань відповідної сфери діяльності. Це обумовлює необхідність державного регулювання ФКС профільними відомствами та міністерствами. Крім того, ефективність розробленої моделі обумовлює впорядкування
елементів операційного ядра в частині чіткого їх підпорядкування виконавчому державному органу влади за
функціональною ознакою відповідних підсистем та напрямів роботи, які вони здійснюють. Слід зазначити, що
об'єднання масової спортивної роботи та фізкультурнооздоровчої роботи серед інвалідів в один напрямок або
підсистему здійснено за головною цільовою ознакою —
оздоровча робота, масовість.
Відмінністю розробленої моделі є більш жорстка
регламентація діяльності федерацій за видами спорту,
фізкультурно-спортивних товариств, національних комітетів, яка полягає в цільовому спрямуванні їх на досягнення конкретних результатів у всіх підсистемах галузі, а у разі відсутності таких є передумови щодо зміни
механізму їх державної фінансово-матеріальної під-

тримки, проведення прямого підпорядкування спортивної бази до відповідних відділів органів державної влади в сфері ФКС з метою оптимізації їх діяльності та
підвищення рівня контролю і відповідальності за результати такої діяльності.
Виведення галузі з того критичного стану, в якому
вона перебуває зараз, не можливе лише зусиллями громадських органів управління в галузі ФКС, діяльність
яких в більшості випадків неефективна і віддзеркалює
неспроможність держави здійснювати ефективне керівництво галуззю, а вбачається можливим через посилення ролі держави в цих процесах, через механізм поглибленої централізації та розширення владних повноважень відповідних виконавчих органів в сфері фізичної культури і спорту.
Ураховуючи наявний підхід до визначення моделі
системи державного управління [2; 3, с. 53—70], модель
державного управління розвитком ФКС охарактеризована також з позиції її процесуальності і побудована
відповідно до таких принципів оптимізації управлінської
діяльності, як диверсифікованого цілепокладання, результативно-оціночного принципу, причинно-наслідкової
обумовленості, ресурсної спроможності та об'єктивної
достатності та ін. Відповідно до цих принципів у моделі
державного управління розвитком ФКС виокремлено
декілька етапів — аналітично-узагальнюючий, цілепокладання, прагматично-прогностичний, реалізаційний,
контрольно-оціночний і рефлексивно-коригувальний.
Метою аналітично-узагальнюючого етапу є збір,
обробка, аналіз, графічне і табличне представлення
кількісно-якісних показників діяльності галузі, оцінка
ефективності реалізації відповідних програм як за окремими підсистемами, так і галузі загалом, визначення
передумов та причин невиконання рішень, формулювання проблеми та шляхів її вирішення.
Зміст етапу цілепокладання полягає в розробці "дерева цілей", кількість і багаторівневість яких залежить
від управлінського рівня та рівня узагальнення. Глибока деталізація, формалізація, уніфікація в частині відповідності завдань поставленій меті є основними вимогами до процесу цілеутворення на цьому етапі.
Прагматично-прогностичний етап є одним із найскладніших і вимагає відповідної спеціальної фахової
підготовки виконавця, адже передбачає застосування
методів прогнозування та моделювання під час розробки та складання комплексних цільових програм розвитку окремих підсистем та всієї галузі. Основні завдання,
що виконуються на цьому етапі, пов'язані з визначенням необхідних ресурсних можливостей для досягнення мети, оцінкою наявних ресурсів регіону і за необхідності корегування мети, конкретним визначення складу
операційного ядра, розробкою плану дій і заходів, загальною оцінкою відповідності програми розвитку ФКС
умовам та вимогам не весь час дії програми.
Реалізаційний етап починається з моменту затвердження програми розвитку галузі відповідним державним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування. Важливість цього етапу полягає в детальному
регламентуванні призначення та дій виконавців щодо
реалізації заходів, передбачених програмою, визначення механізмів їх взаємодії з елементами операційного
ядра, забезпечення якісних зворотних інформаційних
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потоків, адаптація засобів, методів впливу безпосередньо до управлінської ситуації, що склалася.
Контрольно-оціночний етап є лонгітюдним і поширюється на весь період вчинення дій, пов'язаних із реалізацію програм розвитку ФКС. Відповідно за часовими параметрами контроль здійснюється вихідний, етапний, проміжний, підсумковий; за спрямованістю — вибірковий, загальний; за тривалістю — постійний, періодичний; залежно від функцій — допоміжний, адміністративний. Контроль можливий лише за умови проведення перманентного моніторингу за змінами в стані системи за інформативними показниками, критеріями, нормативами, які відбуваються під дією управлінських
впливів, а також непередбачуваних негативних ендогенних та екзогенних факторів.
Рефлексивно-коригувальний етап є визначальної
ланкою в системі обробки зворотної інформації про
стан динаміки системи, показники якого були отримані
й оцінені в ході попереднього етапу. Глибокий аналіз,
вивчення причин розбіжностей, оцінка ефективності
реалізації програми на певному часовому етапі загалом
та за окремими підсистемами галузі на відповідних
рівнях управління, є тими передумовами, які забезпечують розробку адекватних заходів нівелювання негативних зовнішніх та внутрішніх впливів на розвиток ФКС,
внесення своєчасних коректив у процес реалізації програми шляхом застосування найбільш доцільних механізмів державного регулювання.
Характерними особливостями розробленої моделі є те,
що процес формування програмної стратегії і тактики розвитку галузі розпочинається не з директивних вказівок від
стратегічного апексу, а з управлінських ланок першого рівня,
на основі вивчення ними діяльності підпорядкованих їм елементів операційного ядра, з подальшим поступовим сходженням інформаційних потоків на більш високі рівні, узагальненням, класифікацією та кластеризацією отриманих
даних, що дозволяє спрямувати державні ресурси на вирішення найбільш вагомих проблем, які потребують негайного розв'язання, з одночасним забезпеченням реалізації
окремих частин програм розвитку галузі ланками другого і
третього рівнів управління. Водночас, низхідні потоки децентралізації врівноважуються традиційно сталими механізмами контролю за діяльністю другого та третього рівнів,
що забезпечує необхідний рівень керованості під час прийняття рішень та їх реалізації.
Підводячи підсумки щодо виділених змістових компонентів запропонованої моделі державного управління розвитком ФКС, зазначимо, що вона передбачає
поетапну реалізацію державного управління якістю розвитку ФКС відповідно до чотирьох рівнів. Серед них
виокремлено системно-структурний, нормативно-правовий, функціонально-об'єктний, операційно-реалізаційний рівні. У галузі ФКС, до речі, під поняттям "якість"
доцільно розуміти рівень повного задоволення вимог,
потреб споживача фізкультурно-спортивного характеру за ціною, яка є для нього прийнятною і яку він здатен
оплатити. Поняття якості є суб'єктивною категорією, яке
передбачає в оціночно-рефлексивному компоненті своєї
змістової сутності, відповідність відчуттів суб'єкта між
очікуваним та отриманим результатом, а міра їх збігу є
оцінкою якості спожитих фізкультурно-оздоровчих послуг. Тому загальна концепція управління розвитком
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ФКС вимагає уніфікації та стандартизації процесів
контролю якості, забезпечення якості, вартості якості,
управління якістю.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Отже, соціально-економічна важливість такої підсистеми галузі, як ФКС для держави та її майбутнього навряд чи варто применшувати, адже ефективність її діяльності забезпечує відповідний рівень творчого довголіття та фізичного вдосконалення індивіда, збереження генофонду нації.
Розроблена структурно-функціональна модель системи державного управління розвитком ФКС передбачає мінімальні витрати на проведення реорганізації,
адже основні пропозиції стосуються комплексної характеристики державних і самоврядних інституцій з виокремленням в їхньому складі центрального суб'єкта та
принципів, якими вони керуються під час формування й
реалізації відповідної державної політики у галузі ФКС, а
також рівнів цієї моделі, зокрема макро-, мезо- і мікрорівнів.
Практичне впровадження запропонованої моделі
державного управління розвитком ФКС створює передумови для конкурентоздатності цієї галузі на світовій
спортивній арені, а також розробки відповідних євростандартам технічних вимог до фізкультурно-спортивних
послуг, спортивних споруд, обладнання та інвентарю.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
Проаналізовано світовий і вітчизняний досвід реалізації концесійних проектів, в тому числі у
транспортній сфері. Обгрунтовано необхідність використання концесійних проектів в умовах
дії нового Закону. Визначено основне завдання — управління цінністю концесійного проекту
протягом життєвого циклу як для держави, так і для приватних інвесторів.
World and home experience of realization of concession projects, is analysed including, in the
field of transport; the necessity of the use of concession projects is reasonable for development of
marine ports in the conditions of action of new Law on ports . The basic task, is a management of
concession project a value during a life cycle, as for the state, so for private investors.
Ключові слова: державно-приватне партнерство (ДПП), бізнес, економічний розвиток, інвестиції.
Key words: state-private partnership (SPP), business, economic development, investment.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державно-приватне партнерство (ДПП) поки ще є новим для України інституційним інструментом, що дозволяє підвищити ефективність і забезпечити максимальне
використання потенціалу розвитку суспільства шляхом
об'єднання активів держави/органу місцевого самоврядування (ОМС) з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного партнера. Основною мотивацією для держави/ОМС в реалізації проектів у формі
ДПП є обмеженість бюджетних коштів в умовах високої
необхідності залучення фінансових ресурсів для модернізації інфраструктури, а також обмежений досвід держави/ОМС в управлінні об'єктами інфраструктури в ринкових умовах.
Бажання учасників ринку ДПП об'єднатися і спільно
вирішувати надзвичайно складні проблеми, потребують
системного підходу до всіх питань з ініціювання та реалізації подібних проектів, говорить про те, що проблематику ДПП слід розглядати більш широко, а саме: як розвиток партнерських відносин між державою, органами
місцевого самоврядування, приватним бізнесом, наукою
і громадянським суспільством.
В умовах глобалізації, ускладнення завдань, що стоять перед світовою спільнотою, насамперед, у сфері забезпечення суспільного розвитку економіки, стабілізації
фінансів, охорони навколишнього середовища, подолання інфраструктурних обмежень без такого партнерства
в широкому сенсі цього слова обійтися вже неможливо.
Сьогодні ні держава не може виконувати свої функції без
того потенціалу і можливостей, якими володіє приватний
сектор, ні приватний сектор не в змозі буде розвиватися,

розробляти та імплементувати нові технології та інноваційні підходи без розуміння і поваги до нього з боку
держави, а також відповідальності держави. Лише при
тісній взаємодії суспільства, держави і бізнесу, яка має
базуватися на таких принципах, як пріоритетність громадських інтересів, турбота про майбутні покоління, розуміння і повагу один до одного, сприяння у розвитку та
вирішенні найскладніших завдань, які ставить життя перед усіма суб'єктами цього процесу. І тільки на цій основі можна говорити про реалізацію проектів у формі
ДПП, прораховувати вигоди і ризики сторін, планувати
заходи щодо реалізації таких проектів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Процес розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації у своїх працях вивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені: Д.Г. Лук'яненко [5], С. Мочерний [6], Є.Г. Панченко [8; 9], Б. Тойнбі [10], С. Фомішин [6; 11] та інші.
Тому більш детального дослідження вимагає виявлення
сучасних тенденцій розвитку форм міжнародного бізнесу як сукупності ділових операцій і формування взаємозв'язків між економічними агентами.
НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
В Україні розвиток партнерських відносин держави і
бізнесу знаходиться на початковій стадії. Проте досі ще
не сформовано інститути та інституціональне середовище державно-приватного партнерства. Це зумовлює необхідність наукового дослідження досвіду інших країн
по створенню ефективних механізмів взаємодії держав-
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ної влади з бізнесом, вивченню сучасних форм і способів фондовій біржі. Власниками решти акцій стали земля
Гессен (32,1%), місто Франкфурт (20,5%) і держава
реалізації державно-приватного партнерства.
(18,4%). Сформований таким чином АТ "Фрапорт" навмисно зберіг контроль публічних інвесторів. При цьому
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сучасного міжнародно- АТ є приватним акціонером інших германських аерого стану державно-приватного партнерства в країнах ЄС портів, тобто приватна сторона партнерств в них представлена структурою з переважно державною участю. В
та Азії.
даний час грошові кошти на розвиток транспортної інфраструктури здійснюється двома шляхами: безпосередньо
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світова економічна криза зумовила значне зменшен- — для великих проектів і опосередковано — через дерня доходів держав, що спричинило за собою скорочен- жавний фонд розвитку інфраструктури [6, с. 40—41].
Досвід Китаю. Цікаві результати дослідження, проня бюджетів всіх рівнів, а отже, і скорочення фінансування інвестиційних проектів як регіонального, так і дер- ведено з метою виявлення бар'єрів ДПП в сфері будівжавного значення. Проте у ряду деяких галузей існує не- ництва інфраструктурних об'єктів в Китаї. Основним висобхідність в значних інвестиціях, а держава, в свою чер- новком дослідження було включення політичних ризиків
гу, не здатна самостійно фінансувати відповідні проекти — змін у законодавстві та корупції — в число ризиків,
(наприклад, будівництво або реконструкцію об'єктів які найгірше враховуються в контрактних документах
інфраструктури). У таких ситуаціях, відповідно до світо- проектів.
Кожна країна самостійно і незалежно визначає форвого досвіду, залучаються капітали приватного сектора,
на умовах подальшої передачі йому управління створе- ми ДПП виходячи з принципу прийнятності для власної
економіки. Для інвестора моделі ДПП привабливі гаранних об'єктів.
Державно-приватне партнерство — це механізм еко- тіями, які їм може надати держава в реалізації проекту.
номічно-політичної взаємодії між державою і бізнесом, Можливість надання таких переваг була однією з причин
сукупність визначених (формальних і неформальних) появи нової форми співпраці між державою та інвестопринципів, інструментів та інститутів, які забезпечують рами — ДПП, адже існує частка інвесторів, які замість
консолідацію зусиль держави і бізнесу на інституціо- вкладання коштів у великоприбуткові проекти мають на
нальній основі для відповідного регулювання національ- меті максимально мінімізувати інвестиційний ризик.
У галузі транспортної інфраструктури така додатконої економіки, інфраструктурних і суспільно значимих
проектів. Найпоширенішими формами ДПП є концесія, ва вартість може бути отримана у кількох випадках:
— коли партнерство дасть змогу швидше реалізуваоренда, лізинг, угода про розподіл продукції, державні
ти проекти з високим рівнем пріоритетності;
закупівлі.
— приватний партнер може забезпечити проект спецДосвід Росії. У Росії активно використовувалися концесії, в основному, виступали природні ресурси. Розви- іальними вміннями та навичками з управління складними
ток ДПП в умовах глобалізації та формування глобаль- комплексами;
— приватний партнер може додати до проекту розної економіки зумовлюється еволюцією інтернаціоналізації, трансформацією продуктивних сил, впливом роблену ним нову технологію;
— вміння приватного партнера можуть допомогти у
зміни середовища міжнародного бізнесу та поглиблення взаємозв'язків між національними економіками на залученні ширшого інструментарію фінансування проекрівні виробництва, обміну, споживання та розподілу фак- ту;
— проект може спонукати приватну зацікавленість у
торів і результатів виробництва, зумовлений прагненням
посилити інтеграцію національних економік у глобальний розбудові навколишньої інфраструктури [1].
У Великобританії концепція ДПП реалізується на
виробничий процес [7, с. 5—6].
Сучасний досвід Німеччини. Поняття ДПП в Німеччині: практиці переважно у формі приватної фінансової ініціаДПП — це угода про планування, будівництво, фінансу- тиви (ПФІ). Механізм ПФІ діє на підставі внутрішніх дивання, реалізацію, сфера застосування яких охоплює ректив уряду. Нормативно-правових актів у даній області
один або кілька видів діяльності, таких як проектування, прийнято не було. Органом, відповідальним за реалізауправління або обслуговування суспільно-значимих робіт цію ПФІ, залишається Міністерство фінансів Великобриабо комунальних служб, або надання певної послуги, що танії. У рамках ПФІ з постачальниками з приватного сектакож включає в себе повне або часткове фінансування тора укладають довгострокові контракти на надання послуг, які зазвичай включають забезпечення основних
з боку приватних інвесторів.
При цьому ДПП використовується тоді, коли приватні фондів і, отже, зобов'язання інвестиційного характеру.
особи можуть виконувати державні завдання так само Держава залишається відповідальною за надання послуг.
У рамках типового контракту ПФІ підрядники фінандобре або навіть краще, ніж держава. Підвищення ефективності досягається шляхом: дотримання принципу жит- сують всі витрати з будівництва зі своїх коштів. Державні
тєвого циклу; правильного розподілу завдань і ризиків; органи проводять розрахунки з підрядниками тільки після
завершення будівництва об'єктів інфраструктури і повнополіпшення механізмів стимулювання.
Сфери застосування ДПП в Німеччині: соціальна го їх оснащення. Дохід підрядників становить 10—14%
сфера; регіональне залізничне співтовариство; авто- від витраченої суми. В обов'язки входить також підтримобільні дороги; водопостачання; обробка твердих по- мання побудованих споруд у робочому стані протягом
бутових відходів, утилізація стічних вод; пенітенціарна усього часу їх експлуатації (зазвичай 25 років).
Британський Уряд активно застосовує на практиці
система.
Вдалою моделлю ефективного поєднання інтересів концепцію співпраці і партнерства між державними та
публічного та приватного партнерів визнаний проект по приватним секторами — ДПП — для залучення приватреконструкції найбільшого аеропорту Німеччини у Фран- них інвестицій у забезпеченні розвитку інфраструктури
кфурті-на-Майні. Проект припускав попередню стадію та надання послуг, а також фінансового навантаження
приватизації — емісію акцій, 29% яких були продані на на бюджет країни.
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В останні роки від 10 до 15% соціальних витрат припадає на контракти, укладені через систему ДПП. У
2009—2010 рр. значна частка таких проектів у Великобританії була зосереджена у сфері державних медичних
послуг.
Досвід Японії. У Японії дається визначення приватної фінансової ініціативи, яка є одним різновидом ДПП
як ефективне поліпшення соціальної інфраструктури для
гарантованого надання доступних та якісних послуг населенню шляхом вживання заходів щодо державних
об'єктів за допомогою використання приватного фінансування, управлінських здібностей і технічних можливостей.
Простою формою ДПП є договір про надання послуг.
У рамках контракту на надання послуг держдепартамент,
як правило, дає право приватній компанії виконати конкретні послуги, з чітко визначеними характеристиками,
протягом відносно короткого періоду часу (зазвичай від
одного до трьох років). У контракті про надання послуг
уряд зберігає за собою право власності та контролю всіх
об'єктів і грошових активів, а також право на майно.
Більш складною формою ДПП є концесія, де обов'язки концесіонера, як правило, включають обслуговування, відновлення і модернізацію об'єкта. Концесії можуть
залучити значні інвестиції капіталу з боку концесіонера.
Іншим складним механізмом ДПП є модель "будівництво
— експлуатація — передача" (BOT). У BOT приватна сторона бере на себе фінансування і будівництво об'єкта
інфраструктури, а також його експлуатацію та технічне
обслуговування протягом встановленого періоду часу.
Враховуючи значні капітальні вкладення з боку приватного сектора, такі контракти, як правило, носять довгостроковий характер (зазвичай 25 років).
Згідно Керівництву з ДПП, опублікованому Міністерством фінансів, надання послуг через механізм ДПП
змінює спосіб надання послуг, але не змінює відповідальності державних департаментів за те, що послуги повністю та якісно виконані.
У нових членів ЄС — країнах Центрально-Східної
Європи (ЦСЄ) — використання інструменту державноприватного партнерства є безпосередньо пов'язаним із
потребою залучення й ефективного використання коштів
Європейського Союзу для розбудови інфраструктури.
Активна роль ЄС безпосередньо пов'язана з двома чинниками: по-перше, з великою потребою у фінансових ресурсах для розвитку інфраструктури, зокрема транспортної та комунальної; по-друге, з критичною нестачею публічних коштів у державах ЦСЄ та з неспроможністю
міжнародних фінансових організацій надати ці ресурси
без достатніх гарантій та стабільності політичної і економічної стратегій розвитку у цих країнах.
Сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства в Польші. Згідно з Законом Польщі поняття "приватний партнер" входять, окрім суб'єктів підприємницької діяльності, неурядові та релігійні організації, різні
юридичні особи, зареєстровані закордоном.
Влітку 2007 року на розгляді у Сеймі Польщі перебував проект нового закону про публічно-приватне партнерство, який вже чітко визначив права кожної з договірних сторін, а також передбачив систему захисту інтересів обох партнерів. Також проект супроводжувався
типовими формами оцінки проектних пропозицій, ризиків
та ін.
На сьогодні загальна протяжність автомобільних
доріг у Польщі складає 250 тис. км, у тому числі близько
1 тис. км — автомагістралей, з яких деякі ділянки автомагістралей A1, A2, A4 є платними.

Програмою розвитку національної мережі автомобільних доріг до 2013 року в Польщі передбачено широке запровадження проектів на основі ДПП. Також планується використання ДПП на залізниці, у сфері охорони здоров'я, комунальній та енергетичних секторах. З
цією метою створено окремий департамент фінансування інфраструктури у складі Польського уряду, який відповідає за розробку законодавчої бази для ДПП, надає
інформацію та здійснює експертизу проектів ДПП.
До нового закону ввійшов перелік ініціатив, які можуть бути реалізовані на засадах ДПП, інвестиції у будівництво, збереження історичних будівель, наукові й
освітні проекти. Одним із завдань нового закону було
створення умов для залучення приватних фінансових
ресурсів у підготовку до Євро-2012.
На думку багатьох фахівців, досвід Польщі засвідчив, що перешкодами для ефективного впровадження механізму ДПП можуть бути:
— неналежне передбачення законодавством захисту інтересів партнерів у реалізації ДПП;
— необхідність поєднувати в рамках одного проекту
правові положення, що регулюють концесії, і тендери
(мається на увазі, що концесіонери повинні укладати угоди з субпідрядниками на основі процедури тендеру);
— існування нечіткості в узгодженні використання ресурсів Структурних фондів і Фонду Згуртування ЄС, а також ресурсів приватного партнера, акумульованих для
потреб певного проекту.
Взагалі узагальнення досвіду поширення практики й
інституціалізації механізму ДПП у країнах Центральної
Європи дає підстави зробити висновки, що основними перешкодами на цьому шляху є:
— існування надзвичайно великого політичного впливу на інституційні та процедурні аспекти функціонування
державно-приватних партнерств, зокрема в країнах, де
є частими зміни конфігурацій парламенту й уряду і, як
результат, поширення прецедентів перегляду первинних
контрактів з приватними партнерами;
— короткочасне планування партнерських проектів,
відсутність "мережевого" підходу до розгляду потенційних ініціатив державно-приватного партнерства в одній і
тій самій сфері соціально-економічного життя (наприклад, відсутність комплексного бачення розбудови автобанів в Угорщині);
— відсутність достатніх повноважень в органів самоврядування (регіони, муніципалітети) для укладення партнерських контрактів;
— переоцінка спроможності та бажання користувачів
інфраструктури платити за її користування в умовах існування безкоштовної чи дешевшої альтернативи;
— неможливість узгодити правові положення про
тендери та концесії, а отже, необхідність спеціального
законодавства про ДПП або системного внесення змін у
дотичні нормативно-правові акти;
— тривалість процессу переговорів та укладення контрактів, і, як результат, вища вартість транзакційних витрат у проектах, аніж у країнах Заходу, що пояснюється
прогалинами у законодавстві, а також відсутністю в обох
сторін, особливо у державних і муніципальних службовців, необхідних управлінських навичок, що частково
пояснюється зміною персоналу, відповідального за ДПП,
через політичні впливи.
Загальною світовою тенденцією є розширення географії використання механізмів ДПП у світі, про яке
свідчить зменшення сумарного результату десяти країнлідерів з 70,7 % до 58,6 %. Факт розширення географії
використання механізмів ДПП за останні 20 років також
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підтверджують дані, що в 1990 році 10 найбільших за обсягами залучення інвестицій у інфраструктуру країн сконцентрували 98 % усіх інвестицій, тоді як у 2001 вони мали
вже 67 % від загальноінвестованого капіталу [12].
Міжнародний досвід оцінки ефективності ДПП-проектів дозволяє виокремити економічну, соціальну та екологічну складову.
Економічна ефективність ДПП-проектів має оцінюватися з точки зору ступеню досягнення економічних цілей
всіма учасниками проекту та суспільно значущих цілей у
цілому.
Основні переваги для учасників ДПП-проектів:
— розширення можливостей для отримання кредитів
під проект від вітчизняних та іноземних фінансових установ на основі державних гарантій;
— сприяння взаємодії бізнесу з органами влади (у
т.ч., із питань отримання ліцензій, дозволів, висновків наглядових органів і т.п.) за рахунок участі у проекті;
— передачу частини ризиків приватному сектору;
— максимальну віддачу на вкладення коштів в ДППпроекти;
— зняття проекту з балансу держави;
— заміну значних за обсягом попередніх капіталовкладень виплатою щорічних бюджетних внесків для
підтримання інфраструктури (розподіл фінансового навантаження на державний бюджет у часі);
— концентрацію інвестицій у ключових для населення проектах у публічному секторі;
— більш швидку реалізацію інфраструктурних проектів за рахунок залучення коштів приватного інвестора;
— запозичення у приватного сектору кращих практик управління власністю та оптимізацію структури управління;
— стимулювання розвитку інновацій через конкуренцію.
— доступ до закритих сфер економіки (транспортна
інфраструктура, житлово-комунальне господарство і
т.д.);
— створення позитивного іміджу компанії, підвищення статусу проекту;
— підвищення ефективності державних антикризових програм (збільшення кількості зайнятих, підтримка
платоспроможного споживчого попиту, стимулювання
інвестиційного попиту);
— формування середовища довіри й відкритості як
передумови розвитку громадянського суспільства;
— поліпшення якості послуг населенню, у т.ч. щодо
розвитку транспортної інфраструктури, що забезпечує
зв'язки між цілими регіонами, а також сприяє посиленню безпеки на транспорті, включно із безпекою користування автомобільних дорогах;
— зниження фінансового навантаження на платників
податків;
— зниження обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів;
— відповідність створених об'єктів вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та
інших норм, встановлених законодавством України.
Для подолання цих стримуючих факторів необхідно
зосередитися на вирішенні таких завдань:
— розвиток інституційного середовища, нормативно-правового та методологічного забезпечення у сфері
ДПП;
— інвентаризація власності, впровадження повсюдного обліку житлово-комунальних послуг;
— удосконалення методології ДПП, реалізація пілотних проектів у цій сфері;
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— діалог із споживачами, поширення кращих практик ДПП;
— стимулювання приватних інвесторів до реалізації
інфраструктурних проектів шляхом вдосконалення бюджетної підтримки та податкового законодавства [12].
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Для інвестора найважливішим для розвитку проекта є
фінансово-економічне обгрунтування проекту, вірність
здійснених розрахунків і вартісна оцінка можливих ризиків, пов'язаних із проектом. Здебільшого переговорний процес із потенційним приватним партнером (зазвичай він же виступає в ролі інвестора) зводиться до
фінансових обгрунтувань, гарантій тощо. Тому від професійної підготовки проекту залежить успішність його
подальшої реалізації.
ВИСНОВКИ
1. Відзначається істотна різниця між рівнем соціально-економічного розвитку та пріоритетними галузями для
застосування в них ДПП — проектів; у будь-якій країні
кожної підгрупи урядом вибирається найбільш пріоритетна галузь для реалізації ДПП — проектів (в залежності
від ступеня важливості і можливості реалізації). Приміром, у Великобританії та Італії угоди ДПП здійснювалися, в основному, у сфері будівництва автомобільних
доріг і залізниць; більшою мірою успішну взаємодію інтересів державної структури і приватних представників зумовлює повнота ясності та передбачуваності стратегії подальшого розвитку країни; у кожній країні створені спеціалізовані установи, що несуть відповідальність за
здійснення певної діяльності в масштабах країни. Наприклад, у Великобританії це публічні корпорації, в Японії це
публічні або публічно-правові підприємства (котекі кіге),
в Швеції право займатися підприємництвом отримують
органи виконавчої влади; широка і впорядкована нормативна база, що регулює контрактні відносини в різних
галузях і дозволяє найбільш повно врахувати різноманітність умов функціонування різних сфер.
2. Сьогоднішній Україні конче потрібний досвід
Німеччини. Німеччина на протязі останнього десятиліття
зробила величезний крок вперед щодо впровадження
дієвого механізму ДПП, якому притаманні такі якості, як
системність, грунтовність, транспарентність, гнучкість, незабюрократизованість, наявність активного діалогу держави та приватного сектору. Значного успіху ФРН досягла у створенні правових, економічних, організаційних
засад взаємодії державних та приватних партнерів. Надзвичайно корисним може бути також досвід Німеччини
по впровадженню ефективних елементів управління та
стандартизації основних етапів реалізації ДПП- проектів.
3. Проблеми розвитку національної економіки пов'язані насамперед із неефективною системою її державного регулювання; неузгодженістю дій влади, непослідовністю здійснюваної нею макроекономічної політики
та відсутністю системної антикризової політики; незбалансованою бюджетною та соціальною політикою; непрозорістю грошово-кредитних механізмів регулювання
економічної кон'юнктури; безсистемною інвестиційною
політикою держави; відсутністю функціональної єдності
й посиленою політизацією органів державної влади; перманентною політичною нестабільністю; високим рівнем
корупції, неефективною судовою системою; нерозвиненістю інститутів громадянського суспільства тощо.
4. Враховуючи такий досвід та нові можливості, які
відкриває "рамкове" законодавство з ДПП, для початку
практичної реалізації ДПП проектів важливо обрати не-
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IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM STATE REGULATION
OF POSTGRADUATE EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
STRATEGY

У статті удосконалено структуру організаційно-економічного механізму державного управління післядипломною освітою та розроблено заходи щодо поліпшення ефективності її функціонування. Доведено, що на стан сучасного організаційно-економічного механізму державного
управління післядипломною освітою впливає не тільки сформований тип моделі освіти, але
також і умови її трансформації, що викликані зміною моделі соціально-економічного розвитку.
The paper improved the structure of the organizational and economic mechanism of state
management of postgraduate education and developed measures to improve the efficiency of its
operation. It is proved that the state of modern organizational and economic mechanism of
governance postgraduate education affects not only formed type model of education, but also the
conditions of its transformation, caused by changes in patterns of social and economic development.

Ключові слова: державне управління, організаційно-економічний механізм, післядипломна освіта, соціально-економічний розвиток, трансформація.
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ВСТУП
Важливість післядипломної освіти на багато
разів зростає в період зміни суспільного ладу в
країні, коли від кваліфікованих рішень залежить
ефективність глобальних економічних процесів.
Нові державно-політичні й соціально-економічні
умови існування українського суспільства обумовили необхідність створення й застосування різних
підходів до державного управління післядипломною освітою. У першу чергу це пов'язано зі зміною
структури фінансових потоків і виникненням нових джерел фінансування професійної освіти.
Таке поняття, як "організаційно-економічний
механізм державного управління післядипломною
освітою" так само, як і взяті окремо поняття організаційний механізм управління післядипломною
освітою" або "економічний механізм управління
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післядипломною освітою", представляють наукову абстракцію, оскільки в дійсності подібні процеси регулюються безліччю більш конкретних механізмів. Тим не менш, застосування розглянутої
категорії до наявної сьогодні трансформації сфери післядипломної освіти виправдовується можливістю представити процес, що визначає майбутню
долю України, як деяку цілісність, що охоплює як
управлінський вплив державної влади, так і спонтанні дії різних суб'єктів економічних відносин, що
реалізуються в сфері вищої освіти.
Актуальність сказаного вище в даний час для
України збільшилася в багато разів. Не можна сказати, що українське суспільство в умовах перебудови державних і суспільних формацій враховувало це повною мірою. Захоплення в останньому десятилітті минулого століття соціально-економіч-
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ними перетвореннями на основі зміни форми власності і переходу на ринкові відносини без урахування неминучих витрат в таких сферах, як освіта,
вимагаючи державної уваги в організаційному і
економічному плані, привело до помітної втрати
завойованих раніше позицій, до різкого зниження
рівня освіти.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначити основні напрями вдосконалення
організаційно-економічного механізму державного управління післядипломною освітою.
РЕЗУЛЬТАТИ
Проблема дослідження механізму функціонування післядипломної освіти важлива з огляду на нагальну необхідність створення ефективної моделі державного управління галуззю. Вказана модель має базуватись на вивченні та використанні економічних законів сучасного розвитку сусп і ль ства, а так о ж вирі шенні про б лем
організації та функціонування системи післядипломної освіти в умовах динамічних змін на ринку праці в сь о го дні шнь ому г ло б алі зо ваному
суспільстві [1]. Механізм функціонування післядипломної освіти не може бути дискретним, він
має охоплювати всю систему освіти і пронизувати всі галузі економіки, і водночас мати свої специфічні особливості. Системі післядипломної освіти, так само, як і кожній господарській системі,
притаманна своя внутрішня структура. Відповідно структуру механізму функціонування системи післядипломної освіти можна систематизувати за напрямами законодавчого, економічного та
організаційного забезпечення діяльності системи післядипломної освіти. Впровадження механізму відбувається через сукупність форм, методів і важелів управління системою післядипломної освіти [2].
Державне регулювання створює середовище
функціонування, в якому працюють заклади післядипломної освіти, при цьому результат діяльності
залежить від гнучкості та їх здатності адаптуватись до змін. Законодавче забезпечення встановлює загальний правовий режим функціонування
системи післядипломної освіти в цілому, її окремих закладів та підрозділів [4; 5].
Економічні важелі спрямовані на ефективне
функціонування системи післядипломної освіти,
вони реалізуються через відносини закладів освіти з бюджетом за допомогою системи податків,
пільг, бюджетних асигнувань, ціноутворення, маркетингової політики, а також через встановлення
умо в і правил ді яль ності закладі в о сві ти як
суб'єктів господарювання [3].
Організаційні важелі передбачають створення
ефективно функціонуючої системи закладів післядипломної освіти, управління системою через
впровадження інформаційного забезпечення та
удоско налення основних функцій управління
післядипломною освітою, сприяння організації
науково-прикладних досліджень, забезпечення
гнучкості структури в процесі функціонування системи післядипломної освіти.
Вимагає особливої уваги в процесі функціонування організаційно-економічног о механізму
післядипломної освіти впровадження основних
принципів державної політики в сферу її діяльності. Принципи державної політики реалізуються шляхом доступності до удосконалення попередньої освіти системою закладів післядипломної освіти згідно потреб спеціаліста, які визначаються

необхідністю професійного зростання відповідно
до життєвого циклу (онтогенезу) фахівця.
Державна політика спрямована на забезпечення безперервності і наступності процесу отримання знань системою післядипломної освіти шляхом
формування потенціалу особистості та врахування особливостей його розвитку на різних стадіях
життєвого циклу.
Важливим принципом організації діяльності
системи післядипломної освіти є врахування її
особливостей в сфері надання освітніх послуг
відповідно до потреб та запитів їх споживачів —
слухачів закладів післядипломної освіти та роботодавців.
Необхідною умовою ефективного функціонування механізму післядипломної освіти має бути
науковість та технологічність організації діяльності закладів освіти та врахування поряд з сучасними потребами ринку праці в перепідготовлених
спеціалістах їх потреби в майбутньому.
Цей принцип важливий ще й тому, що державна політика в галузі освіти передбачає інтеграцію
української системи освіти до світових освітніх систем шляхом участі в Болонському процесі.
Державній політиці в сфері післядипломної освіти мають бути притаманні принципи прозорості
і гласності, які реалізуються участю, поряд з науково-педагогічними кадрами, слухачів та роботодавців у процесі визначення форм і методів організації та функціонування післядипломної освіти.
Комплексний підхід до аналізу організаційноекономічного механізму та моделювання процесів
функціонування системи післядипломної освіти
обов'язково включає традиційні та нові методики
економічного аналізу системи, а результати оцінки складають основу прийняття стратегічних і оперативних рішень, спрямованих на удосконалення
ефективного управління галуззю.
Основними напрямами удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти мають бути: уточнення понятійного апарату (кадри, професійна
освіта, післядипломна освіта тощо); удосконалення законодавчого забезпечення: прийняття ЗУ
"Про післядипломну освіту"; посилення організаційно-економічного аспекту функціонування ринку праці щодо послуг, пов'язаних з післядипломною освітою; удосконалення фінансового забезпечення та надання пільг закладам післядипломної освіти; розробка методичних рекомендацій
щодо системи показників економічної і соціальноекономічної ефективності закладів післядипломної освіти; впровадження методики розрахунків
коефіцієнтів відповідності для економного витрачання бюджетних коштів; організація постійного
моніторингу діяльності системи післядипломної
освіти; посилення інформаційного забезпечення та
прозорості діяльності МОН України.
Структурна модель аналізу ефективності функціонування післядипломної освіти, яка побудована на методі системної динаміки, дозволяє оцінити гнучкість та ефективність процесу підготовки
кадрів системою післядипломної освіти і прогнозувати економічні наслідки прийняття управлінських рішень.
Економіко-математична модель прийняття
стратегічних рішень дозволяє розробити стратегію розвитку післядипломної освіти в умовах постійних динамічних структурних зрушень в економіці та на ринку праці.
Ефективність функціонування післядипломної
освіти може бути досягнута тільки завдяки визна-
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Таблиця 1. Матриця використання кваліфікованих працівників галузями економіки

ченню параметрів та оптимізації всіх складових
процесу функціонування системи підг отовки
кадрів в мережі безперервної освіти. Даний аналіз
є різновидом аналізу господарської діяльності
післядипломної освіти, який застосовується в
складних організаційних структурах та орієнтований на виділення структурних елементів, які піддаються управлінню, коригуванню та змінам.
Процес надання післядипломної освіти передбачає вплив зовнішнього оточення та поєднання
дій усіх контрагентів, що залучені в процес навчання. Першою неодмінною умовою стає оцінка обсягів підготовки спеціалістів відповідно до потреб
ринку праці з урахуванням конкурентного середовища. При розробці стратегії з застосуванням аналізу системи післядипломної освіти необхідно врахувати такі ключові моменти, як оцінка наявних
ресурсів, об'єми підготовки фахівців та гнучкість
системи післядипломної освіти в умовах структурних змін на ринку праці України.
Існуюча система організації, управління та
фінансування системи післядипломної освіти,
свідчить про її недосконалість через невпорядкованість та неефективну взаємодію її складових.
Удосконалення взаємодії полягає у знаходженні
відповідності кількісної та якісної підготовки
спеціалістів потребам економіки. Метою створення моделі є оптимізація вказаних процесів та
найбільш раціональне використання державних
коштів на післядипломну освіту. Для її розробки
ми об'єктивно змушені звузити область аналізу
діяльності системи післядипломної освіти, використовуючи дані Державної служби зайнятості. Статистичних даних про функціонування закладів
післядипломної освіти поза діяльністю служб зайнятості (очна та заочна форми навчання за кошти
юридичних та фізичних осіб) офіційна статистика
не надає, що значно звужує межі дослідження.
Система післядипломної освіти завжди є залежною функцією потреб економіки у відповідних
спеціалістах на певний час. Важливо не тільки знати сучасні потреби, а й прогнозувати випереджувальну потребу в тих чи інших фахівцях, враховуючи тенденції розвитку світової економіки та
вплив глобалізаційних процесів.
Вибір факторів для створення моделі передбачає розглядати в якості змінних певні параметри,
що визначають закономірності функціонування
системи післядипломної освіти.
Залежним фактором у нашій моделі виступає
кількість спеціалістів, направлених на перепідготовку, підвищення кваліфікації Державною службою зайнятості.
Рішення задачі дає відповідь, які характеристики системи післядипломної освіти і наскільки необхідно врахувати, щоб досягти відповідності які-
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сної та кількісної підготовки кваліфікованих
кадрів на ринку праці України при найефективнішому витрачанні обмежених фінансових ресурсів.
В основу запропонованої математичної моделі
закладена найважливіша аксіома економіки, яка
полягає в збалансованості натуральних і фінансових показників, тому ми пропонуємо будувати модель на основі балансового методу.
Економіко-математична модель побудована на
основі балансового методу і формалізується системою рівнянь, які виражають балансові співвідношення між обсягами підготовки кваліфікованих
спеціалістів за відповідними напрямами і потребами галузей економіки в останніх. Для вказаної системи рівнянь повинна задовольнятись вимога
відповідності наявних ресурсів кваліфікованої робочої сили і поглинанням її галузями економіки. В
кінцевому підсумку ресурсна частина балансової
моделі (випуск спеціалістів) і витратна (використання спеціалістів) мають балансуватись, тобто
бути однаковими в кількісному виразі.
Для побудови вказаної моделі, використаємо
числові матриці. По вертикалі U1,U 2, … Un позначимо напрями підготовки спеціалістів закладами
освіти III—IV рівнів акредитації, по горизонталі
X 1, X 2, ... X N позначимо використання спеціалістів
відповідного напряму кожною з галузей економіки на певний час t. Така схема містить блоки, які
прийнято називати квадрантами (табл. 1).
У першому квадранті знаходить відображення
певна кількість фахівців за напрямами підготовки
x ij, які використовуються відповідними галузями
економіки. На перетині кожного рядка і стовпця
знаходимо обсяг спеціалістів відповідного напряму підготовки, які працюють у певній галузі. Для
переліку напрямів підготовки та визначення стандартного переліку галузей економіки скористаємось нормативними документами, отже i та j —
відповідно номери напрямів підготовки і галузей,
що використовують спеціалістів. Таким чином,
перший квадрант є квадратною матрицею n-го порядку, сума всіх елементів якого дорівнює річному випуску спеціалістів.
В таблиці 1 вважати:
S1 = X 11 + X 12 + ...X1n
(1);
S2 = X 21 + X 22 + ...X2n
(2);
S3 = X 31 + X 32 + ...X3n
(3);
...
Sn = X n1 + X n2 + ...Xnn
(4).
У загальному вигляді економіко-математична
модель визначається системою лінійних алгебраїчних рівнянь:
(5),
U i = ΣXij + Z i
де U i — i — та компонента вектору випуску спеціалістів;
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 2. Матриця розподілу безробітних за напрямами соціальних програм

Xij — i — та компонента вектору використання спеціалістів в — й галузі економіки;
Zi — i — та компонента вектора кінцевого використання різниці в спеціалістах.
Вказаний підхід повністю відповідає принципам
економічного прогнозування, які б складали основу галузевих планів економіки. Подібні підходи
були притаманні командно-адміністративній економіці, коли планування підготовки спеціалістів
певного напряму проводилось на основі попередньо узагальнених потреб економіки по кожній галузі.
Для сучасного етапу економічного розвитку
характерним явищем є невідповідність кількісної і
якісної структури робочої сили потребам ринку,
яка знаходить свій прояв у безробітті певної частки спеціалістів.
Але, якщо в межах аналізу абстрагуватись і
розглядати післядипломну освіту в аспекті зайнятості, бо ринок праці вимагає коригування потреби в кваліфікованих спеціалістах саме через призму зайнятості, то це потребує введення до математичної моделі додаткових квадрантів. У випадках, коли дані щодо пропозиції спеціалістів збігаються із запитами на них, маємо працевлаштованих фахівців, яких ми також не включаємо в квадрант Z. При цьому також можливі певні відхилення, оскільки є випадки невідповідності щодо працевлаштування за спеціальностями, коли фахівець
змушено використовується на посаді, яка вимагає
нижчого рівня кваліфікації, ніж наявний. Такі випадки ми також не враховуємо в нашому дослідженні.
У нашому випадку для аналізу ми використовуємо дані про зареєстрованих безробітних у
Державній службі зайнятості. Спеціалісти, які
офіційно не працюють і не зареєстровані у Центрах зайнятості також не включені до нашої моделі. Дані про потребу в фахівцях на ринку праці
систематизуються Центрами зайнятості згідно з
запитами роботодавців. Абстрагуючим моментом
при побудові математичної моделі є виконання заяв о к ро б о то д ав ці в че ре з м ер ежу к адр о в их
агентств, прямої реклами, діяльності відділів працевлаштування в закладах освіти. Ці дані також
не враховуються в нашому дослідженні через недоступність до інформації приватних кадрових
агентств.
Скориставшись офіційними статистичними даними, можна побудувати другий квадрант Z, в
якому відображається кінцеве використання
спеціалістів (різниця між потребою і пропозицією
окремих фахівців на ринку праці) в рамках вказаних обмежень і з урахуванням розподілу безробітних за напрямами соціальних програм. Згідно з
законодавчо визначеними напрямами діяльності

таким спеціалістам пропонують певні програми.
Наприклад, во ни можуть зайнятись власним
бізнесом. Для його організації надається одноразова безповоротна фінансова допомога у розмірі
12-ти середньомісячних окладів за місцем останньої роботи. Ми позначимо таких спеціалістів
літерою А.
Іншим напрямом реабілітації безробітних є їх
залучення до різноманітних соціальних програм
(перепис населення, допомога в збиранні врожаю
і т.і.). В нашому випадку позначимо таких спеціалістів через В.
Літерою С позначимо групу спеціалістів, направлених на перенавчання центрами зайнятості.
Таким чином, квадрант Z можна розширити і
дані перенести в нову матрицю (табл. 2).
Можемо записати співвідношення, які показують сутність застосування балансового методу при
аналізі функціонування системи післядипломної
освіти за допомогою рівняння:
Zi = A i + B i + C i
(6).
Наш подальший аналіз проводиться стосовно
до квадранта С. Оскільки перенавчання безробітних проводиться за рахунок державних коштів,
актуальним постає питання визначення ефективності використання коштів фонду соціального
страхування на випадок безробіття, мінімізуючи
при цьому рівень витрат на підготовку та перепідготовку.
Аналіз існуючої практики витрачання вказаних
коштів свідчить про те, що не розроблений механізм, який врахував би особливості функціонування системи перенавчання безробітних. На нашу
думку, принцип дії такого механізму повинен базуватись на диференційованому підході, який враховує рівень підготовки слухачів, направлених на
перенавчання чи підвищення кваліфікації. За критерії відбору ми пропонуємо взяти напрям підготовки.
За умов, вказаних як обмеження, при побудові
таблиці 2, скористаємося даними Державної служби зайнятості. Оскільки на виконання всіх програм
витрачаються кошти Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття важливо,
в нашому дослідженні, запропонувати модель
ефективного їх витрачання.
Пропонуємо також, на основі порівняння в
планах навчального процесу попереднього закладу освіти та закладу післядипломної освіти відповідних дисциплін, які повторюються, розрахувати
коефіцієнти, що відображають вказані співвідношення. Питання знаходження ві дпо ві дно сті
кількості спеціалістів, яких необхідно перенавчити на інші спеціальності згідно запитів галузей економіки, варто оцінювати за ефективністю витрачання коштів на проведення перепідготовки.
Підвищенню ефективності сприятиме раціональне
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витрачання ресурсів бюджету, виділених на післядипломну освіту, при якому досягнуто їх найраціональніше використання. На нашу думку, для цього варто ввести коефіцієнт відповідності kw.
Коефіцієнт знаходимо як частку від ділення,
де в чисельнику показуємо кількість дисциплін
(годин), які слухач вивчав згідно з планами навчального процесу за першою освітою і які повторюються в планах закладів післядипломної освіти, а в знаменнику загальну кількість дисциплін
(годин) навчального плану закладу післядипломної освіти. Введення коефіцієнта дозволить ефективно регулювати витрати державних коштів на
перенавчання через раціональне їх витрачання.
Практичний досвід свідчить, що достатньо ефективним є перенавчання за другою економічною
освітою, якщо k w вищий 0,3. Такий коефіцієнт
мають, наприклад, інженерні та юридичні (0,4)
спеціальності у випадку перенавчання на економічні, а також педагогічні при перенавчанні на
психологічні.
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