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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність сталого низьковуглецевого розвитку,

яка вже визнана світовою спільнотою, зумовлює не-
обхідність переорієнтації значних обсягів інвестиційно-
го капіталу в цю сферу. Глобальний характер низько-
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вуглецевої економіки вимагає спрямування в її розви-
ток великих обсягів міжнародних інвестицій.

Аналіз рішень авторитетних міжнародних органі-
зацій, які опікуються охороною навколишнього сере-
довища і проблемою зміни клімату свідчать, що потре-
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ба в такому капіталі сягає трильйонів доларів США. Крім
того, слід врахувати також прогнозовані потреби в ка-
піталі країн, які вже розробили свої національні програ-
ми і стратегії переходу до сталого низьковуглецевого
розвитку. Це теж сотні мільярдів доларів США.

Однак, зважаючи на новизну і креативність сталого
низьковуглецевого розвитку, його інвестиційні потре-
би на сьогодні ще не оцінено. З цих питань ще немає
необхідних теоретичних та методологічних напрацю-
вань, що визначає актуальність статті, присвяченої за-
значеній проблемі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблемі інвестиційного потенціалу при-
діляли увагу багато вчених, серед них: Валинурова Л.
[14], Іващук І. [15], Климова Н. [16], Мельник В. [17],
Федоренко В. [18] та інші. У цих роботах інвестиційний
потенціал розглядається переважно в одному ракурсі
— як можливості і наявні ресурси для інвестування. В
такому підході інвестиційний потенціал ототожнюється
з ресурсами та з джерелами фінансування інвестицій.
Останнім часом з'явились дослідження, більш набли-
жені до проблеми інвестування сталого низьковуглеце-
вого розвитку, зокрема Харічков С. [7], Андрєєва Н.
[19], Хлобистов Є. [20], Демченко Н. [21].

Однак для галузей і секторів економіки, особливо
новітніх, які на старті свого розвитку, важливе значен-
ня має оцінка можливостей сприйняття інвестицій, тоб-
то оцінка потенціалу інвестиційної ємності. В такому
ракурсі досліджень ще немає. Це тим більше стосуєть-
ся сталого низьковуглецевого розвитку, актуальність
інвестуванням якого очевидна, а потреба і ємність інве-
стицій не оцінена. З урахуванням викладеного, стаття
присвячена креативному підходу дослідження та оцін-
ки потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковуг-
лецевого розвитку, що визначає її актуальність.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування поняття та параметрів

потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковугле-

цевого розвитку, формулювання екологічних та еконо-
мічних підходів до оцінки цього потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження показують, що для оцінки потенціалу
інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого роз-
витку як креативного сектору економіки, який перебу-
ває на старті і ще не має адекватного статистичного
відображення, треба підходити з трьох позицій: 1) оці-
нка ймовірних втрат від змін клімату; 2) оцінка можли-
вих витрат на недопущення (упередження) змін клімату
та усунення їх наслідків; 3) оцінка імперативних потреб
інвестицій для забезпечення сталого низьковуглецево-
го розвитку.

Підхід з позицій ймовірних втрат людства від нега-
тивних наслідків зміни клімату є по суті максималістсь-
кий, але водночас і найбільш всеохоплюючий, реаліза-
ція якого може найбільше убезпечити людство від цих
наслідків. Цей підхід грунтується на кількісній, вартісній
і якісній оцінці ймовірних наслідків змін клімату для
людства і свідчить про досить вражаючі розміри втрат.
Так за оцінками англійського економіста Н. Стерна,
втрати від зміни клімату на планеті можуть щорічно ся-
гати 5% світового ВВП, але якщо не вживати відповід-
них заходів уже сьогодні, та ці втрати можуть сягнути
20% ВВП і вже через 15 років природне середовище
складе лише половину свого сьогоднішнього потенціа-
лу [1].

Характерно, що найбідніші країни найбільш ураз-
ливі від зміни клімату і несуть великі збитки вже зараз.
Для багатьох країн втрати від катастрофічних явищ, по-
в'язаних з кліматом, скоро можуть досягти 5% ВВП, а
до кінця ХХІ століття — 15—20%. В найбільшій мірі це
стосується продовольчого господарства і здоров'я на-
селення, особливо в умовах значного зростання його
чисельності. Найбільш вразливим країнам потрібна
допомога в адаптації до неминучих негативних змін
клімату. У стратегічному плані своєчасне і значне зни-
ження глобальних викидів парникових газів зможе вир-
ішити проблему [2].

Рис. 1. Ймовірні втрати від змін клімату до 2050 р., % до світового ВВП

Розроблено автором за даними експертних оцінок [1; 2; 3; 4; 5].
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Збиток від зміни клімату поділяється на три скла-
дові: ринкові, позаринкові і соціальні. Всі ці складові
враховані в моделі РАСЕ 2002 при двох кліматичних
сценаріях: 1) зміна клімату без заходів щодо зниження
викидів і 2) ще більш жаркий клімат, погіршений реак-
цією (відгуком) біосфери на потепління. Тільки ринко-
ва складова може дати втрату 5% світового ВВП. Втра-
ти від позаринкової складової сягають від 11% до 14%
ВВП, якщо реалізується варіант "погіршення" клімату.
З урахуванням регіональних відмінностей для найбільш
бідних країн втрати зростають до однієї чверті їх ВВП.
Загалом до кінця ХХІ ст. через негативні зміни клімату
ВВП на душу населення може впасти проти сьогодніш-
нього рівня на 20% [2].

У доповіді Європейської Комісії наводиться така
оцінка: якщо не вжити ефективних дій, то сукупний зби-
ток від наслідків зміни клімату в майбутньому досягне
74 трлн євро в поточних цінах. І найбільші втрати, за до-
слідженням ООН, від глобального потепління понесуть
країни, що розвиваються. На їх долю випаде 75—80%
втрат від кліматичних змін. Підвищення середньої тем-
ператури навіть на 2 градуси може привести до знижен-
ня ВВП в країнах Африки, Південної Азії та Латинської
Америки на 4—5% в рік. Реальна загроза стоїть перед
економіками країн Південно-Східної Європи і Середньої
та Центральної Азії [3].

Отже суспільство чекає не тільки серйозні екологічні
наслідки змін клімату, але й великі економічні втрати.
Ці втрати, навіть якщо вони сягнуть 15% ВВП в значній
мірі ще є апріорними. На сьогодні ще немає грунтовної
методології і методики повного обчислення цих втрат.
Але все ж очевидно, що вони торкнуться всіх сфер життя
і діяльності людей: економіки, інфраструктури, житло-
во-побутової сфери, навколишнього середовища, гума-
нітарних і культурних цінностей, а головне, життя і здо-
ров'я людей (рис. 1).

Підхід з позицій можливих витрат для недопущен-
ня негативних змін клімату, а також упередження і усу-
нення їх наслідків — це крок до активної антивуглецевї

політики. На відміну від першого такий підхід вже є не
тільки компенсаційний, а більше ініціативний. У значній
мірі цей підхід може забезпечити менші обсяги витрат
проти ймовірних втрат. Стабілізація негативних змін
клімату не може бути досягнута без глобальних зусиль
зі зниження викидів. До 2050 року глобальні викиди
повинні бути на 25—70% нижчі сучасного рівня. Посту-
пове і завчасне зниження викидів набагато менш боліс-
но для світової економіки, ніж різке вимушене знижен-
ня. Розрахунки показують, що для різних сценаріїв пла-
та за скорочення викидів в період до 2050 року, коли-
вається від -2% до 5% ВВП щорічно. У цьому випадку
мова йде не про витрати і втрати, а фактично про новий
імпульс зростання світової економіки. Для сценарію, що
передбачає стабілізацію на рівні 500—550 ррm еквіва-
лентного вуглецю до 2050 року, найбільш вірогідні ви-
трати складуть приблизно 1% — 3% світового ВВП на
рік.

За оцінками експертів із проблем зміни клімату, за-
безпечення скорочення викидів вуглецю до 2050 року
на 75% порівняно з нинішнім рівнем, вимагає витрат
світового ВВП в діапазоні від-1% до +3,5% щорічно
[2]. Такий широкий діапазон оцінок визначається висо-
ким ступенем невизначеності у сфері розвитку іннова-
ційних низьковуглецевих технологій, а також швидкості
росту цін на вуглеводневу сировину. При цьому витрати
на скорочення викидів парникових газів будуть різни-
ми залежно від того, де ці скорочення зроблені, в яких
регіонах і країнах. Зокрема в розвинених країнах пи-
томі витрати (на скорочення 1 т викидів вуглецю) будуть
в десятки разів більші.

Існує низка досліджень, які грунтуються на техно-
логічному підході визначення вартості заходів зі ско-
рочення викидів парникових газів від спалювання ви-
копного палива. Так, Міжнародне енергетичне агент-
ство припускає, що викиди від спалювання викопного
палива спочатку будуть зростати, а згодом будуть зни-
жуватися за рахунок комбінованого використання за-
ходів з енергоефективності та низьковуглецевих тех-

Рис. 2. Розрахункові витрати для недопущення та компенсації негативних наслідків від змін
клімату до 2050 р., % до світового ВВП

Розроблено автором за даними експертних оцінок [2; 3; 4; 5].
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нологій. Скорочення викидів вуглецю, за програмою
"Карта BLUE" на 75% до 2050 року, потребує щорічно
близько 1 трильйона доларів, що складе приблизно
1,3% світового ВВП [2]. За прогнозом Міжнародного
енергетичного агентства (МЕА) для скорочення викидів
вуглецю до 2050 р. вдвічі потрібні витрати 175 дол. на
тонну викидів вуглецю [5]. Жодна окремо взята тех-
нологія не зможе забезпечити необхідний масштаб
змін.

Узагальнені в процесі дослідження дані показали,
що витрати суспільства для недопущення чи обмежен-
ня негативних наслідків кліматичних змін, мало чим
відрізняються від сум втрат, яких може зазнати су-
спільство від цих змін (рис. 2). Але й зазначені витрати
скоріше фрагментарні ніж системні, оскільки ще немає
системної методології їх обчислення.

Підхід з позицій імперативних потреб інвестицій
для забезпечення сталого низьковуглецевого розвит-
ку, як показують дослідження грунтується переважно
на ймовірних втратах від змін клімату та необхідних
витратах на недопущення впливу їх негативних
наслідків. Параметри інвестицій здебільшого також
враховують реальність інвестиційних можливостей.
Для того, щоб приватні компанії були впевнені в окуп-
ності довгострокових інвестицій на цілі сталого низь-
ковуглецевого розвитку, їм потрібна зрозуміла і по-
слідовна кліматична політика. Без такої політики не-
можливо створити ефективну стратегію інвестування
сталого низьковуглецевого розвитку.

За дослідженнями Е. Барбье, проведених на замов-
лення ЮНЕП, інвестиції у розмірі 1% світового ВВП
можуть забезпечити створення критичної маси "зеле-
ної" інфраструктури, достатньої для формування фун-
даменту "зеленої" економіки у світовому масштабі [6].
Харічков С. та Андрєєва Н. вважають, що "зелене" сти-
мулювання в розмірі 1% світового ВВП (750 млрд дол.
США) цілком реальне і це лише четверть від зеленого

резерву стимулюючих фіскальних коштів (біля 3 трлн
дол.) [7, с.4].

За оцінками МЕА, щоб знизити концентрацію пар-
никових газів до 450 ррm, починаючи з сьогоднішнього
дня і до 2030 року інвестиції в чисту енергетику повинні
становити 542 млрд дол. США в рік. Приблизно поло-
вина цієї суми повинна бути спрямована країнам, що
розвиваються [5].

За розрахунками ЄБРР за період з 2010 по 2020
роки обсяг інвестицій в активи в "чистій" енергетиці
може досягти 2,3 трлн дол. [3]. Наскільки це реально
свідчить досвід США, де вже сьогодні на частку "зеле-
них" інвестицій припадає близько 3 трлн дол. — майже
11% від інвестиційних активів США, які оцінюються в
25 трлн дол. Тим часом все більше заможних людей
розглядають "чисті" інвестиції як пріоритетні бізнес-ідеї
для своїх майбутніх капіталовкладень. Річний оборот
екоіндустрії ЄС складає більше 300 млрд євро (2,5%
ВВП), зайнято близько 3,4 мільйонів осіб (1,5%). В ЄС
1/4 всіх інвестицій — це інвестиції в чисті технології
екоінновацій [8].

Згідно спільної доповіді Deutsche bank, Всесвітньо-
го банку і ОЕСР "Огляд екологічних інвестицій: шляхи і
способи відкрити приватні фінанси для екологічного
зростання" до 2023 р. в развиток "зелених" технологій
повинно бути вложено14 трлн дол., тобто в межах 1,5
трлн дол. в рік. Аналітики банку HSBC вважають, що в
найближче десятиліття інвестиційний ринок відновлю-
вальної енергетики виросте в 3 рази до обсягу в 2,2 трлн
дол. в рік [9]. У Китаї річні витрати на скорочення вуг-
лецевих викидів становили 3% ВВП. В Південній Кореї
— 3%, в Саудівській Аравії — 1,7%, Австралії — 1,2%,
Японії — 0,8% ВВП [10].

Здійснення намічених заходів зі скорочення вуг-
лецевих викидів потребує значних інвестицій. За підра-
хунками 00Н в період 2010—2050 років потреба в об-
сягах інвестицій в розвиток низьковуглецевої економі-

Рис. 3. Річні потреби в інвестиціях для скорочення викидів вуглецю

Розроблено автором за даними експертних оцінок [3; 4; 9; 11; 12; 13].
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ки складуть в межах 2% від річного світового ВВП. За
підрахунками ряду дослідницьких центрів, тільки на
цілі обмеження глобального потепління необхідно за-
лучати від 500 млрд до 1 трлн дол. на рік у найближчі
10 років [11].

У доповіді ЕТР 2010 зазначається, що для забезпе-
чення світових енергетичних потреб потрібні дуже
значні інвестиції. Базовий сценарій оцінює загальні інве-
стиції в період з 2010 по 2050 роки у розмірі 270 трлн
доларів. За сценарієм Карти BLUE — 316 трлн доларів.
Більшу частину цієї суми (майже 90%) відображає інве-
стиції на стороні споживання, які будуть зроблені спо-
живачами енергії в капітальне устаткування, які спожи-
ває енергоресурси, включаючи автомобілі, електричні
прилади і заводи важкої промисловості. Реалізація сце-
нарію Карти BLUE зажадає капіталовкладень у розмірі
приблизно 750 млрд доларів в рік до 2030 р. і понад 1,6
трлн дол. в рік з 2030 по 2050 роки. Рівень інвестицій
збільшиться вдвічі в останній період у зв'язку зі
збільшенням попиту на автомобілі та інші споживчі то-
вари, який зростатиме разом із доходами в країнах з
перехідною економікою та в країнах, що розвиваються
[5].

Революція енергетичних технологій має величезний
потенціал позитивної окупності. Наприклад, низьковуг-
лецева економіка призведе до значної економії палива
за рахунок підвищення ефективності та зниження цін у
результаті низького попиту на паливо. За підрахунками
ЕТР 2010, додаткові інвестиції в розмірі 46 трлн дол. в
сценарії Карти BLUE приведуть в період з 2010 по 2050
р. до загальної економії палива у розмірі 112 трлн дол.
Навіть якщо інвестиції і економія палива в період до 2050
р. будуть дисконтовані до їх поточної вартості з вико-
ристанням 10% облікової ставки, загальна економія
складе 8 трлн доларів [5].

За прогнозами Міжнародного енергетичного аген-
тства (ІЕА), до 2035 р. "альтернативна" частина стано-
витиме третину світового виробництва електрики. А
накопичені інвестиції в галузь в 2010—2035 рр. оціню-
ються в 5,7 трлн дол. Bloomberg прогнозує, що світові
інвестиції в "зелену" енергетику до 2020 р. складуть від
1,7—2,3 трлн дол. [12].

На 2010—2015 роки, для викидів парникових газів і
утримання потепління в межах цільового показника 2°С
(згідно з Копенгагенською домовленістю), щорічно для
фінансування антивуглецевих заходів потрібно 440 млрд
дол. До 2030 року потреби зростуть до 1,2 трлн на рік
[5]. Для забезпечення прогресу в антивуглецевій по-
літиці, необхідний фінансовий внесок приватного сек-
тора. З цією метою необхідно інтегрувати антивуглеце-
ву політику урядів та ТНК.

У процесі дослідження автором узагальнено екс-
пертні оцінки параметрів потреби в інвестиціях для ста-
лого низьковуглецевого розвитку (рис. 3). Узагальнені
дані по різних оцінках — перевищують 1 трлн дол. або
13% від світового ВВП. Цей висновок дуже важливий
для глобальної антивуглецевої політики, а головне
реальних можливостей її реалізації.

ВИСНОВКИ
1. Аналіз оцінок стосовно потенціалу інвестицій-

ної ємності сталого низьковуглецевого розвитку, які

містяться в рішеннях міжнародних організацій, націо-
нальних програмах країн, в рейтингах фінансових та
інвестиційних компаній, в наукових дослідженнях
свідчить, що при всій дисперсійності (розсіюваності)
цих оцінок, зазначений потенціал є досить великим і
водночас він вкладається в інвестиційні параметри, які
реально можуть бути мобілізовані світовою економі-
кою.

2. Однак велика диференціація та дисгармонія між
національними і міжнародними системами, методами,
механізмами та інструментами стимулювання інвес-
тицій гальмують реалізацію великого потенціалу інве-
стиційної ємності сталого низьковуглецевого розвит-
ку.

3. Реалізація великого потенціалу інвестиційної
ємності сталого низьковуглецевого розвитку вимагає
глобального підходу до створення централізованого
механізму консолідації організаційних структур, міжна-
родних фондів, систем регулювання, методів, ме-
ханізмів та інструментів стимулювання.

Література:
1. Stern Review: The economics of climate change

[Electronic Resource]. — Mode of access: http://
webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/
http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_re-
port.htm

2. Кокорин А.О., Кураев С.Н. Обзор доклада Нико-
ласа Стерна "Экономика изменения климата" // WWF,
GOF. — М.: WWF России, 2007. — 50 с.

3. Длуголески Э., Лафельд С. Изменение климата и
финансовый сектор: перспективы деятельности // Со-
вместный доклад Allianz Group и WWF International. —
М.: WWF, Allianz Group. 2006. — 60 с.

4. Оценка макроэкономических последствий изме-
нений климата на территории Российской Федерации
не период до 2030 г. и дальнейшую перспективу // В.М.
Катцов, Н.В. Кобышева, В.П. Мелешко и др.; под ред.
д. ф. м. н. В.М. Катцова, д. э. н., проф. Б.Н. Порфирье-
ва; Федер. служба по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды (Росгидромет). — М.: Д'АРТ //
Главная геофизическая обсерватория, 2011. — 252 с.

5. Перспективы энергетических технологий (ЕТР-
2010). Сценарии и стратегии до 2050 г. Международное
энергетическое агентство (МЭА). 2010 [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.iea.org/
techno/etp/etp10/Russian_Executive_Summary.pdf

6. Робинс Н. та ін. Глобальне зелене відновлення?
Так, але в 2010 році // Глобальне дослідження HSBC,
Лондон, серпень 2009 // United Nations Environment
Programme Division of Technology, Industry and Eco-
nomics [Electronic Resource]. — Mode of access: http:/
/www.unep.fr/scp/nap/clearinghouse/

7. Харічков С., Андрєєва Н. Зелені інвестиції як ка-
талізатор переходу до нового курсу розвитку економі-
ки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження.
/ С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст. — №12. —
2010. — С. 16—21.

8. Мировые инвестиции в низкоуглеродную эконо-
мику [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:/
/ecosmena.com/istochniki-energii/vetroenergetika/
mirovye-investitsii-v-nizkouglerodnuyu-ekonomiku.html



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

11

9. Титко Р. Відновлювальні джерела енергії / Р.Тит-
ко, В.М. Калініченко. — Варшава — Краків — Полтава.
2010.

10. Дария Марчак. Масса альтернатив // Инвест
газета №15, 17 апреля 2012 года / [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.investgazeta.net/
ekonomika/massa-alternativ-162723/

11. Грицевич И.Г. Климат и энергетика. Перспекти-
вы и сценарии низкоуглеродного развития: ЕС, Китай,
США в глобальном контексте. — Москва: Скорость цве-
та, 2011. — 36 с.

12. Семенов С. Успеет ли Украина вскочить в пос-
ледний вагон мирового прогресса? "2000", 2010. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://
2000.net.ua/2000/derzhava/ekonomika/70829

13. The Green Investment Report 2013 // World
Economic Forum. [Electronic Resource], — Mode of
access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Green-
Investment_Report_2013.pdf

14. Валинурова Л.С. Инвестирование: [учебник] /
Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. — М.: Волтерс Клувер,
2010. — 448 с.

15. Іващук І.О. Мотиваційні фактори формування
інвестиційного клімату регіону / І.О. Іващук // Фінан-
си України. — 1998. — № 1. — С. 72—77.

16. Климова Н.И. Инвестиционный потенциал ре-
гиона / Н.И. Климова; РАН. — Екатеринбург, 1999. —
276 с.

17. Мельник В.В. Міжнародна інвестиційна діяль-
ність: [навчальний посібник] / В. В. Мельник, В.В. Ко-
зюк. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — С. 240—245.

18. Федоренко В.Г. Інвестування: [підручник] /
В.Г. Федоренко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Але-
ута, 2008. — 448 с.

19. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные
инвестиции: выбор решений и управление [монография]
/ Н.Н. Андреева. — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины,
2006. — 536с.

20. Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки:
теорія, методологія, бюджетне забезпечення / Є. Хло-
бистов // Економіст. — №12. — 2010. — С. 57—59.

21. Демченко Н.В. Актуалізація екологічної складо-
вої в системі суспільного відтворення / Демченко Н.В.
// Актуальні проблеми економіки. — №3. — 2009.

References:
1. Stern Review (2013), "The economics of climate

change", available at: http://webarchive.national-
archives.gov.uk/20130129110402/http://www.hm-
treasury.gov.uk/stern_review_report.htm (Accessed 11
September 2013).

2. Kokorin, A. O. and Kuraev, S. N. (2007), Overview
Nicholas Stern report "Economics of Climate Change",
WWF, GOF, Moscow, Russia.

3. Dlugoleski, Je. and Lafel'd, S. (2006), Climate change
and the financial sector: the future performance, Allianz
Group and WWF International, Moscow, Russia.

4. Katcov, V. M., Kobysheva, N. V. and Meleshko, V. P.
(2011) Evaluation of the macroeconomic impacts of climate
change on the territory of the Russian Federation for the
period up to 2030 and further, D'ART, Glavnaja geo-
fizicheskaja observatorija, Moscow, Russia.

5. International Energy Agency (IEA) (2010), "Energy
Technology Perspectives (ETP 2010). Scenarios and
Strategies to 2050", available at: http://www.iea.org/
techno/etp/etp10/Russian_Executive_Summary.pdf
(Accessed 14 December 2013).

6. Robins, N. and others (2009), " Global Green
Recovery? Yes, but in 2010.", Global HSBS research,
[Online], available at: http://www.unep.fr/scp/nap/
clearinghouse/ (Accessed 15 May 2013).

7. Kharichkov, S. and Andrieieva, N. (2010), "Green
investment as a catalyst for transition to the new course
of economic development: international guidelines and
implementation perspectives", Economist, vol. 12, pp.
16—21.

8. The site of informational analytical agency
Cleandex (2013), "Global investment in low-carbon
economy", available at : http://ecosmena.com/
istochniki-energii/vetroenergetika/mirovye-investitsii-
v-nizkouglerodnuyu-ekonomiku.html (Accessed 12
November 2013).

9. Tytko, R. and Kalinichenko, V.M. (2010), Renewable
Energy, Warsaw, Krakiv, Poltava. Ukraine.

10. Marchak, D. (2012), "Lots of alternatives", Invest
gazeta, [Online], vol. 15, available at: http://www.in-
vestgazeta.net/ekonomika/massa-alternativ-162723/
(Accessed 17 April 2012).

11. Gricevich, I.G. (2011), Climate and Energy.
Prospects and low-carbon development scenarios: EU,
China, the United States in a global context, Skorost'
cveta, Moscow, Russia.

12. Semenov, S. (2010), " Whether Ukraine will
have time to jump into the last car of world progress?",
2000, [Online], available at: http://2000.net.ua/
2000/derzhava/ekonomika/70829 (Accessed 1 June
2013).

13. World Economic Forum (2013), "The Green
Investment Report 2013", available at: http://
w ww3. we fo ru m. o rg /d oc s/ WE F _G re en In ve st -
ment_Report_2013.pdf (Accessed 11 July 2013).

14. Valinurova, L. S. (2010), Investing, Volters Kluver,
Moscow, Russia.

15. Ivaschuk, I. O. (1998), "Motivational factors of the
investment climate in the region", Finansy Ukrainy, vol. 1,
pp. 72—77.

16. Klimova, N. I. (1999), Investment potential of the
region, RAN, Ekaterinburg, Russia.

17. Mel'nyk, V. V. and Koziuk, V.V. (2003), International
investing activities, Kart-blansh, Ternopil', Ukraine.

18. Fedorenko, V. H. (2008), Investuvannia [Investing],
2-nd ed, Aleuta, Kyiv, Ukraine.

19. Andreeva, N.N. (2006), Jekologicheski orienti-
rovannye investicii: vybor reshenij i  upravlenie.
[Environmentally oriented investment: choice-making
and management], IPRJeJeI NAN Ukrainy, Odessa,
Ukraine.

20. Khlobystov, Ye. (2010), "Economics of environ-
mental safety: theory, methodology, budgeting", Ekono-
mist, vol. 12, pp. 57—59.

21. Demchenko, N.V. (2009), "Updating the environ-
mental component in the system of social reproduction",
Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3.
Стаття надійшла до редакції 03.02.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 4/201412

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування високотехнологічного хімічного ком-

плексу країни є важливою передумовою досягнення
високих темпів росту економіки, забезпечення її конку-
рентоздатності, підвищення добробуту та якості життя
населення. Однак сьогоденний технологічний рівень
хімічних підприємств України свідчить про необхідність
оновлення техніки та технології, закупівлі нового облад-
нання, трансформації виробничих процесів, інновацій-
ної активності, покращення якості та конкурентоспро-
можності продукції. Для вирішення цих проблем і роз-
ширення напрямів своєї діяльності підприємства потре-
бують значних інвестиційних ресурсів, спроможність
залучати які та їх обсяги залежать від рівня інвестицій-
ного потенціалу.

Оцінка інвестиційного потенціалу суб'єктів підприє-
мницької діяльності передбачає вивчення та визначен-
ня інвестиційних ресурсів підприємств, виявлення неви-
користаних резервів, а також розробку заходів щодо
ефективного використання їх наявного інвестиційного
потенціалу. Однак слід зазначити, що на даний час про-
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блема кількісної оцінки інвестиційного потенціалу не-
достатньо розроблена.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних науковців, які займались теоре-
тичними і практичними аспектами дослідження інвести-
ційного потенціалу українських підприємств можна
назвати А.А. Пересаду, Т.В. Майорову, І.О.Бланка,
М.П. Денисенко, В.Г. Федоренко, О.М. Ястремську,
В.М. Гриньову, С.О.Іщука та інших. Але особливості оці-
нювання та використання інвестиційного потенціалу в
окремих галузях і підприємствах опрацьовано недостат-
ньо, що підкреслює актуальність та важливість дослід-
ження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз та обгрунтування напрямів

підвищення інвестиційного потенціалу вітчизняних
хімічних підприємств загалом та ПАТ "Концерн Стирол"
зокрема.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Хімічна промисловість має значний вироб-

ничий потенціал, повніше використання якого
дозволить забезпечити потреби внутрішнього
ринку в продукції галузі, а також зберегти її
зовнішні поставки. Основною проблемою є стан
виробничих фондів підприємства, який позна-
чився і на використанні потужностей підпри-
ємств. Зростання цін на природний газ обумо-
вило зниження цінової конкурентоспромож-
ності українських добрив на внутрішньому та
зовнішньому ринках.

Крім того, середній рівень рентабельності
операційної діяльності хімічних підприємств з
2012 року є від'ємним та становить 5,3% при се-
редньому рівні рентабельності в промисловості
3,4% [9]. Це, в першу чергу, пов'язано з високою
матеріаломісткістю та фондомісткістю технолог-
ічних процесів хімічного виробництва. В той же
час динаміка споживання палива хімічним
підприємствами свідчить про нераціональне викорис-
тання ресурсів.

Для більшості українських хімічних підприємств ви-
робництво мінеральних добрив є профілюючим напрям-
ком діяльності (в середньому більше 60%) і забезпечує
основні надходження. Найбільшим виробником міне-
ральних добрив є ПАТ "Концерн Стирол", що й обумо-
вило його вибір в якості об'єкту дослідження. Дохід Кон-
церну від виробництва мінеральних добрив у 2012 році
становив 5911,7 млн грн., що складає 88% загального
чистого доходу від операційної діяльності підприємства
(табл. 1).

Сьогодні, ПАТ "Концерн Стирол" — один з най-
більших виробників хімічної продукції в Україні. У ве-
ресні 2010 року "Концерн Стирол" увійшов до складу
холдинг OSTCHEM, який об'єднує активи азотної хімії.
Основними напрямами діяльності компанії є виробниц-
тво аміаку, азотних мінеральних добрив, полімерних ма-
теріалів, хімікатів, хімічної продукції високого ступеня
чистоти, лакофарбової продукції, товарів широкого
вжитку. Частка експорту становить 83—85%. Одним із
стратегічних напрямів розвитку підприємства є проек-
тування та введення в дію енергоємних технологій, ре-
конструкція діючих виробництв.

Необхідною умовою ус-
пішної діяльності ПАТ "Кон-
церн Стирол", підвищення
конкурентоспроможності
продукції на ринку є активна
інвестиційна політика, спря-
мована на стимулювання
прогресивних структурних
змін. Крім того, ефективність
діяльності підприємства,
його рентабельність і фінан-
сова стійкість впливають на
формування інвестиційного
потенціалу підприємства.

Аналіз інвестиційного
потенціалу підприємства
здійснюється з метою оціню-
вання наявності ресурсів та

можливості залучення їх в інвестиційний процес підпри-
ємства, тобто інвестиційний потенціал характеризує
ефективність управління інвестиційними ресурсами в
часі та здатність підприємства до саморозвитку.

Категорії "інвестиційний потенціал" та "інвестицій-
на привабливість" є однокомпонентним поняттями. Інве-
стиційна привабливість — це властивість підприємства,
зумовлена його наявними економічними ресурсами, за-
лучати внутрішні і зовнішні економічні кошти для досяг-
нення цілей інвестування. Вона визначається як оцінка
потенціалу підприємства щодо формування необхідно-
го обсягу інвестиційних ресурсів за допомогою всіх
можливих джерел.

Для оцінки інвестиційного потенціалу використо-
вується багато методик. Оцінка інвестиційної приваб-
ливості, що грунтується на аналізі фінансових показ-
ників, є стандартною та визначається на основі обчис-
лення основних фінансових коефіцієнтів, які характе-
ризують майновий стан, рівень ліквідності, платоспро-
можності, рентабельності, фінансової стійкості та діло-
вої активності підприємства:

Ці показники характеризують стан, склад та ефек-
тивність розміщення фінансових ресурсів підприємства
і одночасно оцінюють фінансово-економічну складову
інвестиційного потенціалу підприємства. Оцінку інвес-

Показник 
Роки 

Відхилення 
2010 2011 2012 

Коефіцієнт фінансової автономії 0,50 0,27 -0,13 -0,63 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,98 3,68 -7,87 -9,85 

Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів 0,98 2,68 -8,87 -9,85 

Коефіцієнт структури залученого капіталу 0,00 0,23 0,09 0,09 

Коефіцієнт покриття 0,84 0,96 0,68 -0,16 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,53 0,61 0,51 -0,02 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0397 0,205 0,013 -0,03 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,53 0,57 0,51 -0,02 

Рентабельність продукції, % -28,21 -5,48 -33,15 -4,94 

Рентабельність активів, % -20,33 -7,41 -29,65 -9,32 

Чиста рентабельність реалізованої продукції, % -30,70 -6,61 -34,51 -3,81 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 3,29 6,55 2,76 -0,53 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 1,94 2,35 1,04 -0,90 

Коефіцієнт оборотності активів 0,66 1,33 1,06 0,40 

Таблиця 2. Фінансові показники діяльності
ПАТ "Концерн Стирол" у 2010—2012 рр.

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств
[8].

Таблиця 1. Обсяг реалізації мінеральних добрив
у 2012 році найбільш-впливовими підприємствами

України

Підприємство 

Чистий 

доход 
підприємства 

від всієї 
діяльності, 
млн грн. 

Обсяг 
реалізації 

мінеральних 

добрив, 

млн грн. 

Частка 
обсягу 

реалізації 
мінеральних 

добрив у 

загальних 

доходах, % 

ПАТ «ДнiпроАЗОТ» 3340,28 2436,05 72,92 

ПАТ «Концерн Стирол» 6721,78 5911,7 87,94 

ПАТ «Рівнеазот» 2634,83 2139,88 81,21 

ПАТ «Азот» (м.Черкаси) 6159,35 5007,76 81,30 

ПАТ «Сумихімпром» 2245,19 1970,32 87,75 

ПАТ «Кримський Титан» 3777,4 2673,37 70,77 

ПАТ «ОПЗ» 5878,533 4386,56 74,62 
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тиційної привабливості ПАТ "Концерн Стирол" здійсне-
но відповідно до запропонованої методики (таблиця 2).

За даними таблиці 2, визначено ПАТ "Концерн Сти-
рол" фінансово-стійким у 2010 році та фінансово-не-
стійким у 2011 та 2012 роках. Так, значення коефіцієн-
та автономії наблизилось до свого критичного розміру
у 2010 році (> 0,5) і продовж всього періоду досліджен-
ня має сталу тенденцію до скорочення. При цьому, по-
казник автономії у 2012 році є від'ємним, з приводу
відсутності власного капіталу у товариства з 2012 року.
Таким чином, підприємство у 2012 році абсолютно не
має можливості виконати зовнішні зобов'язання за ра-
хунок власних активів. Коефіцієнт співвідношення по-
зикових та власних коштів має становити не більше 1,
але він невпинно до неї прямує у 2010 році, а в 2011 році
вже досяг рівня 2,68, тобто залучені кошти в цей період
в 2,68 разів більші ніж власні. Коефіцієнт структури
залученого капіталу показує частку довгострокових зо-
бов'язань у загальних. Значення показника по підприє-
мству продовж трьох років більше за нуль, що характе-

ризує ПАТ "Концерн Стирол" як інвестиц-
ійно-активне підприємство. Необхідно та-
кож відмітити збільшення цього показника
в 2011 році до 0,23, тобто 23% залучених
кошт — це довгострокові боргові ресурси.
Зменшення коефіцієнта довгострокового
залучення позикових коштів (0,09) — пози-
тивне, оскільки зменшується залежність
підприємства від зовнішніх інвесторів.

Наступним етапом оцінки інвестиційної
привабливості є аналіз ліквідності підприє-
мства. При аналізі ліквідності необхідно
проаналізувати фінансову гнучкість
підприємства, тобто визначити наскільки
ліквідні активи, який відсоток незадіяного
капіталу, чи спроможне підприємство швид-
ко змінити свою інвестиційну та виробничу
діяльність.

Коефіцієнт загальної ліквідності дає
оцінку наявності у підприємства обігових
коштів для погашення боргів протягом року.
Значення показника не перевищує 1 і дорі-
внює в середньому 0,83. Тобто весь пері-
од, що нами досліджувався, показник знач-
но менший за нормативний, що є свідчен-
ням недостатньої ліквідності підприємства.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує,
скільки одиниць найбільш ліквідних активів
припадає на 1 грн. поточних зобов'язань. На
кінець 2012 року він становив 0,51, тобто
трохи нижчий за показник швидкої
ліквідності. Позитивним є те, що структура
оборотних активів є достатньо ліквідна,
адже у їх складі частка запасів є незначною.
Достатньо високим є коефіцієнт абсолют-
ної ліквідності у 2011 році, при його норма-
тивному значенні 0,2—0,35. У 2012 році
його розмір свідчить, що лише 1,3% своїх
поточних зобов'язань товариство спромож-
не погасити негайно.

Проведена оцінка майнового стану по-
казала, що коефіцієнт зносу основного ка-

піталу у 2012 році дорівнює 0,51 і хоча він має поступо-
ву спадну динаміку, однаково його значення досить
високе. Проаналізувавши показники рентабельності
дійшли до вкрай сумного висновку, адже практично ко-
жен коефіцієнт продовж досліджуваного періоду є
від'ємний. Необхідно зазначити, що лише у 2011 році
товариство мало валовий прибуток, а от у 2010 та 2012
роках — валовий збиток, тобто у підприємства спосте-
рігається досить висока собівартість продукції що ви-
робляється і це не є дивним, адже більше 70% у струк-
турі собівартості продукції — є вартість споживаного
природного газу. Необхідно згадати, що коли ситуація
для виробництва була більш привабливою рівень рен-
табельності продукції в докризові роки на підприємстві
досягав 10—12% [8].

Аналіз показників ділової активності показав, що
коефіцієнт оборотності активів підприємства у 2012 році
склав 1,06, що на 0,4 оберти більше ніж у 2010 році.
Зростаюча динаміка за даним показником є явищем
позитивним, оскільки скорочує тривалість 1 обороту.

Показник 
di, 

вага 

Скорегований коефіцієнт у 

відповідності із відхиленням 
відносно максимального, 

мінімального та 

нормативного значення 

2010 2011 2012 

Оцінка фінансової стійкості 
Коефіцієнт фінансової автономії 0,15 0,08 0,04 0,00 

Коефіцієнт фінансової залежності 0,15 0,15 0,08 0,00 

Коефіцієнт співвідношення залучених та 
власних коштів 0,3 0,31 0,11 0,00 

Коефіцієнт структури залученого 

капіталу 0,15 0,15 0,12 0,14 

Коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел 0,25 0,25 0,25 0,00 

Узагальнюючий коефіцієнт фінансової 
стійкості 1 0,93 0,60 0,14 

Оцінка ліквідності 
Коефіцієнт покриття 0,4 0,22 0,26 0,18 

Коефіцєнт швидкої ліквідності 0,3 0,23 0,26 0,22 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,3 0,06 0,31 0,02 

 Узагальнюючий коефіцієнт ліквідності 1 0,51 0,82 0,42 

Оцінка майнового стану 

Темп зростання оборотних активів 0,3 0,30 0,30 0,30 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,4 0,30 0,28 0,31 

Коефіцієнт придатності необоротних 

активів 0,3 0,25 0,27 0,25 

Узагальнюючий коефіцієнт майнового 

стану 1 0,85 0,85 0,86 

Оцінка рентабельності 
Рентабельність продукції 0,4 0,00 0,00 0,00 

Рентабельність активів 0,3 0,00 0,00 0,00 

Рентабельність власного капіталу 0,3 0,00 0,00 0,00 

Узагальнюючий коефіцієнт оцінки 

рентабельності 1 0,00 0,00 0,00 

Оцінка ділової активності 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 0,15 0,02 0,05 0,02 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 0,15 0,02 0,02 0,01 

Коефіцієнт оборотності активів 0,25 0,17 0,33 0,26 

Оборотність власного капіталу 0,2 0,08 0,18 0,00 

Фондовіддача 0,25 0,09 0,22 0,24 

Узагальнюючий коефіцієнт оцінки 

ділової активності 1 0,38 0,80 0,53 

Таблиця 3. Результати ранжування коефіцієнтів оцінки
інвестиційної привабливості ПАТ "Концерн Стирол"

у 2010—2012 роках

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].
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Згідно з отриманими показниками погіршилась обо-
ротність дебіторської заборгованості та збільшився
період одного обороту. Оборотність кредиторської за-
боргованості також погіршилась, як результат — се-
редній період погашення кредиторської заборгованості
збільшився. Такі зміни значення цього показника є не-
гативними, оскільки свідчать про ріст залежності
підприємства у порівнянні з попереднім періодом від
кредиторів.

Аналіз інвестиційної привабливості з метою оцінки
інвестиційного потенціалу підприємства буде не повним
без розрахунку інтегрального показника. Існує досить
багато підходів до визначення цього показника, кож-
ний з яких має свої особливості пов'язаних з розрахун-
ком значущого коефіцієнта, базою порівняння,
кількістю показників [1, 6].

    (1),

   (2),

де I — інтегральний показник інвес-
тиційної привабливості підприємства, R

j

— узагальнений ранговий показник,
відповідної групи коефіцієнтів, d

i
 —

рівень показника (його вага), Х
і
 — зна-

чення і-того показника, Х max — макси-
мальне значення показника (при умові максимізації), Х

min

— мінімальне значення показника (при умові
мінімізації).

Результати розрахунку коефіцієнтів інвестиційної
привабливості з урахуванням їх ранжування та експер-
тних оцінок представлені в таблиці 3.

Отримані узагальнюючі коефіцієнти по різним гру-
пам вже враховують нормативні значення та галузеві
особливості, і дозволяють дати оцінку підприємству від
0 до 1. Проте на цьому етапі оцінка інвестиційної при-
вабливості буде не повною та суб'єктивною. Кожна гру-
па коефіцієнтів впливає на інвестиційну привабливість
підприємства не однаково, тому доцільно враховувати
вплив узагальнюючих коефіцієнтів в залежності від їх
значущості.

Так, експертним шляхом визначено, що найбільше
впливають на інвестиційну привабливість показники
оцінки майнового стану та рентабельності. На третьому
місці показники оцінки ліквідності підприємства. Най-
менше впливають на інвестиційну привабливість показ-
ники фінансової стійкості та ділової активності.

У залежності від ступеня впливу визначені вагові ко-
ефіцієнти. Отримані об'єктивні інтегровані показники
інвестиційної привабливості представлено у таблиці 4.

Чим ближче інтегральний показник до 1, тим більша
інвестиційна привабливість підприємства. Для ПАТ
"Концерн Стирол" показник досить низький, що охарак-
теризувало його як підприємство, що має незначну інве-
стиційну привабливість, яка з кожним роком погіршуєть-
ся. Основною причиною падіння інвестиційної приваб-
ливості стало посилення фінансової залежності това-
риства, зменшення рівня ліквідності та збиткова
діяльність продовж досліджуваного періоду. Якщо така
ситуація буде продовжуватись і надалі, товариство може
опинитись на межі банкрутства.

Оцінка інвестиційного потенціалу передбачає про-
ведення визначення не тільки інвестиційної привабли-
вості, що дозволяє порівняти ефективність інвестицій-
них ресурсів, а й урахування можливостей їх викорис-
тання — загальної інвестиційної активності [10]. Роз-
рахунок інвестиційної активності передбачає визначен-
ня обсягу інвестицій, здійснених підприємством на оди-
ницю виготовленої продукції (табл. 5).

Відповідно до даних таблиці 5 найбільше залучало
інвестицій підприємство у 2011 році, що відповідає Про-
грамі розвитку ПАТ "Концерн Стирол" [8]. В той же час
необхідно зазначити, що поряд із збільшенням чистого
доходу товариства майже втричі, розмір річного обся-
гу інвестицій збільшився менш ніж вдвічі. Таким чином,
загальний рівень інвестиційної активності підприємства
у 2012 році трохи більший за середньо-промисловий
(0,05 грн.) [9].

Економічний розвиток підприємства забезпечуєть-
ся в процесі трансформації інвестиційних ресурсів у
інвестиційний потенціал, що передбачає такі етапи: ви-
явлення тенденцій у зміні структури та складі інвести-
ційних ресурсів підприємства; аналіз зовнішніх фак-
торів, що впливають на структуру ресурсів; оптимізація
структури капіталу за критерієм максимізації прогноз-
ного рівня фінансової рентабельності та мінімізації вар-
тості капіталу, що залежать від структури інвестиційних
ресурсів підприємства.

Дослідження структури інвестиційних ресурсів ПАТ
"Концерн Стирол" у 2010—2012 рр. показало (табл.6),
що рівень використання позикових коштів за останні два
роки став для підприємства критичним. У відповідністю
із даними таблиці в структурі капіталу підприємства пе-
реважають позикові ресурси, а з 2012 року вони стали
єдиним джерелом його фінансування. В 2010 році власні
кошти становили 50,47%, а вже в 2012 році — вони ста-

Таблиця 4. Інтегральний показник
інвестиційної привабливості

Розраховано автором за даними фінансової звітності
підприємства [8].

Таблиця 5. Інвестиційна активність ПАТ "Концерн Стирол"
у 2010—2012 роках

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].
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ли від'ємними через покриття за рахунок власного ка-
піталу збитків діяльності товариства за останні три
роки.

Аналізуючи структуру позикового капіталу підприє-
мства, необхідно зазначити, що в ній переважають ко-
роткострокові зобов'язання, що не відповідає інвес-
тиційній спрямованості. Як вже зазначалось, основним
джерелом формування та зростання інвестиційного по-
тенціалу підприємств України є прибуток, який ПАТ
"Концерн Стирол" останні три роки не отримує. Саме
його розподіл та використання впливає на рівень капі-
талізації підприємства.

Відповідно до отриманих результатів таблиці 7 на
підприємстві ефект фінансового левириджу від'ємний
у 2010—2011 році та не розрахований у 2012 році з при-
воду відсутності власного капіталу, а отже і економіч-
ною недоцільністю визначення рентабельності власно-
го капіталу. Через те, що ефект фінансового левирид-
жу показує як змінюється рентабельність власного ка-

піталу за рахунок використання підприємством залуче-
ного капіталу, то в зв'язку з відсутністю результативно-
го показника розрахунок фактору унеможливлюється.

Данні 2010 та 2011 року засвідчили негативний
ефект від використання залученого капіталу товари-
ством, що й не є дивним, адже як можна ефективно ви-
користовувати залучений капітал, коли загальний рівень
прибутковості товариства продовж останніх трьох років
є від'ємний. Проте подальший розвиток підприємства
неможливо забезпечити, використовуючи тільки власні
ресурси. Проекти модернізації обладнання, введення
енергозберігаючих технології, підвищення якості про-
дукції потребують одночасно вагомих інвестиційних ре-
сурсів. У цих умовах підприємству доцільно звернути
увагу на можливі фактори скорочення собівартості, зро-
стання прибутку, а відповідно і рентабельності. Від'ємна
рентабельність пов'язана з високою часткою природ-
ного газу у складі собівартості продукції, з високою ча-
сткою вартості основних засобів в структурі активів,
фондомісткістю виробництва. На жаль, більшість цих
фондів морально та фізично застарілі, і не приймають
участь в процесі виробництва.

Середній рівень рентабельності активів хімічних
підприємств у докризовий період становив близько
5%, хоча на такому підприємстві, як ПАТ "Концерн
Стирол" він досягав і 23,42% (2006 рік), що створю-
вало передумови для отримання ефекту фінансового
левириджу.

На заключному етапі оцінки інвестиційного потен-
ціалу підприємства використано Модель Дюпон, резуль-

Показник 

2010 р. 2 011 р. 2 012 р. 

Абсол. 

значення, 

млн грн. 

Відносне 

значення, 

% 

Абсол. 

значення,  
млн грн. 

Відносне 

значення, 

% 

Абсол. 

значення,  

млн грн. 

Відносне 

значення, 

% 

I. Власний капітал 1633081 50,47 1283408 27,19 -961441 -12,70 

ІІ. Позиковий 
капітал 1602619 49,53 3437197 72,81 8531618 112,70 

короткостроковий 1602603 49,53 2638205 55,89 7732306 102,14 

 довгостроковий 16 0,00 798992 16,93 799312 10,56 

Сукупний капітал 3235700 100,00 4720605 100,00 7570177 100,00 

 

Таблиця 6. Структура інвестиційних ресурсів ПАТ "Концерн Стирол"
у 2010—2012 рр.

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].

Таблиця 7. Ефект фінансового левириджу
ПАТ Концерн "Стирол" у 2010—2012 р., тис. грн.

№ 

з.п 
Показник 2010 2011 2012 

1 Сума капіталу – всього (тис. грн.) 3235700,00 4720605,00 7570177,00 

2 Власний капітал (тис. грн.) 1633081,00 1283408,00 -961441,00 

3 Позиковий капітал (тис. грн.) 1602619,00 3437197,00 8531618,00 

4 Прибуток до оподаткування (тис. грн.) -657648,00 -349216,00 -2244828,00 

5 Відсотки за користування кредитом, %  1,15 1,68 1,21 

6 Витрати за користування кредитом (тис. грн.) 18384,00 57616,00 102890,00 

7 Податок на прибуток -98,00 -457,00 -21,00 

8 Чистий прибуток -657746,00 -349673,00 -2244849,00 

9 Коефіцієнт валової рентабельності (ряд. 4 /р.1), % -20,32 -7,40 -29,65 

10 Рентабельність власного капіталу (р.8/р.2)´100% -40,28 -27,25 0,00 

11 Коефіцієнт фінансового левириджу (р.3/р.2) 0,98 2,68 -8,87 

12 Диференціал фінансового левириджу (р.9 – р.5), % -21,47 -9,07 -30,86 

13 Ефект фінансового левириджу (р.11  ́р.12)´(1 - 0,25) -21,07 -24,27 Х 

 Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].

Зміна рентабельності власного капіталу за рахунок факторів, в.п. 

Чистої 
рентабельності 
реалізованої 
продукції 

Коефіцієнту 

оборотності 
активів 

Коефіцієнту 

фінансової 
залежності 

Загальна зміна 
рентабельності 

власного 
капіталу 

31,6 -6,0 -12,57 13,03 

 

Таблиця 8. Ефективність використання
інвестиційного потенціалу за моделлю Дюпон

у 2010—2011 рр.

Розраховано автором за даними фінансової звітності
підприємства [8].
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тати якої представлені в таблиці 8. У той же час підкрес-
лимо, що дана модель передбачає оцінку впливу трьох
факторів на зміну рентабельності власного капіталу.
Отже даний розрахунок можливий лише за даними 2010
та 2011 років.

На зміну рентабельності власного капіталу на 13,3
в.п. найбільше вплинула рентабельність реалізованої
продукції (31,6 в.п.). Вплив зміни оборотності активів
та фінансової незалежності на зальний рівень змін рен-
табельності власного капіталу був негативний, особли-
во скорочення фінансової незалежності товариства.

Обсяг використання інвестиційних ресурсів підприє-
мства обумовлений не тільки вартістю інвестицій в за-
лежності від їх джерел, а й необхідністю формування
оптимальної структури. Проведене дослідження дозво-
ляє нам зробити висновок, що оптимальна структура
інвестицій хімічних підприємств залежить від фінансо-
вої рентабельності, а відповідно насамперед від рента-
бельності продукції.

Розвиток хімічних підприємств необхідно спряму-
вати на виробництво конкурентоспроможної продукції
на світовому ринку, заміну та оновлення технологій ви-
робництва, впровадження та застосування енергозбе-
рігаючого обладнання.

Таким чином, хімічні підприємства України загалом
та ПАТ "Концерн Стирол" зокрема, мають досить низь-
кий інвестиційний потенціал, який залежить від ефек-
тивності функціонування підприємства. Використання ж
інвестиційного потенціалу, в сою чергу, залежить від
джерел його формування та можливого обсягу залучен-
ня, та визначається оптимальною структурою форму-
вання.

ВИСНОВКИ
Отже, хімічна промисловість має значний інвестиц-

ійний потенціал, однак ряд проблем, що накопичились
у галузі з кожним роком його скорочують, що підтвер-
дили й розрахунки зроблені для провідного хімічного
підприємства України — ПАТ "Концерн Стирол. Основ-
ними факторами посилення інвестиційного потенціалу
хімічних підприємств України є: модернізація виробниц-
тва, використання енергозберігаючих технологій вироб-
ництва, будівництво нових потужностей, освоєння ви-
пуску нових продуктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна кількість сучасних досліджень з питань

економіки присвячена розробці методичних підходів
до оцінки ефективності результатів інвестиційної
діяльності підприємств. Це пояснюється тим, що на
сьогодні не існує універсального показника інвести-
ційного прибутку, який враховує всі особливості фун-
кціонування підприємства та дозволяє інвестору впев-
нено стверджувати, що здійснені капіталовкладення
є більш ефективними, ніж альтернативні. Розгляне-
мо існуючі підходи до оцінки ефективності інвести-
ційних проектів.
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THEORETICAL BASES OF AN ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT
ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

У статті проведено критичний аналіз сучасних методик оцінки ефективності інвестиційних

проектів. Встановлено, що існуючі підходи до оцінки інвестиційної діяльності підприємств ба-

зуються як на бухгалтерських оцінках результатів діяльності, так і на величині грошових потоків,

а також на величині вартості бізнесу. Обгрунтовано, що в умовах функціонування гірничо-зба-

гачувальних комбінатів України всі розглянуті показники потребують вдосконалення у як в час-

тині оцінки величини інвестованого капіталу, так і в частині показників результатів діяльності.

Запропоновано коригувати показники економічних результатів, які використовуються при оцінці

ефективності інвестицій, на величину економії, що виникла в результаті недофінансування або

несвоєчасного фінансування інвестиційного проекту з урахуванням подальшого зростання

втрат, що виникають внаслідок несвоєчасного здійснення необхідних витрат та втрат.

The article presents a critical analysis of modern methods of assessment of efficiency of investment

projects. It is established that the existing approaches to the estimation of the investment activity of

enterprises are based on accounting estimates results of operations, and on the value of the cash

flows and the value of the business. It is proved that, in the conditions of operation of mining and

processing plants of Ukraine, the above indicators need to be improved both in the part of estimation

of value of the capital invested, and in terms of performance measures. Asked to adjust the

parameters of the economic results, which are used when evaluating the efficiency of investment,

the amount of savings resulting from underfunding or untimely financing of the investment project

taking into account the further growth of a loss occurring due to delays in the implementation of the

necessary expenses and losses.

Ключові слова: інвестиції, чиста теперішня вартість, економічна додана вартість, додана акціонерна
вартість, дисконтування.

Key words: investments, net present value, economic value added, the added shareholder value, discounting.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для оцінки економічної ефективності інвестиційної
діяльності частіше використовується показник чистої
приведеної вартості (NPV). У роботі визначається як
різниця чистого грошового потоку (NCF), приведеного
до першого року здійснення інвестиційного проекту, та
суми приведених інвестиційних витрат (I):

 

∑∑
= +

−
= +

=
n

1t
t)i1(

tІn

1t
t)i1(

tNCF
NPV (1),

де i — дисконтна ставка, частки од.;
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t — порядковий номер року здійснення інвестицій-
ного проекту;

n — загальна кількість років здійснення інвестицій-
ного проекту.

Даний показник найчастіше використовується при
оцінці економічної ефективності інвестиційних про-
ектів. Перевагами застосування NPV перед іншими по-
казниками економічної ефективності інвестицій є
відносна простота розрахунку та доступність розумін-
ня для будь-яких користувачів, зручність у викорис-
танні. Саме тому даний показник найбільш поширений
серед усіх показників економічної ефективності інве-
стицій.

Але недоліком NPV є необ'єктивність при порівнянні
проектів різного масштабу. Так, проекти зі значно
більшим обсягом інвестицій можуть приносити більший
грошовий потік у абсолютному виразі, але відносно
вкладених інвестицій ця величина може бути меншою,
ніж у проекті з меншим обсягом інвестицій.

Для вирішення цієї проблеми використовується по-
казник — індекс прибутковості (PI):
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Як відмічається у роботі [9], даний показник надає
якісну характеристику інвестиційного проекту, в той же
час показник NPV — кількісну. На нашу думку, кількісна
оцінка не менш важлива, ніж якісна, та особливо важ-
лива в умовах активного розвитку підприємства. При
цьому показник PI виступає лише як додаткове обме-
ження, але цільовим показником все ж таки є NPV.
Підприємство може встановити нижню межу для показ-
ника PI на рівні середньогалузевої рентабельності інве-
стицій. Далі серед усіх інвестиційних проектів, що дот-
римуються цього обмеження, обираються ті, що забез-
печують максимальний NPV.

Наступним показником є дисконтований термін
окупності. Даний показник визначає термін, за який оку-
паються інвестиційні витрати на проект за рахунок дис-
контованого чистого грошового потоку. У роботі [9] для
розрахунку даного показника пропонується наступна
формула:

 

PI

n
DPB = (3).

Таким чином, дисконтований термін окупності є
оберненою величиною до індексу прибутковості, помно-
женою на кількість років здійснення інвестиційного про-
екту. Кількість років враховується тому, що в індексі
прибутковості враховується накопичений чистий грошо-
вий потік за весь період проекту, а для визначення дис-
контованого терміну окупності потрібно порівняти ве-
личину інвестиційних витрат з середньорічним чистим
грошовим потоком.

Слід зазначити, що формулу (3) доцільно викори-
стовувати лише у разі приблизно рівномірного грошо-
вого потоку по роках інвестиційного проекту. В про-
тивному випадку доцільно по кожному року інвестиц-
ійного проекту визначати накопичений дисконтований
грошовий потік на накопичені дисконтовані інвес-
тиційні витрати. Рік, у якому накопичений дисконтова-
ний грошовий потік перевищить накопичені дисконто-
вані інвестиційні витрати і є моментом окупності інвес-
тицій.

Дисконтований та недисконтований термін окуп-
ності є найбільш зрозумілим та доступним серед усіх
показників ефективності інвестицій, тому дуже часто
використовується у практичній діяльності підпри-
ємств. Але він має один важливий недолік — він не
враховує грошові потоки після моменту окупності ін-
вестицій.

Внутрішня норма доходності (IRR) представляє со-
бою ставку дисконтування, при якій дисконтований чи-
стий грошовий потік дорівнює дисконтованим інвести-
ційним витратам, тобто NPV дорівнює нулю:
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Даний показник характеризує мінімальну вартість
капіталу, при якій доцільно впроваджувати даний інве-
стиційний проект. Якщо відсоткова ставка по кредиту
або по дивідендах перевищує IRR, інвестиційний проект
впроваджувати недоцільно. Слід зазначити, що даний
показник є самим складним для розрахунків, потребує
підбору ставки шляхом великої кількості ітерацій, тому
визначається в практичній діяльності підприємств дуже
рідко.

Для спрощення розрахунків у роботі [9] запропо-
новано формулу визначення IRR без ітерацій:
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де i+ — дисконтна ставка, при якій NPV має пози-
тивне значення, %;

i- — дисконтна ставка, при якій NPV має негативне
значення, %;

NPV+ — чиста приведена вартість при ставці i+, грн.;
NPV- — чиста приведена вартість при ставці i-, грн.
У роботі [9] відмічається, що якщо інвестиції

робляться частинами протягом інвестиційного про-
екту, то можливо виникнення декількох розрахунко-
вих значень IRR. В таких випадках, визначати IRR не-
доцільно.

У роботі [6] відмічається ще один недолік показни-
ка IRR — він передбачає реінвестування прибутку в кож-
ному році інвестиційного проекту по ставці IRR. Малой-
мовірно, що грошовий потік буде реінвестовано за тією
ж ставкою IRR, тому при високому значенні ставки IRR
доцільно використовувати ставку дисконтування не
вище, ніж звичайна дисконтна ставка, яку було викори-
стано для визначення NPV. У такому разі доцільно ви-
значати модифіковану внутрішню ставку доходності
(MIRR):
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В певних інвестиційних проектах немає можливості
визначити прибуток від їх здійснення, відомі лише по-
точні та інвестиційні витрати, пов'язані з даними проек-
тами. В такому разі доцільно використання методу по-
рівняння на підставі приведених витрат. Сутність дано-
го методу полягає у тому, що до виконання береться
варіант з найменшою величиною приведених витрат:

Ci + Ен х Ki → min (7),
де C

i
 — поточні річні витрати на виробництво про-

дукції за i-тим варіантом, грн.;
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 К
i
 — загальні інвестиційні витрати (капітальні вкла-

дення) за i-тим варіантом, грн.;
 Ен — нормативний коефіцієнт рентабельності інве-

стицій, частки од.
Даний метод був поширений і в Радянському Союзі.

В останній редакції Типової методики визначення еко-
номічної ефективності капітальних вкладень від 1981 р.
були встановлені єдині значення нормативного коефі-
цієнту рентабельності інвестицій в залежності від галузі:
для промисловості — 0,16; для сільського господарства
— 0,07; для транспорту та зв'язку — 0,05; для будів-
ництва — 0,22; для торгівлі — 0,25. З метою дисконту-
вання у зазначеній методиці використовується єдиний
нормативний коефіцієнт різночасових витрат (дисконт-
на ставка) — 0,08.

Показники економічної ефективності інвестиційної
діяльності можна розділити на ті, в яких проводиться
дисконтування майбутніх грошових потоків, та ті, в яких
воно не проводиться (табл.1). Як видно з цієї таблиці, у
кожного показника без дисконтування є аналог з дис-
контуванням. Але існують і специфічні показники еко-
номічної ефективності інвестицій: приведені витрати та
внутрішня норма доходності.

Слід зазначити, що в усіх показниках ефектив-
ності інвестиції враховується величина інвестиційних
витрат. При цьому традиційно не враховується на-
прям їх інвестування — у оборотні чи необоротні
активи, але ці активи суттєво відрізняються за умо-
вами їх споживання в процесі здійснення інвести-
ційних проектів.

Дисконтування грошових потоків представляє со-
бою приведення майбутньої вартості грошових по-
токів до поточної вартості з урахуванням дисконтної
ставки. Через дисконтування враховуються альтерна-
тивні витрати у вигляді відсотків по депозитах в бан-
ку та інших доходів, які втрачає інвестор при інвесту-
ванні у інвестиційний проект, що оцінюється. На
вітчизняних ГЗК більшість інвестиційних проектів є
довгостроковими, тому, на нашу думку, доцільно ви-
користання саме показників з дисконтуванням грошо-
вих потоків.

У роботі [10] запропоновано визначати дисконтну
ставку (i

н
) з урахуванням періоду експлуатації основних

фондів, характерного для даної галузі:

(8),

де П
о
 — величина річного прибутку без урахування

амортизації основних фондів, грн.;
К

о
 — первинна вартість основних фондів, грн.;

Т
р
 — середній період експлуатації основних фондів,

характерний для даної галузі, років.
Як відмічає автор статті у традиційних показниках

NPV та IRR враховується чистий грошовий потік, в яко-

му виключені амортизаційні відрахуван-
ня. В той же час основні фонди — головні
об'єкти інвестування, — в процесі своєї
експлуатації зношуються та втрачають
свою вартість. У результаті здійснення
інвестиційного проекту потрібно не лише
повернути вкладені кошти, але й мати
кошти для відновлення вартості основних

фондів. Таким чином, у показниках NPV та IRR потрібно
враховувати амортизаційні відрахування. Формула (8)
визначає ставку дисконту, за якої забезпечується по-
вернення вкладених коштів, а також створення
фондів для відновлення вартості основних фондів за
умови використання прямолінійного методу аморти-
зації.

Формула (8) дозволяє врахувати галузеві особли-
вості підприємств. У різних галузях період експлуатації
основних фондів суттєво відрізняється. Наприклад, у
будівництві та промисловості даний показник в кілька
разів більший, ніж у інших галузях (торгівлі, транспорті).
Таким чином, і прибутковість інвестиційних проектів в
будівництві та промисловості повинна бути вищою, ніж
у інших галузях.

У західній економічній теорії [3, 7] поширені більш
гнучкі методи визначення нормативного коефіцієнту
рентабельності інвестицій (дисконтної ставки, ставки
вартості капіталу):

— метод кумулятивної побудови;
— метод середньозваженої вартості капіталу (WACC);
— метод оцінки капітальних активів (CAPM).
Метод кумулятивної побудови передбачає збіль-

шення безризикової відсоткової ставки на різноманітні
премії (за ризик, за ліквідність тощо):

 

∑
=

+=
n

1k

kj RpiR (9),

де R
j
 — ставка дисконту по j-му підприємству, част-

ки од.;
i — безризикова ставка, частки од.;
Rp

k
 — ставка премії k-го виду, частки од.

Безризикова ставка частіше всього встановлюєть-
ся як середня ставка по депозитах у банку. В той же час
ставки премії встановляються експертним шляхом. Не-
доліком даного методу є те, що перелік видів премії та
ставки премії визначаються в більшості випадків су-
б'єктивно.

Модель оцінки капітальних активів (CAPM) є удос-
коналеною версією методу кумулятивної побудови, в
якій ступінь ризику визначається за допомогою статис-
тичних методів:

(10),
де i — безризикова ставка, частки од.;
Rm — очікувана норма прибутку по ринковому пор-

тфелю, частки од.;
β

j
 — коефіцієнт бета, що характеризує ступінь

стійкості курсу акцій j-го виду, частки од.
У країнах з розвинутим фондовим ринком кое-

фіцієнти бета по акціях підприємств, що котирують-
ся на біржах, регулярно публікуються. Слід зазна-
чити, що в Україні поки що немає розвинутого фон-
дового ринку, що ускладнює практичне застосуван-
ня цієї моделі.

Таблиця 1. Показники економічної ефективності інвестицій



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

21

У роботі [8] запропонований метод розрахунку ко-
ефіцієнту бета, що базується на коефіцієнті борг/влас-
ний капітал:

(11),

де β
L
, β

U
 — коефіцієнт бета з урахуванням та без

урахування боргу, відповідно, частки од.;
D — загальна величина зобов'язань (боргу) підприє-

мства, грн.;
E — величина власного капіталу підприємства, грн;
T — ставка податку на прибуток, частки од.
Коефіцієнт бета без урахування боргу (βU ) у фор-

мулі (11) визначається як середня його величина, яка
історично склалася по підприємствах даної галузі, акції
яких котируються на біржах. Другий множник у фор-
мулі (11) визначає вплив величини зобов'язань (боргу)
підприємства на коефіцієнт бета. Надмірна величина зо-
бов'язань призводить до підвищення рівня ризику, а
отже, і коефіцієнту бета, який характеризує рівень ри-
зику інвестування в акції підприємства. Перевагою да-
ного показника є те, що він може використовуватись
навіть для тих підприємств, акції яких не котируються
на біржах. Але при цьому потрібно наявність регуляр-
них котирувань, хоча б по декількох підприємствах даної
галузі. Однак на багатьох вітчизняних підприємствах це
не завжди виконується.

Тому для визначення ставки дисконтування дуже
часто використовується показник — середньозважена
вартість капіталу (WACC):

   (12),
де k

Е
 , k

D
 — ставка вартості власного та позикового

капіталу, відповідно, частки од.;
W

Е
 , W

D
 — частка власного та позикового капіталу

в загальній величині капіталу підприємства, відповідно,
частки од.;

Т — ставка податку на прибуток, частки од.
Даний показник визначається по даних бухгалтерсь-

кого обліку даного підприємства, тому може викорис-
товуватись і для вітчизняних підприємств. Ставка подат-
ку на прибуток у формулі (12) використовується для
того, щоб врахувати так званий "податковий щит". У за-
конодавстві багатьох країн, в т.ч. України, витрати по
фінансових кредитах, що визначають вартість позико-
вого капіталу, не оподатковуються, в той же час диві-
денди, що визначають вартість власного капіталу, опо-
датковуються. Тому вартість позикових коштів для
підприємств знижується на ставку податку.

На підставі вищенаведеного можна зробити висно-
вок, що показник NPV є найбільш поширеним та об'єк-
тивним показником ефективності інвестиційних про-
ектів. Але даний показник використовується для оцін-
ки окремих інвестиційних проектів за весь період їх
здійснення. В той же час на будь-якому підприємстві
може впроваджуватись цілий комплекс інвестиційних
проектів протягом тривалого періоду часу. При цьому в
перші роки здійснення інвестиційного проекту чистий
грошовий потік часто має від'ємне значення, що усклад-
нює його використання при оцінці ефективності за ок-
ремий рік. Крім того, багато невеликих інвестиційних
проектів взагалі не оцінюється внаслідок трудомісткості

збирання даних та проведення розрахунків. Тому для
оцінки інвестиційної діяльності підприємства по усіх
його інвестиційних проектах одночасно та за окремий
рік показник NPV не є адекватним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є критичний аналіз альтернативних

чистій приведеній вартості показників ефективності
інвестицій, визначення їх недоліків та шляхів вдоскона-
лення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для власників підприємства важливо, щоб будь-які

їх інвестиції ефективно використовувались та протягом
кожного року інвестиційного проекту приносили при-
буток, який перевищує як мінімум ставку по депозитах
у банку. Різниця між бухгалтерським прибутком та аль-
тернативними втратами інвесторів (втраченого прибут-
ку інвестора по банківських депозитах або інших без-
ризикових інвестиціях) отримала назву "економічний
прибуток". Цей показник вперше був запропонований
ще на початку XXст. відомим американським економі-
стом А. Маршалом. У даний час економічний прибуток
активно використовується у практичній діяльності
підприємств та покладений в основу сучасної теорії вар-
тісно-орієнтованого управління підприємством (VBM).

Сутність цієї теорії полягає у тому, що саме економ-
ічний прибуток створює вартість підприємства і безпо-
середньо впливає на біржові котирування його акцій.
При цьому економічний прибуток одночасно є і показ-
ником економічної ефективності діяльності підприєм-
ства. Підприємство є економічно ефективним з позиції
власників лише у разі, якщо воно збільшує вартість для
власників у вигляді економічного прибутку.

У роботі [5] визначені такі переваги використання
вартісно-орієнтованого управління підприємством:

1) інтеграція загальної мети підприємства з метою
кожної зацікавленої особи, що значно підвищує ефек-
тивність функціонування підприємства;

2) можливість поєднання довгострокових та корот-
кострокових цілей діяльності підприємства;

3) урахування не тільки витрат, які необхідні для
успішного функціонування бізнесу, але й пов'язаних з
ними ризиків;

4) обгрунтування максимально ефективної та спра-
ведливої системи матеріальної компенсації, яка врахо-
вує внесок кожного у створення вартості підприємства;

5) вибір пріоритетних напрямків діяльності, що ство-
рюють і збільшують вартість підприємства;

6) обгрунтування управлінських рішень щодо ство-
рення чи розширення діяльності, яка додає вартість, або
послідовного скорочення діяльності до ліквідації
бізнес-одиниць, які не можуть в майбутньому створю-
вати додаткову вартість.

Слід зазначити, що в даний час розроблено велику
кількість модифікацій показника економічного прибут-
ку, кожний з яких має переваги та недоліки.

За класифікацією [4] показники економічного при-
бутку можуть визначатись на підставі:

1) бухгалтерських (балансових) оцінок;
2) грошових потоків;
3) ринкових оцінок.
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До першої групи відноситься показник залишково-
го операційного прибутку (ReOI), залишкового чистого
прибутку (RE), додана економічна вартість (EVA), до-
дана ринкова економічна вартість (MVA).

До другої групи відносяться додана акціонерна
вартість (SVA) та додана грошова вартість (СVA). По-
казник доданої акціонерної вартості (SVA) запропоно-
ваний А. Раппапортом ще у 1986 р. та фокусується на
безпосередньому вимірюванні вартості бізнесу для ак-
ціонерів. Розрахунок показника SVA базується на виз-
наченні чистого грошового потоку та залишкової вар-
тості бізнесу.

Чистий грошовий потік (NCF) визначається як різни-
ця між чистим операційним прибутком та величиною
приросту інвестицій у необоротні активи та робочий
капітал, здійснених протягом періоду:

(13),
де ∆I

j
 — величина приросту інвестицій у необоротні

активи та робочий капітал у періоді j, грн.
Слід відмітити, що на величину NCF не впливає амор-

тизація. Хоча EBI визначається з урахуванням аморти-
зації, але приріст інвестицій розраховується як переви-
щення величини валових інвестицій, здійснених протя-
гом періоду, над сумою нарахованої амортизації та ви-
буття активів. Таким чином, вплив амортизації взаємно
компенсується.

Залишкова вартість бізнесу визначається як вар-
тість, що буде створена активами організації з кінця
звітного періоду до нескінченості. Для визначення ве-
личини залишкової вартості застосовується формула
нескінченої ренти:

(14),

де RV
j
 — залишкова вартість бізнесу в періоді j, грн.

Акціонерна вартість представляє собою суму двох
складових: суми дисконтова них чистих грошових по-
токів за певний період прогнозування (з 1 року по n-го
року) та дисконтованої залишкової вартості, що ство-
рюється по закінченні періоду прогнозування (з року
n+1 до нескінченості):

(15).

При цьому залишкова вартість в даної моделі ви-
значається виключно операційними результатами остан-
нього прогнозного року n. Тому в цілому розрахована
таким чином акціонерне вартість надзвичайно чутлива
до результатів останнього прогнозного року. Аналогі-
чно можна розрахувати акціонерної вартості, якщо про-
гнозний період складає не n років, а на рік менше (n-1):

  (16).

Вираховуючи з формули (15) формулу (16), можна
розрахувати приріст акціонерної вартості за одиничний
період. Це і є додана акціонерна вартість (SVA):

   (17).

Показник доданої грошової вартості (CVA) виз-
начає залишкові грошові потоки, що генерують інве-

стиції у підприємство, тому часто цей показник нази-
вається залишковий грошовий потік (RCF). Уперше
даний показник був запропонований Бостонською
консалтинговою групою (BCG) у 1996 р. [1]. Додана
грошова вартість представляє собою чистий грошо-
вий потік до сплати відсотків за вирахуванням витрат
на капітал:

(18),

де CVA
j
 — додана грошова вартість у періоді j, грн.;

CBI
j
 — чистий грошовий потік до сплати відсотків у

періоді j, грн.;
NA0

j-1
 — первісна вартість загального інвестова-

ного капіталу на кінець попереднього періоду j-1,
грн.

Чистий грошовий потік до сплати відсотків визна-
чається як чистий операційний прибуток, але з ураху-
ванням не бухгалтерської, а економічної амортизації:

(19),
де Dep

j
 — бухгалтерська амортизація у періоді j,

грн.;
 ED

j
 — економічна амортизація у періоді j, грн.

Якщо бухгалтерська амортизація представляє со-
бою форми розподілу вартості раніш зроблених інвес-
тицій на зменшення прибутку наступних періодів без
урахування можливостей реінвестування амортизацій-
них сум, то при розрахунку економічної амортизації
зазначений розподіл здійснюється з урахуванням мож-
ливостей такого реінвестування.

Економічна амортизація (ED
j
) визначається як рівно-

великий щорічний потік відрахувань, який будучи реін-
вестованим в альтернативні вкладення за ставкою се-
редньозважених витрат на капітал, відшкодовує до кін-
ця строку корисного використання активів їх первинну
вартість:

(20),

де GFA
j
 — необоротні активи за первісною варті-

стю, грн.;
 n — строк корисного використання необоротних

активів, років.
До третьої групи відноситься показник загальної

акціонерної віддачі (TSR) запропонований BCG. Даний
показник визначає загальну віддачу, яку отримує ак-
ціонер за весь час володіння акціями, якщо він реінвес-
тує усі отримані дивіденди в нові акції підприємства:

(21),
де q

n
 , q

0
 — кількість акцій, що знаходяться у влас-

ності акціонера на кінець та початок періоду, відповід-
но, грн.;

p
n
, p

0
 — ринкова ціна акцій на кінець та початок пе-

ріоду, відповідно, грн.
Показник TSR може використовуватись і як довго-

строковий вимірювач ефектів, фактично отриманих
інвестором за весь час володіння акціями, і як показ-
ник результатів діяльності за звітний період. Даний
показник визначає приріст багатства акціонера, тобто
різницю між багатством акціонера на кінець та поча-
ток періоду.

Якщо представити загальну кількість акцій на кінець
періоду як суму кількості акцій на початок періоду (q

0
)
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та приросту кількості акцій за період ( ), то форму-
лу (21) можна записати таким чином:

(22).
У першій квадратній дужці маємо приріст капіталу

на первинний пакет акцій, в другій дужці — ефект від
реінвестування отриманих дивідендів у приріст кількості
акцій у пакеті. Важливим при розрахунку показника TSR
є визначення приросту кількості акцій, що знаходяться
у пакеті, за весь час володіння акціями ( ).

Враховуючи допущення, що при розрахунку TSR усі
розподілені дивіденди реінвестуються акціонерами
шляхом придбання нових акцій підприємства за ціною,
зафіксованою ринком, приріст кількості акцій в пакеті
по закінченні n-го року ( ) можна визначити за фор-
мулою:

(23),

де dps
i
 — дивіденд на акцію, розподілений у i-му

році, грн.
Шляхом підстановки отримаємо таку формулу роз-

рахунку TSR:

 (24).

На підставі формули (24) можна побудувати як аб-
солютний показник віддачі, так і відносні показники
віддачі за рік та за весь період володіння акціями.

ВИСНОВКИ
Як видно з наведеного, розглянуті показники не

дозволяють врахувати особливості функціонування
гірничо-збагачувальних комбінатів України та потребу-
ють вдосконалення. Так, поширеним для ГЗК явищем є
несвоєчасне фінансування інвестиційних проектів. Тим-
часове зниження величини інвестованого капіталу при-
водить до покращення показників ефективності інвес-
тицій. При цьому традиційно не враховуються втрати,
які можуть виникнути у підприємства в подальшому. В
такому випадку показник економічних результатів, що
використовується при оцінці проекту, повинен бути ско-
ригований на величину тимчасової економії з урахуван-
ням подальшого зростання витрат і втрат.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Економічне зростання часто розглядається як кінце-
ва мета і показник зростання ефективності національної
економіки. Це призводить до сприйняття ефективності
державного управління економікою через призму еко-
номічного зростання: економічна політика ефективна,
якщо вдається досягти зростання ВВП. Проте завершен-
ня підвищувальної фази "хвилі Кондратьєва" у першій де-
каді 2000-х рр. ставить під сумнів можливість збережен-
ня темпів економічного зростання на рівні 1985—2007
рр. У той же час проста відмова від індексу ВВП як від
кінцевого показника ефективності дій держави вимагає
використання альтернативних індикаторів, якими, на
нашу думку, можуть стати показники розвитку.

Однак перехід з показників зростання на показни-
ки розвитку ставить наступне питання, яке стосується
оцінки ефективності макроекономічної політики на дов-
гих часових інтервалах, а саме, питання про взаємоза-
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лежність показників економічного зростання та еконо-
мічного розвитку. Першим етапом на цьому шляху має
бути виявлення відповідностей та відмінностей між по-
казниками розвитку та зростання, чому і присвячена ця
стаття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методологічні основи економічного зростання та
розвитку, їх сутнісні ознаки залишаються у центрі ува-
ги багатьох учених. Вагомий вклад у цей напрям науко-
вих досліджень внесли такі українські та закордонні
учені, як В. Геєць [1], Я. Жаліло [2], О. Івашина [3], Б. Ку-
зик [4], Т. Павлюк [5], Л. Проданова [6], Ю. Русіна [7],
В. Чаплюк [8], Л. Чередниченко [9], Й. Шумпетер [10],
Ю. Яковець [4] та ін. Разом з тим, залишаються недо-
статньо дослідженими аспекти використання показників
економічного розвитку та економічного зростання для
оцінки ефективності державної економічної політики у
її зв'язку з короткостроковими та довгостроковими
цілями суспільства.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями дослідження є оцінка ефективності

державної економічної політики в Україні на основі ана-
лізу показників економічного розвитку та економічно-
го зростання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Необхідно сказати, що економічний розвиток зале-

жить від значної кількості факторів. Найчастіше дослі-
дниками беруться до уваги фактори мікро- та макро-
рівня. Так, Т. Павлюк наголошує, що макро та мікрое-
кономічні фактори, можуть разом визначати рівень про-
дуктивності та, відповідно, і ступінь розвитку лише підси-
люючи та взаємодоповнюючи один одного. "Зокрема,
здатність компаній до розвитку та процвітання залежить
від різних факторів, у тому числі й від ефективності дер-
жавних інституцій, досконалості системи освіти та за-
гальної макроекономічної стабільності в країні. У той
же час досконале макроекономічне середовище також
ще не гарантує успішного розвитку, якщо самі компанії
не використовують ефективних методів виробництва
товарів й послуг" [5].

Але, на наш погляд, для більш повної системи за-
безпечення розвитку на рівні національної економіки не-
обхідно враховувати також і фактори мегарівня.

Економічне зростання та економічний розвиток —
це процеси, які зароджується на стадії виробництва, ма-
ють стійкий характер на інших стадіях суспільного ви-
робництва, що призводить до кількісної та якісної зміни
продуктивних сил, збільшенні суспільного продукту за
певний період часу и зростання добробуту населення.
Сукупність з усіх компонентів економічного розвитку,
економічних, соціальних, демографічних, політичних
визначає напрям руху суспільства, характер суспільної
еволюції у цілому.

Простеження тісної взаємодія показників економі-
чного розвитку розкриває додаткові можливості та дає
додаткові інструменти в економічній політиці. Розгля-
немо зв'язок основних показників економічного розвит-
ку на мікро-, макро- та мегарівнях.

Показники макрорівня, на наш погляд, мають вели-
ке значення. Високотехнологічне виробництво та ефек-
тивне підприємництво складають фундамент економіч-
ного зростання. Результативність праці на макрорівні
трансформується у виробництво суспільного продукту.
Держава на макрорівні встановлює правила та норми
економічної діяльності, які створюють середовище,
здатне мотивувати суб'єктів економічної системи діяти
належним чином.

Ще один показник економічного розвитку, який є
близьким до ВВП на душу населення, — національний
доход на душу населення. Показник національного до-
ходу відрізняється від ВВП тим, що не включає у себе
амортизацію, непрямі податки та державні субсидії на
виробництво й імпорт. Тому він точніше демонструє
рівень добробуту населення.

Таким же чином ми отримуємо показники: спожи-
вання на душу населення, іноземні інвестиції на душу
населення.

Крім того, для оцінки добробуту та рівня життя ви-
користовуються показники структури споживчих витрат.
Пропорції у структурі споживання можуть свідчити про
рівень розвитку економіки. Так, наприклад, переважна
частка витрат, що населення витрачає на споживання
предметів тривалого користування, на охорону здоров

я, освіту та на заощадження є характерною для високо-
розвинених країн. Частка витрат на предмети першої не-
обхідності та продукти харчування переважає у країнах
з недостатнім рівнем розвитку.

Більшість показників на душу населення найчасті-
ше використовуються у міжнародних співставленнях та
рівні світогосподарської системи та є критеріями рівня
життя населення у країні або оцінки конкурентоспро-
можності національної економіки. Вони дають мож-
ливість визначити причини відставання розвитку певних
країн або чинники, що виводять економіку на нові сту-
пені розвитку.

Методологія оцінки економічного розвитку та зро-
стання постійно удосконалюється, науковці пропонують
нові підходи до оцінювання, нові методики та критерії
оцінювання. Цікавим є підхід, який використовується у
макроекономічному аналізі коли індикатори розрахо-
вуються шляхом комбінації та агрегування ряду макро-
економічних показників. Наприклад, широко застосо-
вуються індекси суспільного розвитку, у яких відбива-
ються не тільки показники виробництва і споживання,
але і тривалість життя, стан здоров'я, освітній рівень
населення. [11]

Один з таких індексів — індекс людського розвит-
ку (індекс розвитку людського потенціалу). Він викори-
стовується для порівняльної оцінки рівня життя, писем-
ності, освіти, середньої тривалості життя та інших по-
казників країни. Методика розрахунку індексу була
змінена у 2010 р. і зараз базується на таких показниках
соціальної політики країни:

1) очікуваній тривалості життя при народженні;
2) середній тривалості навчання дорослого населен-

ня та очікуваній тривалості навчання дітей шкільного
віку;

3) величини валового національного доходу на душу
населення за паритетом купівельної спроможності.

За Доповіддю ООН 2011 р. до країн з дуже високим
рівнем розвитку людського потенціалу належать 42 кра-
їни. Країни цієї групи характеризуються такими ознака-
ми, як коливання середньої тривалості життя від 78 до
83 років, рівень ВВП на душу населення — від 17 до
понад 80 тисяч доларів, тривалість навчання — від 13
до 20 років. До першої трійки увійшли Норвегія, Авст-
ралія, Нова Зеландія. Замикають список Польща, Угор-
щина, Словаччина, Чехія, Естонія, Греція, Барбадос.
Україна у 2011 році увійшла у групу з високим рівнем
розвитку людського капіталу і посіла 76 місце з 187
країн.

Для порівняння, у 1995 році за ІРЛП Україна займа-
ла — 102 місце серед 172 країн, у 2000 році посіла 80
місце; у 2003 році — 75 місце серед 175 країн, у 2004
році — 70 місце серед 177 країн світу, у 2010 році — 69
місце з 169 країн. Колишні сусіди України по Радянсь-
кому Союзу зайняли кращі позиції у рейтингу: Білорусь
(61 місце), Росія (65 місце), Казахстан (66), Азербайд-
жан (67) [7, с. 135].

Знаходження України у групі держав з високим
рівнем ІРЛП пояснюється високим показником освіче-
ності населення, який складає 99,7%. За даними Дер-
жавного комітету статистики України у 2011 р. середня
очікувана тривалість життя при народженні підвищуєть-
ся і складає 71,6 років: жінок — 75,88 років, чоловіків
— 65,98 років [12].

Тобто відбуваються певні позитивні зрушення сто-
совно розвитку людського потенціалу в Україні, які
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позначились при визначенні
Індексу розвитку людського по-
тенціалу (ІРЛП). Проте, Україна
відстає від розвинених країн за
показниками витрат на населен-
ня на сферу здоров'я [7, с. 136].

Індекс розвитку людського
потенціалу демонструє, що важ-
ливим чинником економічного
розвитку є розвиток людського
капіталу. Україна належить до
тих країн, які мають величезний
людський потенціал, тільки його
потрібно раціонально викорис-
товувати і направляти в потрібне русло.

Щодо демографічної ситуації в Україні то, певні по-
казники є набагато гіршими, ніж у ринково розвинутих
країнах. Так, на 1 січня 2013 р. населення України скла-
дало 45486,4 тис. осіб, на 1 січня 2014 р. — 45419,8 тис.
осіб, відповідно продовжується довгострокова тенден-
ція скорочення населення країни. Частка міського на-
селення на початок 2014 р. склала 69,0% від наявного
населення [13]. Намітилась позитивна тенденція у зміні
коефіцієнту народжуваності населення: у 2010 р. на
1000 населення він становив 10,8%, у 2011 р. — 11,0%,
у 2012 р. — 11,5%.

За оцінками Світового банку за підсумками 2012
року Україна посіла 56 місце серед 146 країн в рейтин-
гу Індексу Економіки знань-2012 з показником індексу
5,73. Це переважно завдяки тому, що країна має високі
показники з освіти і підготовленості громадян (21 місце
в рейтингу). Для провідних країн світу показник індексу
перевищує 8. До першої п'ятірки рейтингу увійшли: Шве-
ція, Фінляндія, Данія, Нідерланди та Норвегія [14].

Індекс Економіки знань розраховується на основі
урахування таких основних критеріїв:

— якість стимулювання економіки за допомогою
існуючих та нових знань;

— залучення інновацій та нових технологій для ви-
рішення місцевих потреб та створення нових техноло-
гічних рішень;

— рівень освіченості та професійної підготовки на-
селення;

— розвиток інформаційної та телекомунікаційної
інфраструктури [14].

У середньому, за розрахунками Т. Павлюк [5], за
період 2006—2010 рр. бюджетні витрати на соціальне
забезпечення та соціальний захист становлять 21%, на
охорону здоров'я — 3,1%, житлово-комунальне госпо-
дарство — 0,2% від загального обсягу видатків держав-
ного бюджету. Крім того, що питома вага коштів, що
передаються до бюджетів інших рівнів, основне місце
серед яких займають витрати саме соціальної спрямо-
ваності, в середньому складає 25,3% від загальних ви-
датків. Тобто, загальний розмір соціальних видатків в
Україні становить менше 40% від загальних, у той час,
як у більшості країн із розвинутою ринковою економі-
кою їх величина знаходиться в межах 60% загального
розміру витрат бюджету країни.

Ще одним показником соціальної спрямованості
політики економічного розвитку можна назвати частку
заробітної плати у ВВП, яка відображає пропорції пе-
рерозподілу доданої вартості на користь населення.

Підвищення рівня заробітної плати є важливим чин-
ником як макро-, так й мікроекономічного рівня. У ра-

ціональному підвищенні рівня заробітної плати зацікав-
лений крім працівника і сам роботодавець, оскільки це
сприяє зростанню ефективності виробництва.

Потрібно зауважити, що в Україні частка заробіт-
ної плати у загальних доходах населення протягом
2007—2012 рр. перебувала в межах 44,0—42,0%. Та-
кий рівень можна назвати критично низьким (замість
гранично допустимих 65%), тобто він не є мотивуючим
чинником до високопродуктивної і якісної праці [15].

У таблиці 1 наводяться дані щодо показників серед-
ньої заробітної плати та мінімальної заробітної плати,
які поступово зростають. Проте необхідно відзначити,
що їх рівні суттєво нижчі за аналогічні показники у роз-
винутих країнах. Крім того, співвідношення між міні-
мальною та середньою заробітною платою не є опти-
мальним. Тривожною тенденцією є зменшення цього
співвідношення починаючи з 2011 р., що може вказува-
ти на зростання диференціації доходів у суспільстві та
відносну незахищеність бідніших верств суспільства
[17]. Проведені нами розрахунки показують подальше
зниження рівня мінімальної заробітної плати відносно
середньої і у 2013 році.

Основними методами, які забезпечать підвищення
рівня оплати праці, у т.ч. розміру мінімальної заробіт-
ної плати до її справедливого рівня, можуть стати бо-
ротьба з нелегальною зайнятістю та тіньовими дохода-
ми, разом з проведенням ефективної політики зайня-
тості. Адже заробітна плата повинна розглядатися як
інвестиція в розвиток, і стосовно окремого підприєм-
ства, і стосовно економіки в цілому, а не як "акт доброї
волі" з боку роботодавця щодо працівника [17].

Усереднюючи показники є корисними при аналізі
рівня життя країни, але вони не дають повної картини
про ступінь розшарування суспільства, про відрив до-
ходів багатих та бідних верств населення. Співвідношен-
ня доходів найбагатших до найбідніших фактично ви-
значає співвідношення можливостей реалізації досту-
пу людей до соціальних благ. Зменшення розриву у до-
ходах сприяє вирівнюванню доходів, непрямо свідчить
про зменшення бідності та формування значної частки
середнього шару у суспільстві (зрозуміло за умови
підвищення середнього рівня доходу, а не його змен-
шення). Це у свою чергу є ознакою економічного роз-
витку національної економіки.

За даними Державної служби статистики України
співвідношення загальних доходів 20% найбільш та
20% найменш забезпеченого населення (квінтильний
коефіцієнт фондів) в України у 2010 р. 3,6 р., а у 2011 р.
— 2,7 р.

На сучасному етапі головним чинником покращен-
ня соціально-економічного розвитку нашої держави є

Таблиця 1. Показники ринку праці в Україні 2002—2013 рр.*

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*** 

Середньомісячна 

заробітна плата (грн.) 
1351 1806 1906 2239 2633 3026 3242,46 

Мінімальна заробітна 

плата (грн.)** 
430,00 547,50 643,17 888,25 972,25 1098,08 1147,00 

Співвідношення між 

мінімальною та 
середньою заробітною 
платою, % 

31,83 30,32 33,74 39,67 36,93 36,29 35,37 

 * розраховано на основі даних [12].
** мінімальна заробітна плата розраховувалася статистичним методом як математич-

не очікування.
*** дані за 11 місяців 2013 р, розраховано за даними [16].
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інноваційний чинник. Без активізації інноваційної діяль-
ності як з боку держави, так і суб'єктів господарюван-
ня, неможливо досягти економічного розвитку еконо-
міки як джерела для покращення добробуту населен-
ня.

Згідно зы статтею 34 Закону України "Про наукову
і науково-технічну діяльність" держава забезпечує бюд-
жетне фінансування наукової та науково-технічної
діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі не менш
1,7% ВВП України, проте фактично вони становлять
лише 0,4% від ВВП [5].

Проте ситуація з впровадженням технологічних інно-
вацій у нашій країні розвивається не достатньо активно.
Згідно з даними Державної служби статистики України
протягом 2010—2012 рр. питома вага інноваційно актив-
них підприємств порівняно з попереднім періодом
(2008—2010 рр.) дещо зменшилась і становила 20,4%.
Лише 5,0% обстежених підприємств займаються техно-
логічними інноваціями (продуктовими та процесовими),
10,4% — лише організаційними та маркетинговими інно-
ваціями (нетехнологічними інноваціями), 5,0% — техно-
логічними і нетехнологічними інноваціями [13].

Здійснювати інновації підприємствам перешкоджа-
ли численні фактори, а саме відсутність коштів у межах
підприємства, занадто високі витрати на інноваційну
діяльність, відсутність фінансування з джерел за межа-
ми підприємства, домінування на ринку інших підпри-
ємств, труднощі знаходження партнерів інноваційної
діяльності, незначний попит на інноваційні товари чи по-
слуги, відсутність кваліфікованого персоналу,
відсутність інформації про технології, відсутність інфор-
мації про ринки [13].

Незначною залишається також кількість підпри-
ємств, які впроваджують маловідходні, ресурсозбері-
гаючі і безвідходні технологічні процеси. Відсоток та-
ких підприємств складає близько 11,4% [5].

Важливими показниками макроекономічного рівня,
які на сьогодні в Україні, на жаль, не сприяють розвит-
ку економіки здійснюючи деструктивний вплив на
діяльність суб'єктів на макрорівні, є низький рівень роз-
витку інститутів, невпорядкованість відносин власності,
соціальна та політична нестабільності, значний ступінь
тінізації економіки.

Крім вказаних індикаторів макрорівня, які активно
використовуються у міжнародному порівнянні країн за
рівнем розвитку використовуються також, питомі ви-
трати заробітної плати на одиницю продукції, випуск
продукції на відпрацьовану людино-годину, питомі вит-
рати всіх первинних факторів, рівень експортних цін на
відповідні види продукції, рівень оптових цін промис-
ловості, рівень витрат виробництва та цін у галузях об-
робної промисловості. Сукупність перерахованих показ-
ників підвищує конкурентоспроможність країни та слу-
жить мірилом її економічного розвитку [11].

Проте формування державної макроекономічної
політики, на наш погляд, має розглядатися у двох вимі-
рах: короткотерміновому та довготерміновому. Ця не-
обхідність визначається тим, що короткострокові цілі
можуть конфліктувати з довготерміновими інтересами
суспільства. Так, зростання ВВП на душу населення
може досягатися, зокрема виведенням з числа зайня-
тих працівників з нижчим кваліфікаційним та культур-
ним рівнем. За рахунок цього, як показують приклади
вдалої реструктуризації окремих підприємств, іноді
вдається підвищити не тільки питомі, але і абсолютні по-

казники випуску продукції. Проте у довготерміновій пер-
спективі така орієнтація на підвищення ефективності
загрожує небажаними змінами у структурі населення.
Практика показує, що саме серед безробітних спосте-
рігаються найвищі показники народжуваності, у той час
як найбільш продуктивні представники середнього кла-
су мають значно менше дітей. Таким чином, батьки, які
могли б передати своїм дітям найбільш соціально прий-
нятні та продуктивні моделі поведінки, через надмірну
зайнятість не можуть цього робити, а ті, чия поведінка
суспільно менш корисна, мають значно більше можли-
востей впливати на менталітет майбутніх поколінь. Іншим
прикладом такого роду, але вже стосовно іншого типу
економічних ресурсів є максимізація видобутку корис-
них копалин. Країна, що орієнтуватиметься на це, у дов-
гостроковій перспективі програє, оскільки гонитва за
видобутком не тільки зменшить ціни, але і призведе до
виснаження родовищ, що поставить у майбутньому
серйозну проблему перед майбутніми поколіннями.

Поточна економічна політика української держави
орієнтована на показники зростання, що є ознакою пев-
ної "близькозорості" у формуванні економічної політи-
ки на державному рівні. Свідченням цього є перелік ста-
тистичних показників, на які спираються та по яких звіту-
ють українські урядовці. Серед них практично немає по-
казників економічного розвитку. З одного боку, така по-
ведінка є абсолютно раціональною для окремо взятого
функціонера. З іншого боку, такий підхід створює певні
перешкоди у досягненні сталого економічного розвит-
ку.

Питання загострюється тим, що час від часу вини-
кає дилема "розвиток або зростання". Наприклад, один
з показників економічного розвитку — індекс розвитку
людини — включає середній термін навчання члена сус-
пільства. Зростання цього терміну трактується як пози-
тивна ознака. У той же час знаходження людини у на-
вчальному закладі у якості учня, курсанта чи студента,
як правило, несумісне з повноцінною трудовою активн-
істю, а значить, призводить до скорочення економічно
активного населення, а відтак, і до гальмування еконо-
мічного зростання. Звичайно, вибір між економічним
розвитком та економічним зростанням не є однознач-
ним. Проте держава та суспільство, принаймні, повинні
мати на увазі, що таке питання існує і вирішувати його
відповідним чином.

ВИСНОВКИ
Таким чином, показники економічного розвитку

більш повно відображають кінцеві результати економі-
чної політики на мікро-, макро- та мегарівнях, ніж по-
казники економічного зростання. Але численність по-
казників розвитку робить їх недостатньо зручними для
практичного використання, зокрема для реалізації су-
спільного контролю над регуляторною діяльністю дер-
жави, визначення пріоритетів макроекономічного регу-
лювання тощо. Вирішення цих проблем має стати пред-
метом подальших досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна соціально-економічна система характери-

зується інтеграцією та глобалізацією бізнесу, загострен-
ням конкуренції, візуалізацією світового господарства,
зростанням частки корпорацій у всіх галузях економіки.
Динамізм економічних процесів, пріоритет знань та інфор-
мації, впровадження інноваційних процесів і технологій
стимулює перерозподіл ринків і сфер впливу, що обумов-
лює необхідність формування нових підходів до управлін-
ня господарською діяльністю підприємств різних органі-
заційно-правових форм.

Успіх підприємства сьогодні прямо пропорційно зале-
жить від його спроможності трансформувати свою бізне-
сову модель ще до того, як це змусять його зробити обста-
вини. Швидка зміна зовнішніх та внутрішніх факторів
організаційного розвитку і, особливо, результат їх взає-
модії ставлять підприємства у принципово нові ситуації.
Унаслідок цього створюються нові децентралізовані струк-
тури, які дозволяють підприємствам набути гнучкості у
поведінці.

Умови середовища, які майже неможливо прогно-
зувати, можуть призвести до ситуації, коли досягнення
заданої мети буде недоцільним або неможливим за умо-
ви використання заздалегідь передбачених методів. Ця
турбулентність вимагатиме розгляду різних перспектив
для організації, застосування різних стилів керівницт-
ва, а також впровадження концепції стратегічної гнуч-
кості.
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У статті розглянуто актуальні проблеми управління підприємством в умовах невизначеності і

мінливості середовища функціонування. Виділено ключові закони організаційного розвитку.

Досліджено та узагальнено адаптивні реакції підприємства до змін ринкового середовища. Ви-

значено роль стратегічної гнучкості підприємства в контексті організаційного розвитку.

The enterprise management urgent problems in uncertainly and unsteady environment of operation

are considered. The key laws of organizational development are appropriated. The enterprise

adaptive responses on market environment changes are researched and generalized. The enterprise

strategic flexibility significance in context of organizational development is assigned.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Концепція стратегічної гнучкості підприємства є пред-

метом багатьох наукових досліджень вітчизняних і заруб-
іжних вчених. Фундаментальні питання формування та роз-
витку стратегічної гнучкості підприємства висвітлені здеб-
ільшого у працях таких закордонних вчених, як: І. Ансофф
[2], С. Кацухіко та М. Хітт [8], Р. Санчес [9], Г. Хемел, К.
Прахалад та Д. О'Нил [7] та інші. Різноманітні аспекти за-
безпечення гнучкості виробничих систем розкриті у нау-
кових працях вітчизняних вчених, а саме: Т. Божидарніка
[3], В. Пастухової [4], В. Самочкіна [5], М. Ситницького [6],
О. Шатілової [10] та інших.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Розроблені вченими за останні роки рекомендації

щодо вирішення економічних протиріч сучасного вироб-
ництва через відмову від адміністративних форм і методів
господарювання до формування й затвердження ринкових
— один із проявів розвитку гнучкості підприємства. Однак
ці рекомендації є недостатньо ефективними, тому що не
містять усебічного розгляду й встановлення найбільш зна-
чущих важелів впливу на цей процес.

Незважаючи на досить високий рівень опрацювання
дослідження стратегічної гнучкості підприємства, деякі ас-
пекти цієї актуальної проблеми ще й досі лишаються не-
вивченими. В першу чергу це стосується дослідження ролі
стратегічної гнучкості підприємства в контексті його орга-
нізаційного розвитку.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є розкриття ролі стратегічної гнучкості

підприємства в контексті його організаційного розвитку.
Для цього поставлено такі завдання: дослідити зако-

ни організаційного розвитку; вивчити та узагальнити адап-
тивні реакції підприємства на зміни середовища функціо-
нування; уточнити зміст поняття "стратегічна гнучкість
підприємства"; охарактеризувати роль стратегічної гнуч-
кості підприємства в контексті його організаційного роз-
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Динамічність середовища функціонування зумовлює

необхідність постійного перегляду стратегічних цілей, за-
безпечення збалансованості між стабільністю та змінністю
підприємства. Кожній живій системі притаманні дві головні
рушійні сили: одна з них — це бажання вижити, інша —
бажання самовдосконалюватися [4, с. 56]. Між цими дво-
ма рушійними силами, збереженням і розвитком, завжди
існує певне протиріччя. Якщо постійно займатися самоз-
береженням, покладаючись лише на власне сприйняття, та
не зважати на те, що відбувається навколо, досить швид-
ко настає саморуйнування. Це означає, що стара парадиг-
ма "спочатку збереження, потім розвиток" має бути замі-
нена новою "збереження шляхом розвитку".

Для того щоб досягти успіху в побудові економічних
систем, необхідно зрозуміти глибинну структуру органі-
зації, створити могутній, чітко структурований механізм уп-
равління. Адже, з одного боку, організаційна система є
штучним утворенням, з іншого — частиною природного
світу, тому багато фахівців стверджують, що організаційні
структури як форма прояву сутності підкоряються глобаль-
ним законам розвитку систем.

Без знання й врахування природних законів розвитку
організацій можливий тільки тимчасовий успіх; у зв'язку з
цим аспекти формування стратегії підприємства слід розг-
лядати крізь призму дії закону стійкості (прагнення орган-
ізації вижити, використовуючи весь свій потенціал), зако-
ну розвитку (прагнення організації досягти найбільшого су-
марного потенціалу протягом життєвого циклу) [5].

Закон стійкості притаманний всім організаційним сис-
темам, і відповідно до нього будь-яка організація, так само,
як і її окремий підрозділ, прагне зберегти себе як єдине
ціле. Згідно з цим кожна організація прагне до самозбе-
реження шляхом використання для цього свого потенціа-
лу.

Закон розвитку наголошує, що розвиток організації
відбувається за своїм життєвим циклом. На відміну від жи-
вих організмів, життєвий цикл організації може за-
кінчуватися не руйнуванням, а відновленням та реоргані-
зацією. Підприємства як соціально-економічні системи по-
тенційно мають негативну ентропію — можливість віднов-
лення, збереження структури і продовження життєдіяль-
ності на новому, іноді більш продуктивному рівні. Засобом
досягнення негативної ентропії є здатність імпортувати ре-
сурси із зовнішнього середовища.

Дотримуючись закону зростання і розширення, вироб-
ничо-економічні системи прагнуть отримати більший, ніж
це необхідно, ресурс для забезпечення стійкості (дослід-
ження потенційних ринків, розширення сфери діяльності,
науково-дослідні проекти). Якщо ж організація не встанов-
лює контролю за позитивними зворотними зв'язками, про-
дукція таких організацій перестає користуватися попитом,
зовнішнє середовище втрачає інтерес до такої системи, і
вона гине.

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що
стійке функціонування організації обумовлене дією двох
протилежних чинників — стабільності та розвитку: ста-

більний чинник при його абсолютизації може в кінцевому
підсумку викликати бюрократизацію і застій; прискорений,
непідкріплений достатніми ресурсами розвиток може за-
безпечити тільки тимчасовий успіх.

Звичайно, що підприємство, як і кожна система, праг-
не досягти рівноважного стану функціонування. І, якщо на-
шою метою є розвиток, то стан рівноваги — це тільки про-
міжний етап. Тобто, виділяється вже не одна-єдина озна-
ка стійкості, а принаймні дві: статична та динамічна.

Хоча досягнення статичної стійкості є висхідним мо-
ментом, для нас, з позицій стратегічного розвитку підприє-
мства, більш цікавою буде саме динамічна ознака
стійкості, яка притаманна тим підприємствам, які вже ста-
ли на шлях змін.

Динамічна стійкість підприємства у конкурентному се-
редовищі визначається використанням його внутрішніх
можливостей, вмінням адаптуватися в умовах ринку та си-
лою впливу дестабілізуючих факторів, і віддзеркалює його
міцність. Адаптивність потенціалу дає змогу багатьом
підприємствам зберігати стійкість у зовнішньому середо-
вищі.

Адаптація до зовнішнього середовища є головною
умовою виживання підприємства у конкурентному середо-
вищі, оскільки означає прагнення до відповідності між
підприємством і його оточенням. Процес пристосування
підприємства до зовнішнього середовища, або його адап-
тація, "охоплює впливи стратегічного характеру, які покра-
щують відносини підприємства з його оточенням" [2, с.
315]. При цьому слід враховувати, що підприємству необ-
хідно адаптуватися як до несприятливих факторів зовніш-
нього середовища, так і до сприятливих шляхом забезпе-
чення ефективного пристосування до них стратегій управ-
ління.

Адаптація, як властивість "відкритих" систем, вельми
важлива в умовах переривчастих, раптових і непередбачу-
ваних змін зовнішнього середовища, сьогодні вона стає
навіть більш важливим організаційним фактором, ніж на-
вички прогнозування.

Адаптивні реакції підприємства можна також роз-
ділити на два типи: пасивна адаптація, коли підприємство
змінює своє поведінку для того, щоб функціонувати більш
ефективно, та активна адаптація, коли підприємство само
змінює своє середовище з тим, щоб його поведінка у тепе-
рішньому та майбутньому була більш ефективною [2]. Ос-
кільки зміни середовища можуть бути швидкими, але не-
тривалими, або навпаки, повільними та тривалими, підприє-
мство має вміти пристосовуватися до таких умов. Цього
можна досягти, якщо підприємство володіє високою гнуч-
кістю пристосування, тобто можливістю "переорієнтації ви-
робничої системи без докорінної зміни матеріально-тех-
нічної бази" [5].

Для забезпечення адаптації до умов ринку, що швид-
ко змінюється, підприємство має сформулювати бачення
майбутнього, виходячи з позиції теперішнього, на основі
якого буде розроблятися стратегія управління. Для цього
окремі операції та підсистеми управління поєднуються в
єдину систему стратегічного управління, головною ланкою
якої стають кваліфіковані управлінці. Поряд з цим, клю-
човими моментами адаптації виступають неперервне на-
вчання персоналу підприємства, посилена увага на внутрі-
шньому та більша прозорість на зовнішньому ринках [1, с.
6]. Сам процес адаптації може бути спонтанним (реактив-
ним), що викликаний факторами нестабільності середови-
ща, або цілеспрямованим, що визначається стратегічним
управлінням змінами [3, с.170—172].

Відповідно до вищезазначеного, можна стверджува-
ти, що основою організаційного розвитку підприємства є
збереження в процесі взаємодії з середовищем значень
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суттєвих показників в заданих обмеженнях через присто-
сування (адаптацію). При чому, під адаптацією слід розу-
міти здатність підприємства цілеспрямовано пристосову-
вати поведінку до умов зовнішнього середовища, а також
сам процес його пристосування. А різноманітність умов,
до яких пристосовується виробничо-управлінська система,
вимірює рівень її адаптивності. Стратегічна гнучкість
підприємства у даному випадку розглядається нами як
складова його адаптивності, що характеризує здатність
виробничо-управлінської системи до адаптації за зміню-
ваних умов функціонування з мінімальними втратами та без
збитків або з незначною втратою продуктивності. Отже,
на нашу думку, поняття "стратегічна гнучкість підприєм-
ства" можна трактувати, як здатність системи чи об'єкта
ефективно адаптуватися до зовнішнього середовища.

Основою стратегічної гнучкості підприємства є конг-
ломератна побудова стратегічних зон господарювання
(СЗГ), що залежать від різних технологій та вимагають
різнорідних економічних, соціальних, політичних та куль-
турних умов [6, с. 105]. Іншими словами, це спроможність
підприємства до ефективного варіювання цілями, що за-
безпечує своєчасну та ефективну зміну набору СЗГ та зас-
тосовуваної по відношенню до тієї або іншої СЗГ товар-
ної, цінової та інвестиційної політики. Ці зміни, у свою чер-
гу, мають грунтуватися на прогнозуванні стратегічних не-
сподіванок як сприятливого, так і несприятливого харак-
теру.

Шляхом постійного моніторингу ринку та випереджа-
ючої зміни набору СЗГ (його диверсифікації) підприємство
може забезпечити стратегічну гнучкість, тобто неза-
лежність від жодної СЗГ з позицій її впливу на виживання
підприємства.

Проте, слід зазначити, що стратегічна та внутрішня
гнучкість підприємства суперечать одна одній: наскільки
підприємство диверсифікує своє зовнішню сферу, на-
стільки ж зменшується спроможність переключення його
внутрішніх ресурсів, що, у свою чергу, може призвести до
зниження ефективності функціонування виробничої сис-
теми. Тому гнучка політика повинна поєднуватися з синер-
гізмом.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Відповідно до проведеного дослідження і відповідаю-
чи на поставлені завдання, можна зробити такі висновки:

1. Для підприємств, що функціонують в умовах силь-
ної нестабільності середовища, найбільш ефективними є
динамічні (гнучкі) системи стратегічного управління, що
здатні швидко змінювати структуру та технологію вироб-
ничого процесу.

2. Використання концепції стратегічної гнучкості
надає можливість формування прийнятної за змістом та
характером стратегії взаємодії підприємства із зовнішнім
оточенням, що забезпечить його успішне стійке функціо-
нування в мінливих ринкових умовах.

При цьому, слід зазначити, що застосування вітчизня-
ними підприємствам концепції стратегічної гнучкості
підприємства зумовлює необхідність удосконалення мето-
дичних рекомендацій щодо деталізації процесів управлін-
ня та забезпечення стратегічної гнучкості підприємства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Інституційні інвестори є динамічно зростаючою групою
фінансових посередників, яка відіграє важливу роль на фінан-
сових ринках в цілому і фондовому ринку зокрема. Це
підтверджується загальними обсягами їх активів, які переваж-
но інвестуються в різні види цінних паперів. Наприклад, су-
марні активи недержавних пенсійних фондів в цілому у світі
сягали 31,5 трлн дол. США, страхових компаній — 24,4 трлн
дол. США, взаємних фондів — 23,8 трлн дол. США (на кінець
2011 р.) [4]. У той же час відповідні українські інституційні
інвестори поки що не досягли достатнього розвитку і можна
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IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN STRUCTURAL
DEVELOPMENT OF STOCK MARKET

У статті досліджуються зміни, які можуть відбуватись на фондовому ринку під впливом діяль-

ності інституційних інвесторів. На прикладі досвіду зарубіжних країн наголошується на важли-

вому значенні цих фінансових посередників у розвитку фондового ринку. В роботі виокремле-

но основні особливості структурних змін, які відбуваються на фондовому ринку під впливом

діяльності інституційних інвесторів, окреслено фактори, які визначають такі зміни. Серед них

слід відзначити законодавчо-нормативне забезпечення, діяльність саморегулівних організацій,

професійне управління активами, сучасні засоби комунікації, інформаційні системи ведення

торгів, зниження транзакційних витрат, ліквідність фондового ринку, міжнародний лістинг ком-

паній, фінансові інновації тощо. Автором визначено ключові проблеми, які стримують розви-

ток інституційних інвесторів і фондового ринку в країнах, що розвиваються.
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говорити, що вони знаходяться лише на початковому етапі
свого життєвого циклу. Обсяги активів в їх розпорядженні на
даний момент все ще невисокі. Тим не менш, потенціал зрос-
тання українських інституційних інвесторів достатній для до-
сягнення високих результаті у майбутньому, а отже їх вплив
на фондовий ринок буде поступово зростати.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Слід відзначити, що в публікаціях вітчизняних до-
слідників скоріше зазначається роль, яку відіграють інсти-
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туційні інвестори на фондовому ринку, їхні функції та особ-
ливості роботи. Окремо розглядається діяльність НПФ, СК,
ІСІ та інших фінансових посередників на фінансовому рин-
ку в цілому. Цьому присвячено чимало робіт таких вчених,
як З. Ватаманюк, О. Вовчак, А. Вожжов, Ю. Коваленко,
В. Корнєєва, Д. Леонов, І. Матвієнко, О. Морозов, Т. Прей-
гер, О. Ромащенко, Р. Тиркало, Н. Ткаченко, Н. Шелудько
та ін. Досить активно окремі аспекти цієї проблеми вивча-
ються закордоном в дослідженнях Е. Девіса, Р. Мертона,
З. Боді, М. Кона та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мету роботи можна визначити як узагальнення резуль-

татів впливу інституційних інвесторів на структурний розви-
ток фондового ринку та визначення ключових проблем, які
стримують аналогічні процеси у країнах, що розвиваються,
що яких відноситься і Україна.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Значні структурні зміни на фінансових ринках обумов-
лені розвитком інституційних інвесторів і пов'язані із ви-
конанням ними однієї з найбільш важливих функцій —
акумуляції та трансферу фінансових ресурсів. У першу
чергу мова йде про зміни в структурі заощаджень. Знач-
на роль інституційних інвесторів призводить до того, що
в економіці зростає розмір довгострокових заощаджень,
що в свою чергу має суттєвий ефект на розміри інвестицій
та загальний економічний розвиток країни. Особливо це
є очевидним на прикладі НПФ. Дослідження свідчать, що
збільшення відрахувань в пенсійні фонди призводить до
зростання персональних заощаджень. Наприклад, у ро-
ботах Фельдштайна [3], Маннела [7] показано, що
збільшення пенсійних активів США на одиницю призво-
дить до збільшення персональних заощаджень на 0,35—
0,5. Корсетті та Шмідт-Хеббель [1] довели, що у країнах,
які розвиваються (зокрема Чилі), проведення пенсійних
реформ сприяє загальному збільшенню заощаджень.
Аналогічні наслідки були виявлені дослідженнями Світо-
вого банку у Сінгапурі.

Зрозуміло, що подібні тенденції важливі навіть не з точ-
ки зору приросту заощаджень як таких, а з тієї позиції, що
такий приріст супроводжується збільшенням ресурсної бази
інституційних інвесторів, дозволяючи їм нарощувати акти-
ви. При цьому частка безстрокових і довгострокових активів
є домінуючою, що не спостерігається, якщо розглядати пер-
сональні інвестиції фізичних осіб. При цьому питома вага
фондових інструментів у НПФ сягає 50—90% у більшості
країн. Те ж стосується страхових компаній та взаємних
фондів. Фізичні особи, як правило, віддають перевагу більш
ліквідним формам активів.

Одним з ключових аспектів підвищення активності інсти-
туційних інвесторів стало загострення конкуренції із банкі-
вськими установами. Останнім значно складніше залучати
фінансові ресурси за рахунок депозитів фізичних осіб, тому
вони переорієнтуються на користь зобов'язань недепозит-
ного характеру, віддаючи перевагу операціям репо та
міжбанківським кредитам. У пошуках прибуткових сфер
банки переключаються зі сфери традиційних фінансових
послуг в бік інтенсифікації взаємодії зі страховими та інвес-
тиційними компаніями, недержавними пенсійними фонда-
ми. Зростає їх участь у використанні кредитних деривативів
та облігацій, забезпечених борговими зобов'язаннями.
Зрозуміло, що такі тенденції призводять до суттєвої зміни в
структурі та інфраструктурі фондових ринків, сприяючи роз-
ширенню кількості інвесторів, створюючи можливості для
кращої диверсифікації фінансових активів та покращенню
ліквідності ринків.

Зростаюча ресурсна база інституційних інвесторів суп-
роводжується збільшенням пропозиції довгострокових фон-
дових інструментів, які використовуються компаніями для
фінансування своєї діяльності. Ці тенденції сприяють кращій
динаміці показників ринків капіталу, ефективності розмі-
щення нових фінансових інструментів, перерозподілу ре-
сурсів від ринку банківського кредитування до фондового
ринку.

Належне функціонування інституційних інвесторів вима-
гає наявності стабільної та ефективної інфраструктури фон-
дового ринку, яка включає в себе наступні елементи: зако-
нодавчо-нормативне забезпечення, систему бухгалтерсько-
го обліку, органи державного регулювання і нагляду, сис-
тему клірингу та розрахунків, інфраструктуру для торгів
цінними паперами.

Виходячи зі світового досвіду, можна стверджувати, що
розвиток інституційних інвесторів є визначальним в еволюції
фондового ринку, а з іншого боку наявність ефективно фун-
кціонуючого фондового ринку є запорукою реалізації інве-
стиційних стратегій цими фінансовими посередниками. При
цьому нормативно-правове забезпечення відіграє вирішаль-
ну роль в таких процесах, що проявляється в його специфі-
чних функціях.

Першою істотною функцією є вимоги для точного роз-
криття всієї істотної інформації, що сприяє створенню про-
зорого фондового ринку за рахунок оприлюднення фінан-
сових даних про діяльність інституційних інвесторів. У цьо-
му аспекті важливим аспектом є уніфікація вимог до інфор-
мації з боку регуляторів різних країн, що забезпечує ефек-
тивну інформаційну підтримку, особливо для іноземних кон-
трагентів на національному фондовому ринку.

Другою важливою функцією є усунення практики вико-
ристання інсайдерської інформації при проведенні торгів
цінними паперами. При цьому важливу роль відіграє не вста-
новлення лише кримінальної відповідальності за такі дії, як
це поширено в практиці країн, що розвиваються, а застосу-
вання санкцій широкого спектру (цивільної, адміністратив-
ної, кримінальної відповідальності).

Третя функція нормативно-правового забезпечення
полягає у створенні справедливих норм захисту прав акціо-
нерів, включаючи міноритаріїв, а також впровадження ефек-
тивних механізмів корпоративного управління при схваленні
акціонерами ключових корпоративних рішень.

 Окрім законодавчо-нормативного забезпечення важ-
ливе значення для розвитку фондового ринку та інституцій-
них інвесторів мають саморегулівні організації. Такі уста-
нови достатньо поширені в розвинених країнах, але їх фун-
кціонування в країнах, що розвиваються, може бути достат-
ньо проблематичним через надмірну зарегульованість рин-
ку з боку держави. Пошук балансу в нормах і заходах дер-
жавного регулювання є основною проблемою, нерозв'язан-
ня якої може створити суттєві перепони в розвитку інститу-
ційних інвесторів і фондового ринку. Одним із варіантів ви-
ходу із цього стану у країнах із слабким розвитком фондо-
вого ринку є поступове пом'якшення регулятивних вимог,
що повинно стимулювати розвиток фінансового і інститу-
ційного секторів.

Слід відзначити, що інфраструктура фінансового рин-
ку в країнах ОЕСР суттєво змінилась за рахунок різкого
розширення інституційного сектору і його впливу на
ліквідність ринку капіталів, попиту на фінансові інструмен-
ти і фінансові інновації, збільшення впливу галузі управлін-
ня активами на інвестиційні стратегії та торгівельні операції
на фондовому ринку. Подібні зміні очікуються і в країнах,
що розвиваються, за умови росту кількісних показників, які
характеризують діяльність інституційних інвесторів. Цей
динамічний процес також характеризується наявністю зво-
ротного зв'язку: розвиток інституційних інвесторів призво-
дить до розвитку фондового ринку, в той час як існування
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інституційних інвесторів вимагає наявності складної фінан-
сової інфраструктури.

Професійне управління активами є невід'ємною скла-
довою інфраструктури фінансового ринку. Воно має суттє-
вий вплив на структуру і методи роботи інших учасників
фінансового ринку. Технічні і експлуатаційні вимоги у по-
єднанні із загальним зростанням сфери управління актива-
ми мають первинне значення для створення умов, в яких
працюють інституційні інвестори.

У своїй найпростішій формі управління активами мож-
на розглядати як послуги, що включають управління інвес-
тиційним портфелем від імені інституційних інвесторів. При
цьому довірче управління найчастіше здійснюється як зов-
нішня послуга для банків, страхових компаній, фондів взає-
много інвестування, пенсійних фондів, а це створює пробле-
му взаємовідносин між принципалом і агентом. Управління
активами є визначальною рухомою силою, що сприяє уск-
ладненню інвестиційних стратегій інституційних інвесторів,
появі нових фінансових інструментів, покращенню торгових
та інвестиційних технологій.

Ліквідність фондових ринків як один із ключових ком-
понентів в їх структурному розвитку багато в чому визна-
чається активністю інституційних інвесторів: їх арбітражні
та торгівельні операції, управлінням інвестиційними порт-
фелями призводять до підвищення загальної ліквідності
фондових ринків. Ліквідність, яка визначається значною
кількістю операцій купівлі-продажу цінних паперів, також
дозволяє говорити про ефект масштабу при здійсненні
фінансових операцій, а отже призводить до зменшення тран-
закційних витрат інституційних інвесторів, які, таким чином,
мають об'єктивні переваги над дрібними інвесторами. В ціло-
му підвищення ліквідності фондових ринків дозволяє покра-
щити ефективність функціонування ринків капіталів і повин-
но призводити до зниження вартості капіталу.

Важливими компонентами високоліквідного ринку є
сучасні засоби комунікації та інформаційні системи веден-
ня торгів, надійні системи клірингу і розрахунків між учас-
никами торгів на фондовому ринку, які разом дозволяють
проводити швидке виконання ордерів на купівлю-продаж
цінних паперів без значних коливань у цінах активів і суттє-
вих транзакційних витрат.

Активна участь інституційних інвесторів у біржовій
торгівлі призвела до появи нових типів біржових контрактів
та фінансових інструментів, які задовольняли специфічні
вимоги цих учасників фондового ринку. Наприклад, з'яви-
лись ордери на купівлю-продаж значних пакетів акцій од-
ного емітента (блочна торгівля), а також ордери на купів-
лю-продаж значної кількості акцій різних емітентів за ко-
роткий проміжок часу (програмна торгівля).

Для того, щоб зробити механізми реалізації таких ор-
дерів ефективними, була створена мережа торгових май-
данчиків для цінних паперів окремих емітентів, де інсти-
туційні інвестори могли проводити торги між собою, вико-
ристовуючи сучасні телекомунікаційні засоби. Цей позабір-
жовий ринок відіграє важливу роль на ринку капіталів, за-
безпечуючи необхідну ліквідність торгів між інституційни-
ми інвесторами. Таким чином, потреби інституційних інвес-
торів стали тією рушійною силою, яка дозволила перейти
від торгів, що здійснюються через телефонну мережу, до
системи електронних торгів, які дозволяють автоматично
виконувати ордери між членами біржі.

Зміни в інфраструктурі фінансових ринків, направлених
на покращення їх ліквідності, сприяли одночасному знижен-
ню непрямих торгівельних витрат. Пошук більш ефективних
шляхів проведення торгів також призвів до розвитку аль-
тернативних і нетрадиційних торгівельних систем, зокрема
проп-трейдингу (Proprietary Тrading). Таким чином, інсти-
туційні інвестори позбулись проміжної ланки — брокерів
— при здійсненні торгівлі цінними паперами (процес отри-

мав назву дисінтермедіація), а це в свою чергу позначилось
на рівні прямих транзакційних витрат при проведенні опе-
рацій з цінними паперами.

У практиці активного управління інвестиційним портфе-
лем врахування всіх транзакційних витрат знижує його ре-
альну дохідність. Це цілком узгоджується із основною те-
зою теорії ефективного ринку, яка стверджує, що поточні
котирування цінних паперів включають в себе всю доступну
інформацію. Відповідно, ніякого виграшу від використання
активних стратегій управління інвестиційним портфелем у
намаганнях показати кращий результат, ніж ринковий
індекс, не повинно бути. Тому портфель, заснований на рин-
ковому індексі, є найкращою інвестиційною стратегією в
ситуації, коли з цінової позиції фондові ринки є ефективни-
ми. Слідування цій теорії призвело до появи значної кількості
індексних фондів, хоча їх частка тим не менш, залишається
відносно невеликою у порівнянні із загальною кількістю
інвестиційних фондів, які вкладають кошти переважно в
акції.

Ще однією важливою структурною зміною на фондо-
вому ринку під впливом інституційних інвесторів стала по-
ява міжнародного лістингу компаній. Хоча цей процес част-
ково пояснюється бажанням емітентів вийти на нові ринки
капіталу, розширюючи при цьому коло потенційних інвес-
торів, але в той же час він пов'язаний із виникненням необ-
хідності у інституційних інвесторів диверсифікувати інвес-
тиційні портфелі, включивши в них цінні папери нерези-
дентів, знижуючи таким чином можливі втрати від розба-
лансування портфелів.

Процес фінансових інновацій (винахід, розробка і
впровадження нових фінансових інструментів) був також
досить сильно пов'язаний із розвитком інституційних інве-
сторів, у яких виникла потреба в індивідуальних фінансо-
вих інструментах. Фінансові інновації на фондовому рин-
ку були стрімкими у 1980—90 рр. (Р. Мертон і З. Боуді
охарактеризували цей процес як "інноваційна спіраль"
[6]), за рахунок чого інновації рухали фінансову систему
до кращої ефективності, у свою чергу сприяючи подаль-
шим інноваціям. Зокрема особливо значущим було зрос-
тання ролі ринків деривативів, векселів і сек'юритизова-
них цінних паперів. До середини 1980-х рр. інновації по-
ходили з Європи, а після цього більшість нововведень
брало початок у США. Для цього періоду характерним є
поява нових фінансових продуктів, які задовольняли по-
треби міжнародних банків в сфері ризик-менеджменту.
Як показали дослідження Банку міжнародних розра-
хунків, свопи, форвардні контракти за відсотковими став-
ками, процентні опціони і ф'ючерси виступили як допов-
нення і альтернатива традиційним міжнародним міжбан-
ківським депозитам [9]. Збільшуючись у часі за обсяга-
ми, операції з деривативами виконували важливу функ-
цію в управлінні активами інституційних інвесторів. Ці
фінансові посередники, які звикли використовувати де-
ривативи у своїй національній практиці, намагались по-
ширити її і на закордонні фондові ринки. За умови успіху
їх впровадження, інновації в подальшому призводили до
зростання обсягів міжнародних інвестицій.

Можна стверджувати, що сучасна інфраструктура
фінансових ринків є невід'ємною частиною процесів розвит-
ку національних інституційних секторів країн, що розвива-
ються. Як зазначалось раніше, це двосторонній динамічний
процес. Це означає, що впровадження заходів, які сприя-
ють розвитку основи системи інституційного інвестування
(наприклад, пенсійної реформи або через усунення окре-
мих недоліків), буде стимулювати розвиток фондового рин-
ку. Так само політика, спрямована на розвиток інфраструк-
тури фінансових ринків, є ключовим елементом побудови
ринково орієнтованої національної системи інституційних
інвесторів.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35

У той же час необхідно наголосити на певних пробле-
мах, які стримуються розвиток інституційного сектору і фон-
дового ринку в країнах, що розвиваються. Зокрема цент-
ральною проблемою є законодавчо-нормативне забезпе-
чення діяльності інституційних інвесторів, включаючи захист
прав власників цінних паперів, чітке визначення інвестицій-
них цілей і ризиків, встановлення пруденційних нормативів
і стандартів довірчого управління, прозорість процедур оц-
інки активів інституційних інвесторів і захисту їх цілісності.
На жаль, у країнах, що розвиваються, ці норми або відсутні,
або виконуються частково. До того ж окремі види інститу-
ційних інвесторів не можуть активно розвиватись через низ-
ку інших причин.

Так, фонди взаємного інвестування не можуть на рівних
конкурувати з комерційними банками, які стримують їх розви-
ток, фактично перенаправляючи кошти потенційних інвесторів
у банківські депозити. Додатковими бар'єрами виступають ви-
сокі транзакційні витрати на здійснення інвестування в цінні
папери, нерозвиненість фондового ринку, нестача фінансових
інструментів, в які можна було б вкладати вільні грошові кош-
ти, їх низька ліквідність. Фонди взаємного інвестування в роз-
винених країнах приймають активну участь в управлінні акти-
вами пенсійних фондів, в той час як країни, що розвиваються,
не мають активно функціонуючої системи недержавного пен-
сійного забезпечення, а законодавчі норми, як правило, вик-
лючають взаємні фонди з пенсійної системи.

Страхові компанії, що займаються страхуванням життя
відіграють несуттєву роль у фінансовому секторі таких країн.
Їх залежність від рівня реального доходу населення, а та-
кож загальноекономічного розвитку країни унеможливлює
швидке зростання цих інституційних інвесторів. Поряд з цим
слід відзначити, що недосконале державне регулювання цієї
сфери, слабка конкуренція, обмеженість пропозиції інно-
ваційних продуктів, неадекватний розвиток інфраструкту-
ри, розкриття фінансової інформації і надійність страховиків
створюють додаткові перепони для успішного функ-
ціонування цих інституційних інвесторів.

Зрозуміло, що зростання активів інституційних інвес-
торів робить їх активними учасниками фондового ринку,
сприяючи суттєво збільшенню обсягів торгів, змінюючи кор-
поративну структуру багатьох акціонерних компаній, а самі
інституційні інвестори приймають активну участь в управлі-
ння суб'єктами господарювання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, окреслені проблеми країн, що знаходять-
ся на етапі розвитку ринкових відносин, до яких відносить-
ся і Україна, повністю повторюють ті досягнення, які вже
присутні в розвинених країнах. Тому нормальне функціону-
вання фондового ринку і інституційних інвесторів вимагати-
ме (принаймні на початкових етапах) копіювання цих досяг-
нень із врахуванням національної специфіки, запозиченням
найкращого за результатами досвіду і практики роботи,
включаючи впровадження необхідних елементів інфраст-
руктури фінансового ринку. Без цих заходів еволюційний
розвиток фондового ринку і системи інституційних інвес-
торів може розтягнутись на довгі роки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для економіки будь-якої країни є характерним не-

рівномірний розподіл фінансових ресурсів, що прояв-
ляється у тому, що для одних суб'єктів господарюван-
ня їх обсяг є недостатнім, в той час як інші мають його
надлишок. Потреба у фінансових ресурсах зумовлена
тим, що вони є необхідною умовою здійснення опера-
ційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Остання
є визначальною ланкою моделі розвитку як суб'єкта гос-
подарювання, так і країни в цілому. Без її здійснення
неможливо подолати соціально-економічну кризу, за-
безпечити економічне зростання та приріст соціально-
го ефекту. Механізм структурного і якісного оновлення
виробництва, створення ринкової інфраструктури відбу-
ваються, насамперед, в ході реалізації інвестиційної
діяльності. Таким чином, формування інвестиційних
ресурсів та трансформація їх у інвестиційний капітал
виступають рушійною силою економічного зростання.
Однак потрібно чітко усвідомлювати, які саме фінансові
інструменти задіяні у цьому процесі, аби на практиці
через їх регулювання домогтися позитивного економі-
чного ефекту.
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THE THEORETICAL BASIS OF DEBT SECURITIES PARTICIPATION IN THE REAL
INVESTMENT CAPITAL FORMATION

У статті визначено зміст інвестиційного капіталу та його реальної форми. Розкрито теоре-

тичний підхід до визначення ролі боргових цінних паперів у процесі кругообігу інвестиційного

капіталу у процесі розширеного відтворення на макроекономічному рівні. Обгрунтовано та роз-

крито участь муніципальних облігацій та облігацій підприємств нефінансового сектору у про-

цесі формування реального інвестиційного капіталу на рівні суб'єктів господарювання.

The article defines the content of investment capital and its real form. Theoretical approach to

defining the role of debt securities in the investment capital cycle in the process of expanded

reproduction at the macroeconomic level is presented. The participation of municipal bonds and

corporate bonds of non-financial sector in the process of real capital investment formation at the

entity level is grounded and exposed.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Складність вивчення даного питання зумовлена тим,

що боргові цінні папери можуть бути одночасно об'єк-
том фінансових інвестицій та інструментом формуван-
ня ресурсів на фінансовому ринку. Однозначно стверд-
жувати, яка з цих ролей боргових цінних паперів є пер-
винною, досить складно. Однак, виходячи з економіч-
ної природи цих інструментів та їх першочергового при-
значення (емісія з метою залучення позичкових ре-
сурсів), варто зосередити увагу на вчених, які розгля-
дали боргові цінні папери саме як інструмент форму-
вання фінансових ресурсів.

Переважна більшість досліджень у цьому напрямі
проводилась із позицій того, що боргові цінні папери
виступають інструментом формування фінансових ре-
сурсів загалом для відповідного суб'єкта господарюван-
ня. Саме під таким кутом зору розглядали боргові цінні
папери Ю. Брігхем, Л. Гапенскі, О.С. Волков, Д. Гарнер,
С.В. Глущенко, П. Етрілл, О.Г. Куліков, Л.С. Мартюше-
ва, Г.І. Філіна. Проте і серед зарубіжних, і серед вітчиз-
няних вчених-економістів є ті, що досліджували боргові
цінні папери саме як інструменти формування інвести-
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ційних ресурсів. Застосування окремих видів боргових
цінних паперів у фінансуванні інвестиційних проектів та
місце цих фінансових інструментів серед інших інстру-
ментів формування інвестиційних ресурсів висвітлюва-
ли В.С. Бард, А.І. Даниленко, М.Д. Білик, П.В. Захар-
ченко, А.О. Сосновський, О.М. Гавриш, С.А Ушацький,
Л.Л. Іоніна, Е. Йєскомб, Н.А. Марченко, Я.С. Мелкумов,
А.О. Пастухов, А.А. Пересада, Т.В. Майорова, Г.С. Ста-
ровєрова, Г.І. Філіна, Дж. Фіннерті, В.В. Хрістіановсь-
кий. Проте у вітчизняній та зарубіжній науковій літера-
турі відсутнє цілісне дослідження ролі боргових цінних
паперів у формуванні реального інвестиційного капіта-
лу, що й визначає актуальність теми статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є формулювання теоретич-

них засад участі боргових цінних паперів у формуванні
реального інвестиційного капіталу на макро- та мікро-
рівні економіки та в розрізі різних видів боргових цінних
паперів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У теорії політичної економії можна виділити три

основні підходи до розуміння капіталу:
1. Предметно-функціональний підхід. Згідно з ним

капітал ототожнюється з накопиченою працею, тобто
всім тим, що використовується у виробництві, з метою
виготовлення реалізованої продукції і отримання при-
бутку. Так, Д. Рікардо вважав, що капітал — це засоби
виробництва [1, с. 9]. А. Маршалл зараховував до капі-
талу усі речі, окрім землі, що приносять дохід та при-
значені для торговельно-промислових цілей [2, с.140].
Аналогічні підходи існують і в новій економічні науці,
наприклад, П. Самуельсон відносив до капіталу при-
родні ресурси, ресурси людської праці та капітальні
блага, вироблені самою економічною системою [3, с.
203].

2. Монетаристський (грошовий) підхід. Капітал тут
досліджується як фінансовий ресурс, що приносить
дохід його власникові у вигляді відсотків. Прихильники
монетаристської концепції виходять з того, що капітал —
це гроші або їх замінники — кредитні гроші, які пов'я-
зані з отриманням доходу.

3. Соціально-економічний підхід. Згідно з ним, кап-
італ К. Маркса трактується як економічна категорія, як
специфічні суспільні відносини, що виникають за пев-
них історичних умов [4, c. 886].

Саме останній підхід дозволяє найкращим чином
сформулювати зміст реального інвестиційного капіта-
лу, оскільки у ньому К. Маркс відходить від однобічності
попередніх концепцій і звертає увагу на соціально-еко-
номічну сутність капіталу.

Першим твердженням К. Маркса є те, що будь-який
капітал (промисловий, торговельний, позичковий) почи-
нає свій обіг із грошової форми, тобто як певна сума
грошей. В подальшому він сформулював загальну фор-
мулу обігу капіталу, що стала у подальшому класичною:

Г — Т — Г' (1),
де Г — початковий грошовий капітал, що вкладаєть-

ся у виробництво товару Т, реалізація якого дозволяє
отримати нові гроші в обсязі Г', що складається із по-
чатково авансованої суми грошей та приросту цієї суми.

Цей приріст К. Маркс назвав додатковою вартістю.
Здатність грошей створювати додаткову вартість пере-
творює їх на капітал, тобто на вартість, що приносить
додаткову вартість [5, c. 166].

У подальшому Маркс робить висновок про те, така
додаткова вартість виникає зі споживчої вартості това-
ру і створюється у процесі його виробництва. Отже,
гроші перетворюються на капітал тоді, коли вони аван-
суються в складові елементи процесу виробництва (за-
соби виробництва і робочу силу) з метою отримання
додаткової вартості і привласнення результатів чужої
праці. В даному випадку мова йде про так званий реаль-
ний капітал.

Адаптуючи концепцію світового вченого, ми може-
мо визначити, що інвестиційний капітал — це суспільні
відносини, що виникають у процесі формування інвес-
тиційних ресурсів щодо їх використання економічними
суб'єктами для реалізації інвестиційних заходів.

У залежності від того, чи буде створено нову вар-
тість в результаті використання цих інвестиційні ре-
сурсів, пропонуємо надалі розглядати дві форми інвес-
тиційного капіталу:

а) реальну, за якої інвестиційні ресурси спрямову-
ються у реальні інвестиції;

б) фіктивну, за якої інвестиційні ресурси спрямову-
ються у фінансові інвестиції.

Виходячи з такого розуміння сутності та форм інве-
стиційного капіталу, можна представити його формуван-
ня та використання на макрорівні через призму розши-
реного відтворення (рис. 1).

Запропонована схема демонструє циклічний процес
зростання ВВП, основу якого складає національний
дохід країни. В ході його розподілу та перерозподілу
формуються доходи суб'єктів господарювання. В про-
цесі використання, особисті доходи частково спрямо-
вуються на споживання, в той час як решта призначені
для нагромадження. Саме остання категорія доходів
забезпечують формування заощаджень, частина яких
перетворюються на інвестиційний капітал. У вигляді
інвестиційних ресурсів, інвестиційний капітал спрямо-
вується у інвестиційний процес, де використовується для
реалізації різноманітних інвестиційних заходів. В залеж-
ності від об'єкту інвестицій — реальні чи фінансові, інве-
стиційний капітал набере відповідно реальної чи фіктив-
ної форми.

У разі реалізації реальних інвестицій відбувається
створення унікальних інвестиційних об'єктів, які мають
нову, нарощену споживну вартість. У результаті експлу-
атації / реалізації таких інвестиційних об'єктів формуєть-
ся дохід. Останній розподіляється наступним чином:

— відшкодування витрат за авансованим інвести-
ційним капіталом, у тому числі, сплата прибутку влас-
нику тимчасово вільних коштів за користування ними. В
разі, якщо тимчасово-вільні кошти були запозичені че-
рез емісію боргових цінних паперів і використані для
фінансування реальних інвестицій, то власник таких
цінних паперів отримає дохід у розмірі, передбаченому
зобов'язанням емітента.

— додаткова споживча вартість у формі новоство-
реного суспільного продукту.

Якщо ж мова йде про фінансові інвестиції, то буду-
чи втіленням фіктивного інвестиційного капіталу, вони
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лише утворять дохід, необхідний для відшкодування
вкладеного інвестиційного капіталу. В результаті реа-
лізації таких інвестицій не буде створено додаткову спо-
живчу вартість і не відбудеться формування нового су-
спільного продукту.

Постає необхідність з'ясувати, яку роль у форму-
ванні та використанні інвестиційного капіталу на загаль-

ноекономічному рівні відіграють саме боргові цінні па-
пери. Складність поставленого завдання полягає в тому,
що вони беруть участь одночасно у формуванні фіктив-
ного та реального інвестиційного капіталу. З однієї
сторони, будучи об'єктом фінансових інвестицій, богові
цінні папери завжди виступатимуть інструментом фор-
мування саме фіктивного інвестиційного капіталу, не бе-
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Рис. 1. Процес формування та використання інвестиційного капіталу на макрорівні
Джерело: складено автором.
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ручи участі у створенні нового суспільного продукту та
розширеному відтворенні. З іншої сторони, за певних
обставин боргові цінні папери можуть виступати інстру-
ментом формування реального інвестиційного капіталу
в разі, якщо отримані від їх емісії кошти будуть спрямо-
вані на фінансування реальних інвестицій; у такому разі
БЦП виступатимуть інструментом формування реально-
го інвестиційного капіталу, а значить братимуть участь
у примноженні суспільного продукту і розширеному
відтворенні.

Аби повною мірою розкрити питання щодо ролі
боргових цінних паперів у формуванні реального інвес-
тиційного капіталу, потрібно дослідити процес викори-
стання цього фінансового інструменту на мікрорівні для
фінансування інвестиційної діяльності. Для цього слід
точно визначити, які саме види боргових цінних паперів
задіяні у цьому процесі.

Тут варто звернутись до категорії "інвестиційний
кредит", який можна визначити як економічні відноси-
ни, що виникають між суб'єктами інвестиційного про-
цесу (інвестором-позичальником та кредитором), пов'я-
зані із передачею у користування вільних коштів на за-
садах зворотності, строковості, платності та добро-
вільності з подальшим використанням цих коштів для
фінансування інвестиційного проекту [6]. Його особли-
востями є:

— сторони кредитної угоди є водночас суб'єктами
інвестиційної діяльності;

— такий кредит має чітко визначене інвестиційне
цільове призначення, оскільки запозичені кошти спря-
мовуються на фінансування конкретного інвестиційно-
го проекту;

— як правило, інвестиційний кредит укладається на
тривалий строк, що прив'язаний до строку реалізації та
окупності інвестиційного проекту;

— надання такого кредиту потребує ретельної оці-
нки, в першу чергу, не самого позичальника, а інвести-
ційного проекту;

— плата за кредит встановлюється відповідно до
рівня доходності за інвестиціями, однак не вище ньо-
го;

— надання інвестиційного кредиту передбачає мож-
ливості надання позички з пільговим терміном відшко-
дування, що передбачає сплату лише процентів за кре-
дит впродовж строку реалізації інвестиційного проек-
ту, а відшкодування основної кредиту — після експлуа-
тації об'єкту інвестування;

— погашення позички та відсотків здійснюється
лише за рахунок доходів, які одержує інвестор від реа-
лізації інвестиційного проекту.

Усі ці характеристики в тій чи іншій мірі можуть бути
притаманні облігаціям нефінансових підприємств та му-
ніципальним облігаціям. Тому в нашому дослідженні ми
пристаємо на позицію, за якої формою інвестиційного
кредиту є виключно ці боргові цінні папери. Це можна
обгрунтувати наступними міркуваннями.

Рис. 2. Роль облігацій місцевих позик у кругообігу реального інвестиційного капіталу
Джерело: складено автором.



Інвестиції: практика та досвід № 4/201440

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

По-перше, інвестиційний кредит має довгостроко-
вий характер, оскільки реалізація інвестиційних про-
ектів, які потребують такого фінансування, є масштаб-
ними і тривають понад 1 рік. Таким чином, мова не йде
про цінні папери ринку грошей, на якому в обігу пере-
бувають фінансові інструменти строком до 1 року. До
таких боргових цінних паперів слід віднести інвестиційні
сертифікати з фіксованою дохідністю та ощадні (депо-
зитні) сертифікати. В той же час до боргових цінних па-
перів ринку капіталу належать, насамперед, різні види
облігацій зі строком обігу понад 1 рік.

По-друге, інвестиційний кредит передбачає цільове
призначення, а саме фінансове забезпечення реалізації
конкретного інвестиційного проекту. Цільовий характер
емісії можуть мати лише облігації, у проспекті емісії яких
обов'язково має бути зазначена мета емісії — напрями
використання фінансових ресурсів із зазначенням кон-
кретних обсягів, а також джерела погашення зобов'я-
зань за облігаціями.

Таким чином, подальша увага буде зосереджена на
облігаціях місцевих позик та облігаціях підприємств.

В Україні кошти, отримані від розміщення облігацій
внутрішніх місцевих позик, залучаються до фінансуван-
ня виключно бюджету розвитку відповідного місцево-
го бюджету. Крім того, у проспекті емісії обов'язково
має бути вказана мета використання фінансових ре-
сурсів, залучених від розміщення облігацій.

Отже, можемо зробити висновок про те, що облігації
місцевих позик виступають інструментом формування

фінансових інвестиційних ресурсів, а саме тієї частини
бюджетів місцевих громад, які спрямовані на реалізацію
інвестиційної стратегії розвитку певної місцевості. При
цьому мова йде про реальні інвестиційні проекти, тому їх
реалізації супроводжуватиме процес утворення та вико-
ристання реального інвестиційного капіталу. Схематич-
но це виглядатиме наступним чином (рис. 2).

Як видно з рисунку 2, кошти, отримані в результаті
розміщення на первинному ринку облігацій місцевих
коштів до місцевого бюджету розвитку надходять гро-
шові кошти. Разом з іншими надходженнями вони утво-
рюють сукупність фінансових інвестиційних ресурсів (Г),
які трансформуються у реальний інвестиційний капітал
за умови їх використання для реалізації реальних інве-
стиційних проектів розвитку місцевості.

За умов, що інвестиційний проект є ефективним та
реалізований успішно, буде створено новий реальний
об'єкт (Т), який генеруватиме дохід (Г'), розмір якого
буде достатнім для:

а) погашення зобов'язань перед власником об-
лігацій місцевих позик в основні сумі боргу та за позич-
ковим відсотком;

б) відшкодування інших витрат інвестиційного капі-
талу, які були понесені місцевими органами влади (за
наявності — іншим учасникам, які брали участь у про-
екті) в ході фінансування реального інвестиційного про-
екту чи програми розвитку місцевості;

в) одержання чистого прибутку від експлуатації новоство-
реного об'єкту, що перебуває у власності місцевої громади.

Рис. 3. Роль облігацій підприємств у кругообігу реального інвестиційного капіталу на рівні
нефінансового підприємства

Джерело: складено автором.
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За таких умов облігації місцевих позик виступають
інструментом формування саме реального інвестицій-
ного капіталу, а значить беруть участь у розширеному
відтворенні.

На практиці ситуація дещо відрізняється від тієї, що
була змальована вище. Досить часто місцеві органи вла-
ди змушені фінансувати проекти, від здійснення яких не
передбачається отримання доходів. Мова йде про
реальні інвестиції соціального спрямування. Однак
навіть за таких обставин з певним часовим лагом відбу-
вається процес розширеного відтворення, умови для
якого створюються завдяки розвитку соціально-еконо-
мічної інфраструктури регіону та підвищення рівня доб-
робуту населення.

Іншою проблемою є те, що в Україні, на жаль, важ-
ко прив'язати джерела розрахунків за облігаціями
місцевих позик до надходжень від реалізації інвести-
ційних проектів, на які було спрямовано акумульовані
за рахунок випуску цих облігацій кошти.

Далі слід зупинитись на характеристиці облігацій
підприємств. Їх емісію можуть здійснювати як фінансо-
во-кредитні установи, так і нефінансові підприємства.
Мета емісії облігацій підприємствами фінансового сек-
тору перебуває у площині нарощування кредитно-інве-
стиційного портфелю компанії, а тому лише облігації
нефінансових підприємств можуть прямо виступати в
ролі інструмента формування фінансових інвестиційних
ресурсів і брати участь у формуванні реального інвес-
тиційного капіталу (рис. 3).

В обмін на право власності на облігацію, інвестор пе-
редає емітенту визначену суму коштів. За умови, що ці
кошти будуть спрямовані на фінансування реального інве-
стиційного проекту, вони перетворюються на реальний
інвестиційний капітал, який набуває грошової форми інве-
стиційних ресурсів. У складі грошових коштів (Г), які були
сформовані інакше, ніж через емісію облігацій, разом з
іншими видами інвестиційних ресурсів, вони спрямовують-
ся емітентом у здійснення реальних інвестицій. Ці інвес-
тиційні ресурси мають бути використані так, щоб в резуль-
таті реалізації проекту утворився новий реальний об'єкт
(нова споживча вартість) (Т'), більша за споживчу вартість
початкового вкладання коштів (Т). Ця нова споживча
вартість набуває форми доходу (Г') від експлуатації ново-
створеного реального об'єкту, який за нормальних умов
має бути розподілений наступним чином:

а) власнику облігації має бути повернена основна
сума боргу, а також сплачено зароблений дохід;

б) іншим учасникам інвестиційного процесу мають
бути відшкодовані їх початкові витрати на реалізацію
інвестиційного проекту, а також доходи за умови, що
вони були передбачені;

в) нефінансове підприємство-емітент повинно сфор-
мувати амортизаційний фонд та отримати чистий прибу-
ток від експлуатації / реалізації об'єкту інвестування.

ВИСНОВКИ
Отже, вивчення теоретичних засад формування

реального інвестиційного капіталу через емісію борго-
вих цінних паперів показало, що у цьому процесі заді-
яні облігації місцевих громад та підприємств нефінан-
сового сектору. Такі результати мають практичну зна-
чущість, оскільки дозволяють зрозуміти місце боргових

цінних паперів у кругообігу і нарощуванні реального
інвестиційного капіталу і спрямувати зусилля на розви-
ток ринків тих боргових цінних проектів, які мають по-
тенціал у забезпеченні розширеного відтворення.

Реалізація останнього потребує дотримання прин-
ципової умови. Важливо, щоб частина чистого прибут-
ку, отриманого підприємством-емітентом, повинна бути
спрямована на подальшу інвестиційну діяльність. Те
саме стосується і доходу інвестора-власника облігації,
який має бути використаний або ж для купівлі облігацій
нефінансових підприємств, або ж набути форми інших
фінансових інвестиційних ресурсів. Те саме стосується
і муніципальних облігацій. Кошти, які повернуться до
місцевого бюджету у вигляді відшкодування витрат за
авансованим інвестиційним капіталом та чистого прибут-
ку від використання новоствореного реального об'єкту,
мають бути спрямовані до бюджету розвитку, аби роз-
почати новий цикл кругообігу реального інвестиційно-
го капіталу.
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IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS THROUGH THE LENS INVESTMENT
CAPACITY OF ENTERPRISE

У роботі досліджено сутність поняття "інвестиційна ємність суб'єкта господарювання" та на

основі аналізу накопиченого теоретичного матеріалу розглянуті основні інтерпретації зазна-

ченого поняття в економічній науці. Визначено, що до складу інвестиційної ємності входять

наступні складові: інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат, інвестиційна безпека та рин-

кова вартість бізнесу "іміджу". Запропоноване авторське визначення поняття "інвестиційна

ємність". Визначено, що інвестиційна ємність підприємства як складова івестиційного проце-

су є визначальною складовою реалізації інвестиційного проекту. Через призму дослідження

інвестиційної ємності означено основні вирішальні умови реалізації інвестиційного проекту на

рівні підприємства, якими є: аналіз спроможності інвестиційного потенціалу підприємства;

створення підприємством привабливого інвестиційного клімату; забезпечення підприємства

інвестиційною безпеко; нарощення ринкової вартості (іміджу) бізнесу.

This paper investigates the essence of the concept of "capacity investment entity" and based on

an analysis of theoretical material accumulated the basic interpretation of this concept in economics.

Determined that the capacity of the investment includes the following components: investment

potential, investment climate, investment security and market value of the business' image. "The

author definition of "investment capacity." Determined that the investment capacity of enterprise

ivestytsiynoho as part of the process is a defining component of the implementation of the project.

Through the prism of investment research capacity is defined basic critical conditions for the

implementation of the project at the enterprise level, which are: analysis of the ability of the investment

potential of the company, now creating an attractive investment climate, providing enterprise

investment security, increase of market price (image) business.
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шують про необхідність зосередження уваги на пробле-
мах інвестиційного розвитку національної екноміки, га-
лузі, підприємницького сектору та окремого бізнесу.

В умовах обмеженості доступу до фінансових ре-
сурсів та суттєвого загострення боротьби за ринки збу-
ту ативізація інвестиційної діяльності кожного суб'єкту
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ієрархічного рівня дозволить прискорити темпи віднов-
лення засобів виробництва, сприятиме мінімізації
втрат, швидкому відновленню економічних показників
та створенню високоефективної економіки. В той же
час, активізація інвестиційного процесу залежить від
прийняття відповіднних рішень інвесторів, які грунту-
ються на інформації про інвестиційну ємність об'єктів
інвестування, що і свідчить про необхідність перегля-
ду процесу реалізації інвестиційних проектів підприє-
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДСОЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями інвестиційної проблематики займалися
зарубіжні вчені: Г. Александер, Г. Бірман, Д. Бейлі, Л. Гіт-
ман, М. Джонк, Д. Норткотт, У. Шарп, С. Шмідт, М. Яхяєв
та інші дослідники. Разом зцим вагомий внесок у тео-
рію інвестиційної діяльності та інвестиційної привабли-
вості підприємств зробили вітчизняні науковці: В.Г. Бод-
ров, О.Д. Вовчак, С.М. Гриньова, І.Ю. Гришова, О.С. Гу-
банова, Ю.О. Корчагін, В.О. Коюда, О.П. Коюда, Т.І. Ле-
пейко, А.А. Пересада, С.С. Стоянова-Коваль, В.Г. Фе-
доренко, Т.С. Шабатура та інші вчені-економісти. Про-
те, значна частина питань, пов'язаних з інвестиційним
проектом суб'єкта, особливостями його реалізації по-
требуює удосконалення та переосмислення з боку інве-
стиційної ємності підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Запорокою успішності розвитку інвестиційної діяль-

ності є запровадження достатнього обсягу інвестицій-
них потоків, необхідних для реалізації стратегічних на-
прямів розвитку підприємства. Відповідно, основною
задачею даної роботи є перегляд понятійно-катего-
ріального апарату інвестиційного процесу та обгрунтув-
ння ролі інвестиційної ємності в реалізації інвестицій-
ного проекту підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розвиток інвестиційної процесу сьогодні характе-
ризує напрям діяльності, спрямований на зміцнення
вітчизняної економіки, поліпшення бізнес-іміджу та по-
кращення рівня життя населення. Аналіз накопиченого
теоретичного матеріалу [1—10] по зазначеному питан-
ню показав, що основою розвитку інвестиційної діяль-
ності є інвестиційний потенціал, як сукупність наявних
ресурсів та потенційних інвестиційних можливостей су-
б'єкта, що харатеризують його інвестиційну діяльність.

Проте, на нашу думку, наявність потужного інвес-
тиційного потенціалу у вигляді інвестиційних потоків,
формованих із власних та позикових джерел, не завж-
ди гарантує суб'єкту одержання максимального резуль-
тату діяльності, оскільки для цього потрібно докласти
ще певних зусиль, що можливо, на наш погляд, за умо-
ви нарощення інвестиційної ємності підприємства.

На сьогоднішній день використання дефініції "інве-
стиційна ємність" можна побачити в різній семантиці та
в поєднанні з поняттям "інвестиційний потенціал", про-
те в більшості випадків без системного дослідження

змісту та кількісної оцінки. В економічних науках за-
значене поняття зустрічається в наступних інтерпрета-
ціях:

— як ємність ринку у формі грошового еквівален-
ту, що виражає грошовий розмір, який здатні сприйня-
ти в себе цінні папери, товари та послуги, що представ-
лені на ринку;

— як ємність ринку у формі потенційного обсягу
продажу конкретного виду товару за рік , або у формі
сукупного обсягу платоспроможного попиту за кокрет-
ного рівня цін.

— як ємність ринку у формі потенційного обсягу
продаж на ринку конкретного товару на протязі реаль-
ного періоду, об'єм продаж якого залежить від попиту
на нього, рівня цін, купівельної спроможності населен-
ня, загальної кон'юнктури ринку та ділової активності;

— як ємність ринку у формі необхідного обсягу
інвестиційних потоків, конкретизованих з урахуванням
розвитку ринкових тенденцій за векторами руху капіта-
ловкладень в найбільш важливу продукцію.

Виходячи з цього, вважаємо, що інвестиційна
ємність відображає можливості, здатність, потреби та
доцільність впровадження в інвестиційний процес наяв-
них та потенційних інвестиційних потоків з метою отри-
мання в майбутньому економічного ефекту від реалізації
інвестиційного проекту.

Не можна не відмітити, що інвестиційна ємність
будь-якого суб'єкта ієрархічного рівня господарюван-
ня поділяється на потенційну та реальну, різниця яких
полягає в його прагненні отримати достатній обсяг інве-
стиційних потоків, необхідних для реалізації інвести-
ційного проекту, та наявності реальної їх кількості. Тому
реалізація інвестиційного проекту залежить від інвес-
тиційної ємності суб'єкта, що представляє собою су-
купність окремих частин, результат взаємодії яких і роз-
криває її економічну природу.

На наш погляд, інвестиційна ємність та інвестиційний
потенціал є взаємообумовленими категоріями, оскіль-
ки поняття інвестиційної ємності свідчить про спро-
можність суб'єкта реалізовувати інвестиційні проекти,
а поняття інвестиційного потенціалу відображає наяв-
ний обсяг інвестиційних потоків, необxiдних для реалі-
зації інвестиційного проекту, тому саме інвестиційний
потенціал виступає першоосновою інвестиційної ємності
країни, галузі та регіону.

Поряд з цим, успішність реалізації інвестиційного
проекту залежить від існування привабливого інвести-
ційного клімату, існування якого сприятиме прийняттю
позитивних рішень інвесторів, щодо вкладання коштів.

Інвестиційний клімат враховує специфічні умови
діяльності та об'єктивні можливості конкретного
підприємства, регіону або країни та умови діяльності
інвестора, і створюється під натиском економічних, соці-
альних, політичних та інших чинників, що обумовлюють
умови здійснення інвестиційного процесу та рівень інве-
стиційного ризику.

Погіршення інвестиційного клімату перешкоджає
реалізації інвестиційного проекту в цілому, що потре-
бує негайного впровадження заходів, спрямованих на
поліпшення привабливості інвестиційного клімату
вітчизняних підприємств як з боку уряду, так і з боку
самого суб'єкта господарювання. Ефективна політика
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уряду, стабілізація курсу національної валюти, позитив-
на динаміка макропоказників свідчить про позитивні
тенденції в цьому питанні.

Разом з цим, нарощення ємності інвестиційного
клімату країни, галузі, регіону залежить від об'єктивних
умов діяльності та перспектив інвестиційного розвитку
окремого підприємства, інвестиційний клімат якого
представлений сукупністю кількісних та якісних ознак,
які є основою для прийняття рішення про доцільність
залучення інвестиційних потоків, необхідних для реалі-
зації інвестиційного проекту.

Одночасно, здійснення інвестиційної діяльності
об'єктивно пов'язане з ризиками, високий рівень яких
притаманний інвестиційним проектам з тривалим терм-
іном реалізації, оскільки існування сукупності факторів,
що впливають на кінцеві інвестиційні результати, зміню-
ються під дією часового фактору. Тому невід'ємним еле-
ментом нарощення інвестиційної ємності суб'єкта гос-
подарювання є забезпечення його інвестиційної безпе-
ки.

У переважній більшості випадкі інвестиційну безпе-
ку трактують як такий стан захищеності інвестицій від
деструктивної дії загроз внутрішнього і зовнішнього
оточення, що упереджує їх втрати та зменшення реаль-
ного обсягу інвестиційних потоків в умовах допустимо-
го рівня ризику.

Оскільки реалізація інвестиційного проекту реаль-
на за умови інветиційного захисту суб'єкта господарю-
вання, то забезпечення інвестиційною безпекою мож-
ливе за умови дотримання наступних методологічних
принципів:

— проведення ретроспективного фінансового ана-
лізу результатів;

— реалізації других однотипних інвестиційних про-
ектів для отримання досвіду щодо можливої ризикова-
ності інвестування;

— урахування часового фактору при реалізації інве-
стиційного проекту шляхом зменшення обсягу очікува-
них фінансових результатів на суму премії за ризик.

При чому важливою передумовою при прийнятті
обгрунтованих інвестиційних рішень є аналіз факторів
виникнення загроз інвестиційної безпеки та своєчасна
діагностика їх рівня, де головним критерієм у виборі
напрямку реалізації інвестиційних проектів вважається
нарощення ринкової вартості бізнесу або зростання
іміджу.

Уже сьогодні управління вартістю бізнесу (іміджем)
стає інструментом управління майбутнім, а здатність
суб'єкту різних ієрархічних рівнів господарювання
відкривати й ефективно використовувати нові перспек-
тиви для руху по вектору нарощення ринкової вартості
утворює принципово інший бік ключової компетент-
ності. Уміння нарощувати вартість перевтілюється на
основу конкурентної переваги, що неможливо придба-
ти та дуже важко відтворити.

Економічна суть вартості бізнесу для гіпотетичного
інвестора проявляється на момент прийняття рішень
щодо залучення необхідного обсягу інвестиційних по-
токів в його реальному відношенні до результативності
інвестиційного проекту. Разом з цим, інвестор бачить у
ринковій вартості бізнесу теперішню вартість інвести-
ційних ресурсів, яким володіє підприємство, та не має

наміру їх втрачати більше, ніж цього потребує оцінка
ринкового стану, тоді як продавець бачить у ринковій
вартості підприємства еквівалентну оцінку втраченої
користі від володіння підприємством, тому дане відно-
шення є неоднозначним.

З позиції вартісного підходу суб'єкт господарюван-
ня розглядається як специфічний інвестиційний товар,
що володіє корисністю, а значить вартістю для реаль-
ного або гіпотетичного інвестора. Така оцінка суб'єкта
господарювання обумовлена й тим, що останнім часом
увага конкурентної боротьби переміщується з товарних
ринків на ринки капіталу. Для інвестора корисність
бізнесу окреслюється його спроможністю в довгостро-
ковій перспективі задовольнити його вимоги в стабіль-
них високих кінцевих результатах та забезпечити фінан-
сову безпеку розвитку бізнесу [10].

Отже, нарощення ринкової вартості суб'єкта, що
передбачає запровадження іміджевих заходів, є не-
від'ємною частиною реалізації інвестиційного проек-
ту, головним призначенням яких є ознайомлення
потенційних інвесторів з інвестиційним потенціалом
суб'єкта.

Таким чином, інвестиційна ємність як економічна
категорія представляє собою структурну сукупність еле-
ментів, які в результаті взаємодії визначають її зміст і
представляють процес реалізації інвестиційного проекту
шляхом нарощення потенційного потенціалу (можливо-
стей), створення благоприємного інвестиційного кліма-
ту, забезпечення інвестиційної безпеки та максимізації
ринвокої вартості (іміджу) бізнесу.

Поглиблення глобалізаційних процесів по-своєму
впливає на трактування категорії "інвестиційна
ємність", наділяючи її сучасними рисами, що поширю-
ються й на інтелектуальні інвестиційні об'єкти. При
цьому будь-який інвестицій проект представляє собою
процес обгрунтування та реалізації рішень щодо оп-
тимального вкладення капіталу. З теоретичної та прак-
тичної точок зору існує кілька моделей інвестиційного
процесу, яким притаманні конкретні цілі та певні об-
ставини, які здатні до трансформації в подальшому.
Проте довершеною є та модель реалізації інвестицій-
ного проекту, яка забезпечує ефективність національ-
ної економіки, сприяє вирішенню конкретних політич-
них та соціально-економічних державних проблем за
певні строки шляхом прогнозованості економічних
процесів країни.

У сфері інвестування в колі експертів існує низка
підходів щодо формулювання поняття інвестиційного
проекту, більшість з яких зводиться до прагнення
суб'єктів інвестиційної діяльності через взаємозв'язки,
що регулюють процес обміну інвестиційними об'єкта-
ми та інвестиціями, реалізувати власні економічні інте-
ресі. Саме тому по суті інвестиційний проект представ-
ляє собою механізм, дія якого зорієнтована на обгрун-
тування доцільності залучення інвестиційних потоків для
забезпечення успішності реалізації конкретних проек-
тів.

Оскільки інвестиційний процес країни представляє
собою процес поєднання інвестиційних циклів, то по-
трібно співвідносити їх з конкретними інвестиційними
проектами, що реалізовується окремим підприємством
або цілою групою підприємств.
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Рис. 1. Реалізація інвестиційного проекту через призму інвестиційної ємності підприємства
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В умовах ринкової економіки особливості реалізації
інвестиційного проекту для підприємства набувають
мінливого характеру, що виступають наслідком неста-
лості мікро- та макросередовища. Тож через призму
дослідження інвестиційної ємності означимо наступні
вирішальні умови реалізації інвестиційного проекту на
рівні підприємства (рис. 1):

— прийняття рішень щодо реалізації інвестиційно-
го проекту;

— розробка та впровадження заходів щодо реалі-
зації інвестиційного проекту;

— аналіз спроможності інвестиційного потенціа-
лу підприємства реалізувати інвестиційний проект
шляхом визначення обсягу інвестиційних потоків, не-
обхідних для реалізації інвестиційного проекту та виз-
начення можливостей інвестиційного потенціалу
підприємства (аналіз наявних ресурсів підприємства,
аналіз можливостей залучених інвестиційних потоків
підприємства);

— створення привабливого інвестиційного клімату;
— забезпечення підприємства інвестиційною без-

пекою;
— нарощення ринкової вартості (іміджу) бізнесу;
— оцінка результатів інвестиційного проекту.
Таким чином, інвестиційна ємність як складова

інвестиційного процесу є визначальною складовою
інвестиційного проекту, яка під час здійснення інвес-
тиційної діяльності повинна підлягати ретельному діаг-
ностуванню. Саме формулювання та оцінювання інве-
стиційної ємності підприємства дає можливість на ос-
нові побудови дієвої та ефективної стратегії його роз-
витку прийняти правильне рішення щодо реалізації
інвестиційного проекту, що є неодмінною умовою для
розвитку як економічного потенціалу окремого
підприємства, так і всього національного господарства
країни.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження вста-

новлено. що інвестиційна ємність як економічна ка-
тегорія представляє собою структурну сукупність
елементів, які в результаті взаємодії визначають її
зміст і представляють процес реалізації інвестицій-
ного проекту шляхом нарощення потенційного по-
тенціалу (можливостей), створення привабливого
інвестиційного клімату, забезпечення інвестиційної
безпеки та максимізації ринкової вартості (іміджу)
бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційні сегменти вважаються доволі значним інди-

катором розвитку різних галузей економіки країни, вони
виступають учасниками практично всіх заходів фінансово-
економічного спрямування, визначаючи шлях реорганізац-
ійного покращення. Обумовленість рольового значення
інновацій породжує проблему вибору, створення та нако-
пичення джерел фінансування їх впровадження. У більшості
випадків суб'єкти господарювання, враховуючи інноваційні
сегменти при розробці стратегії управління та забезпечую-
чи фінансування інновацій, досягають певного рівня конку-
рентоспроможності. В свою чергу банківські установи, прий-
маючи рішення про кредитування інноваційних заходів, пе-
редбачають отримання певної величини маржі (прибутку).
Тобто виникає взаємовигідна ситуація як для позичальника
(суб'єкта господарювання), так і для кредитора (банківсь-
кої установи), проте відсутність дієвої моделі визначення
економічних наслідків від такої угоди знижує рівень обгрун-
тованості її укладення.
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EVALUATION OF ECONOMIC CONSEQUENCES OF INTERCONNECTION OF BANK CREDIT
AND INNOVATIONS

У статті досліджено рольовий аспект та сутнісна характеристика дефініцій "інноваційний

проект" та "інвестиційний кредит", встановлено взаємозв'язок між ними. Викладено авторсь-

ке бачення структурно-логічної схеми створення і впровадження інновацій у взаємозв'язку з їх

фінансуванням. Запропоновано алгоритм оцінювання економічних наслідків вибору банківсь-

кого інвестиційного кредиту для фінансування інновацій, розроблено модель оцінки економіч-

них наслідків взаємозв'язку банківського кредиту та інновацій.

In the article the role aspect and the essence description of definitions "innovative project" and

"investment credit" are investigated and interconnection between them is set. The author vision of

structurally logical chart of creation and introduction of innovations in interconnection with their

financing is expounded. The algorithm of evaluation of economic consequences of choice of

innovations credit sources is offered, the model of valuation of economic consequences of

interconnection of bank credit and innovations is given.

Ключові слова: інновація, інноваційний проект, інвестиційний кредит, економічні наслідки.
Key words: innovation, innovative project, investment credit, economic consequences.

На сучасному етапі розвитку фінансово-кредитних
відносин одним з актуальних питань наукових досліджень
має стати формування понятійного апарату, здатного адек-
ватно застосовуватися у моделі оцінювання економічних
наслідків від впровадження інноваційного сегмента на кре-
дитній основі. При цьому актуалізації набуває перенесення
акцентів з визначення сутності інвестиційного кредиту та
окремих видів кредитних ризиків, які виникають в інновац-
ійному процесі, на оцінювання економічних наслідків після
укладення кредитних угод з метою фінансового забезпечен-
ня інноваційних проектів. З огляду на вищевикладене обра-
ний напрям дослідження є актуальним та має практичну зна-
чимість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням визначення сутнісної характеристики креди-
ту, кредитних відносин та циклів в інвестиційному кредиту-
ванні приділяли багато уваги вчені-економісти: О.І. Копилюк
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та О.М. Музичка [1, с. 176—203]; В.Ю. Подчесова, К.В. Ка-
рась [2]; М.Б. Перзеке [3]; А.А. Пересада та Т.В. Майорова
[4, с. 5—78]; Б.Л. Луців [5, с. 35—61]; В.І. Капран, М.С.
Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко [6, с. 79—
102] та інші. В існуючих працях недостатньо уваги приділе-
но питанням кредитування інноваційно-інвестиційних про-
ектів. Зокрема не визначений механізм та не розглянуто
модель проведення оцінки економічних наслідків при кре-
дитуванні проектів, які забезпечують впровадження інно-
вації.

Справедливо зазначити, що існує велика кількість дос-
ліджень, присвячених інноваційній діяльності та фінансуван-
ню впровадження інновацій. Вітчизняні вчені, серед яких Л.Л.
Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук [7, с. 6—75], П.П. Ми-
китюк [8, с. 201—218], І.В. Новікова [9], А.Є. Никифоров
[10, с. 10—53], А.С. Філатов [11], С.В. Онишко, Т.В. Паєтко
та К.І. Швабій [12, с. 38—82], В.П. Соловйов [14] та інші,
приділяли багато уваги цьому напряму досліджень. В той
же час потребують нового вивчення питання фінансового
забезпечення інновацій в умовах обмеженості грошового ре-
сурсу. Дослідження показують, що у всій різноманітності
видів кредиту необхідно знайти ту основу, яка зможе по-
єднати взаємовигідні умови для впровадження інновацій із
урахуванням інтересів як суб'єктів господарювання, так і
банківських установ.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка моделі оцінки економ-

ічних наслідків взаємозв'язку банківського кредиту та інно-
вації із уточненням ситуаційної характеристики понятійно-
го апарату даної моделі та встановленням напрямів покра-
щення банківського кредитування в інноваційній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Життєздатність економіки будь-якої країни визна-
чається масштабами та якістю існуючих інноваційних
проектів. Саме інновації радикально впливають на про-
цес господарювання та сприяють розвитку новітніх
підходів до управління.

Доведено, характерною рисою сучасності виступає
вміння використовувати такий інструмент як інновація.
Проте, обмеженість власних фінансових ресурсів у
суб'єктів господарювання призводить до зниження об-
сягів впровадження інновацій. Така ситуація породжує
необхідність звернення підприємців до банківських ус-
танов з метою отримання інвестиційного кредиту для
фінансування інноваційних проектів.

Для розуміння такого процесу необхідно визначи-
тися з такими економічними категоріями: інновації; інно-
ваційний проект; інвестиційний кредит. Зазначені кате-
горії мають сутнісні характеристики дискусійного харак-
теру. Так, А.Є Никифоров [10, с. 21] вважає, що іннова-
ція представляє собою загально-соціологічну категорію,
результат і спонукальний мотив прогресу суспільства у
всій його багатомірності. Науковець пропонує сприйма-
ти інновацію як "… об'єктивну категорію економічної
теорії, яка характеризує якісну зміну продуктивних сил
і виробничих відносин на основі впровадження досяг-
нень науково-технічного прогресу, удосконалення
організаційно-правового механізму економічної діяль-
ності, що забезпечують економічну або суспільну виго-
ду". О.О. Лапко стверджує, що "… термін "інновація" слід
розуміти як інноваційний процес" [13, с. 37]. Натомість
у своїй роботі В.П. Соловйов [14, с. 21] визначає, що за
охопленням сфер діяльності поняття "інновація" має два
трактування: як комплекс всіх етапів життєвого циклу
нововведення починаючи з відповідних (причетних до до-
сягнення кінцевого результату) фундаментальних дос-

ліджень; як процес освоєння та розповсюдження нової
технології або нової наукомісткої продукції. Водночас у
роботі Новікової І.В. [9] розглядається динамічний підхід
до визначення інновації як комплексного процесу, який
складається зі створення, розробки, доведення до ко-
мерційного використання і розповсюдження нового тех-
нічного, організаційного, маркетингового чи будь-яко-
го іншого рішення (новації), що задовольняє певні по-
треби та призводить до якісних змін у виробництві і (або)
сфері послуг.

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок.
Науковці не лише надають сутнісну характеристику інновації,
а й пов'язують її з циклом функціонування. Безумовно, інно-
вація має пройти ряд стадій для того, щоб підтвердити ста-
тус дієвості, впливу на зміни згідно з метою та досягнення
кінцевого результату. Саме таке твердження, на нашу дум-
ку, витікає з тлумачення сутнісної характеристики понятій-
ної категорії "інноваційний проект".

Як констатує А.С. Філатов [11], понятійну категорію
"інноваційний проект" слід розуміти як "…систему взає-
мопов'язаних цілей і програм їх досягнення, що є комп-
лексом науково-дослідних, дослідно-конструкторських,
виробничих, організаційних, фінансових, комерційних і
інших заходів". Існують й інші погляди науковців на виз-
начення інноваційного проекту. За результатами прове-
дених досліджень, на нашу думку, найповніше і комп-
лексно суть інноваційного проекту розкриває у своїй
праці П.П. Микитюк [8, с. 202]. Тлумачення даного по-
няття демонструє рисунок 1.

Окреслене тлумачення понятійної категорії "іннова-
ційний проект" базується на деталізованій основі та ви-
світлює кінцеву мету його розробки і впровадження.
Крім того, така характеристика віддзеркалює взаємоз-
в'язок між різними елементами проекту, що дозволяє за-
безпечити появу та реалізацію інновацій. Проте відомо,
що дієвість інноваційного проекту залежить від повного
покриття витрат джерелами фінансування, котрі в сучас-
них умовах господарювання, у більшості випадків пред-
ставлені змішаною структурою.

Вивчення основних проблем фінансування інновац-
ійних проектів показало, що підприємницький сектор
економіки, який дійсно адаптує інноваційні сегменти, за
останні роки активізувався в напрямі залучення інвести-
ційних кредитів. Це пояснюється декількома момента-
ми:

— з'явилася нагальна потреба підвищення рівня кон-
курентоспроможності товарів і послуг, бо платоспро-
можність населення України, на базі реально існуючих
соціально-економічних проблем, є досить низькою;

— впровадження інновацій потребує більшого обся-
гу досліджень за різними складовими проекту, що при-
зводить до суттєвого збільшення витрат, ніж по класич-
ному інвестиційному проекту;

— реальність адаптації інноваційного сегмента тісно
пов'язана із появою ризику різного спрямування, і, як
наслідок, виникає потреба додаткових витрат на розроб-
ку заходів протидії;

— інноваційний проект, матиме можливість реаль-
ного досягнення кінцевої мети лише за умови залучення
висококваліфікованих кадрів, які мають риси інтелекту-
альності, творчості та креативності, а тому — потребу-
ють суттєвого фінансування їхнього розвитку.

Отже, лише окреслення ключових моментів засвід-
чило доволі широкий спектр витрат, який має понести
підприємець, що впроваджує інноваційний проект. Тому
зрозуміло, що вирішення поставленої проблеми лежить
в площині інвестиційного кредитування.

Тлумачення понятійної категорії "інвестиційний кре-
дит" неодноразово висвітлювалося в працях вітчизняних
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вчених-економістів. Так, А.А. Пересада та Т.В. Майоро-
ва [4, с. 5] розкривають дану категорію з позиції еконо-
мічних відносин між кредитором і позичальником з при-
воду фінансування інвестиційних заходів на засадах по-
вернення, як правило, з виплатою відсотка. Як стверд-
жують С.В. Онишко, Т.В. Паєнтко та К.І. Швабій [12, с.
140], банки можуть кредитувати усі етапи життєвого ци-
клу нововведення. При цьому науковці констатують: "…
процентна ставка за кредит на інноваційну діяльність
встановлюється в залежності від її ефективності, термі-
ну окупності, відповідності пріоритетів науково-техніч-
ного розвитку і ступеню ризику заходів, що кредитують-
ся" [12, с. 140].

Більшість фахівців банківської справи вважають, що
ризиковий характер інноваційної діяльності перешкоджає
широкому залученню комерційних банків у кредитуван-
ня інновацій. Крім того, для суб'єктів господарювання
кредитування інноваційних проектів залишається більш
ризиковим способом зовнішнього фінансування, оскіль-

ки вартість залучення кредиту, як правило, є фіксованою,
не залежить від результатів діяльності підприємства та
підлягає обов'язковому поверненню у визначений термін.

У разі прийняття управлінського рішення стосовно
отримання банківського інвестиційного кредиту, для
впровадження інноваційного проекту підприємці готують
пакет документів, у яких засвідчується процес створен-
ня і впровадження інновацій.

Структурно-логічна схема створення і впроваджен-
ня інновацій у взаємозв'язку з фінансуванням цього про-
цесу представлена на рисунку 2.

За результатами проведених досліджень можна
стверджувати, що банківський інвестиційний кредит як
джерело фінансування інновацій характеризується ря-
дом позитивних рис: з одного боку, можливістю залу-
чення у достатньо великих розмірах, що забезпечує
більший обсяг впровадження інновацій; з іншого боку,
забезпеченням значного зовнішнього контролю за ефек-
тивністю його використання.
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організаційних 

фінансових 

комерційних інших заходів 

які відповідним чином 

організаційні оформлені 

комплектом практичної документації 

і забезпечуючих 

ефективне вирішення 

конкретного науково-

технічного завдання (проблеми) 

 

отримання інновації 

Рис. 1. Схема сутнісної характеристики понятійної категорії "інноваційний проект"
за П.П. Микитюк

Джерело: авторське представлення на основі джерела [8, с. 202]
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На думку С.В. Онишко, Т.В. Паєнтко та К.І. Швабій
[12, с. 143], "… ефективність банківської системи по
відношенню до інноваційно-інвестиційної діяльності виз-
начається такими можливостями:

— швидко і надійно отримати кредит під інновацій-
ну програму на прийнятних умовах;

— отримати максимально-можливий обсяг допомо-
го від банку в реалізації інноваційної програми".

Проте незалежно від того, який обсяг банківського
інвестиційного кредиту отримає підприємство під інно-
ваційний проект виникає нагальна потреба оцінювання
економічних наслідків від такого взаємозв'язку. У да-
ному випадку варто звернуться до методики визначення
грант-елементу. Саме цей критерій характеризує розмір
відхилень вартості конкретного кредиту на умовах, зап-

ропонованих комерційним банком, від середньоринко-
вої вартості аналогічних кредитних інструментів. З бан-
ківської практики відомо, що при здійсненні ранжуван-
ня значень грант-елемента можна оцінити доцільність за-
лучення підприємством інвестиційного кредиту відпові-
дно до кредитних умов і пропозицій окремих банків.
Нами запропоновано удосконалити метод оцінки доціль-
ності вибору банківського інвестиційного кредиту для
фінансування інновацій на основі грант-елементу.

На нашу думку, як підприємцям (інвесторам), так і
банкам (кредиторам), які беруть участь у фінансовому
забезпеченні інноваційного проекту, необхідно мати
удосконалений алгоритм для оцінювання економічних
наслідків вибору банківського інвестиційного кредиту
для фінансування інновацій (рис. 3).

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційний проект Інновація 

Технологія розробки і фінансування 

Інноваційна діяльність 

− пошук інноваційних ідей; 

− організація дослідницької 
роботи; 

− інженерно-технічна діяльність; 

− інформаційна діяльність; 

− маркетингова діяльність 

Ключові події 
(фінансування) 

− інвестиційний кредит; 
− власні ресурси 

Ключові сегменти 

(потенціал) 

− природні ресурси; 

− трудові ресурси; 

− інформаційні ресурси; 

− матеріальні ресурси; 

− нематеріальні ресурси Функції фінансування 

− відтворювальна функція; 

− розподільна функція; 

− контрольна функція 

Структура фінансового механізму 

− фінансове забезпечення інноваційного циклу: методи, важелі, 
інструменти; 

− нормативно-правове забезпечення інноваційного циклу; 

− інформаційно-методичне забезпечення інноваційного циклу 

−Рис. 2. Структурно-логічна схема створення і впровадження інновацій у взаємозв'язку
з їх фінансуванням

Джерело: авторська пропозиція.
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На відміну від існуючого при оцінюванні доцільності
вибору банківського інвестиційного кредиту, який необ-
хідно залучити у фінансування інновацій, враховується
не лише плата за користування кредитним ресурсом, а й
сума інших витрат, пов'язаних з супроводженням кре-
дитної угоди.

Менеджери комерційних банків, маючи запропоно-
ваний алгоритм, зможуть у порівнянні оцінити різні умо-
ви кредитування, а суб'єкти господарювання — отрима-
ти дієвий інструмент вибору того банківського кредит-
ного ресурсу та умов його отримання для фінансування
інновацій, який не призведе до збитковості та буде
найбільш вигідним. Крім того, стає зрозумілим, що ал-

горитм оцінювання економічних наслідків вибору банк-
івського інвестиційного кредиту фінансування інновацій
є лише складовою загальної моделі оцінки економічних
наслідків взаємозв'язку банківського кредиту та інно-
вацій (рис. 4).

Зазначена модель може бути використана як кредит-
ними менеджерами банку, так і фінансовими аналітика-
ми підприємства під час впровадження інновацій. В ос-
нову запропонованої моделі покладено декілька економ-
ічних кроків, котрі охоплюють, перш за все, моніторинг,
тобто нагляд і контроль за процесом адаптації банківсь-
кого інвестиційного кредиту в циклі фінансового забез-
печення інноваційного проекту. Розробка проекту вклю-

  

 

  

 

 

 

 

Визначення змісту складових показника доцільності вибору 

банківського інвестиційного кредиту для фінансування інновацій: 

 
ПФІ – показник, що визначає відхилення вартості конкретного банківського 

інвестиційного кредиту для фінансування інновацій від середньоринкової 
вартості; 
ПКІt — плата за користування кредитом для розробки і впровадження інновацій 

в t-ому інтервалі кредитного періоду, грн.; 

ОБt — сума основного боргу, що амортизується в t-ому інтервалі кредитного 

періоду, грн.; 

Інt – cума інших витрат, пов’язаних з супроводженням кредитної угоди при 

фінансуванні інновацій у t-ому інтервалі кредитного періоду, грн.; 

ВІ — загальна сума фінансування розробки і впровадження інновацій за рахунок 

кредиту, грн.; 

і - середня ставка відсотка за кредит, що склався на фінансовому ринку по 

аналогічних кредитних інструментах, виражена десятковим дробом; 

n — кредитний період (місяців, кварталів, років), на який укладено договір 

кредитування розробки і впровадження інновацій; 

t – інтервал кредитного періоду (місяць, квартал, рік), у який здійснюється 
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Формулювання ключової проблеми – вибір найдешевшого банківського 

інвестиційного кредиту для фінансування інновацій 

Визначення можливих кредитних джерел фінансування інновацій 

Критерій вибору найдоцільнішого банківського інвестиційного кредиту 

для фінансування інновацій: ПФІ → min 

Рис. 3. Схема змісту оцінювання економічних наслідків вибору
банківського інвестиційного кредиту для фінансування інновацій

Джерело: авторська пропозиція.
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чає обов'язкове оцінювання грошових потоків, отже, у
нашому випадку пропонується залучати класичні існуючі
критерії оцінювання ефективності інноваційних проектів:
показники прибутковості та окупності; показники по-
рівняльної цінності та ризику; індекс рентабельності
інноваційного проекту.

Інформація по даним критеріям, на нашу думку, на-
дасть можливість підкріпити управлінське рішення щодо

обсягу, умов та необхідності залучення банківського інве-
стиційного кредиту у фінансуванні інновації. Крім того,
запропонована модель дозволяє забезпечити розширен-
ня інформаційної бази для управлінського рішення.

У цілому впровадження інновації за допомогою бан-
ківського кредиту може мати позитивний ефект. Така
теза грунтується на тому, що залучення банківських інве-
стиційних кредитів надає можливість підприємству-по-
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Рис. 4. Модель оцінювання економічних наслідків взаємозв'язку
банківського кредиту та інновацій

Джерело: авторська пропозиція.
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зичальнику вивільнити частку власних ресурсів фінансу-
вання та залучити їх для більш необхідних потреб.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати проведених досліджень надали мож-
ливість авторам зробити ряд висновків. Інновації висту-
пають ключовим інструментом розвитку підприємниць-
кого сектора, проте обмеженість власних фінансових ре-
сурсів у суб'єктів господарювання призводить упо-
вільнення їх адаптації. Тому сучасне підприємство розг-
лядає можливість залучати банківські кредити для
фінансування інновацій. З метою покращення даного
процесу, на нашу думку, необхідно: удосконалити нор-
мативно-законодавчу платформу з позиції зменшення
відсоткової ставки за інвестиційними кредитами із од-
ночасним визначенням умов компенсації втрат банку від
зниження ціни на позикові ресурси; передбачити у прак-
тичній діяльності обох сторін кредитної угоди механізм
оцінювання економічних наслідків взаємозв'язку пози-
кового ресурсу та інновації. Дану проблему пропонуєть-
ся вирішити за рахунок впровадження моделі оцінки еко-
номічних наслідків взаємозв'язку банківського кредиту
та інновації. Ключовим алгоритмом запропонованої мо-
делі виступає алгоритм оцінювання доцільності вибору
банківського інвестиційного кредиту для фінансування
інновацій. Крім того, кредитним менеджерам сучасного
комерційного банку варто залучати повний моніторинг
процесу кредитування інновацій, який передбачає нагляд
і контроль за формуванням інформаційного потоку для
прийняття більш виваженого управлінського рішення.

Напрямом подальших наукових досліджень може
стати прикладний аспект оцінювання взаємозв'язку бан-
ківського кредиту та інновації. Прикладні розрахунки
варто провести на базі інформації декількох банківсь-
ких установ, що сприятиме підвищенню якісного рівня
досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід української економіки до інноваційного

господарчого порядку у контексті загальносвітової ци-
вілізаційної динаміки супроводжується посиленням
ролі діяльності в сфері послуг та зростанням потенці-
алу соціального розвитку сучасного суспільства. Роз-
виток інновацій — необхідний атрибут ринку як еко-
номічній системі в цілому, так і в соціокультурній сфері.
Сьогодні ведеться інтенсифікація інноваційних про-
цесів з утворення, розповсюдження та споживання
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інновацій, а з діяльності по забезпеченню необхідних
для цього умов. Усе це потребує удосконалення орган-
ізаційного механізму інноваційного розвитку, адапто-
ваного під постійно змінну ситуацію в господарчий си-
стемі та здатного забезпечити пошук нових рішень та
їх реалізацію.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема інноваційного розвитку соціально-куль-

турної сфери є порівняно новою і тому малодослідже-
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ною як в Україні , так і за її межами. Хоча, слід зазначи-
ти, що протягом останніх років у світі різко зростає
кількість наукових досліджень інноваційного розвитку.
Розробляються теорії, моделі інноваційного розвитку,
елементи методології, форми та методи державного
сприяння інноваційному розвитку регіонів. Це розгля-
далося в роботах Й.Шумпетера, М.Портера, Б.Твисса,
Л.Ледермана, А.Бузні. та ін.

В українській економічній літературі грунтовне до-
слідження цієї проблеми знайшло в працях таких вче-
них як: О. Амосов, С. Біла, А. Дєгтяр, О. Лапко, М. Ко-
рецький, Д. Кокурін, В. Мартиненко та ін. Питання інно-
ваційного розвитку економіки займаються В.Алексан-
дрова, А. Гальчинський, В. Денисюк, Ю. Бажал та ін.
Проблеми інновацій в соціокультурній сфері досліджу-
ються і працях Н. Демічевої, Т. Редькіної, Г. Овчинніко-
вої та ін.

Сучасна закономірність суспільного розвитку ха-
рактеризується випереджуючим зростанням вироб-
ництва послуг у порівнянні з матеріальним виробниц-
твам. Це супроводжується поширенням комплексу
послуг, що спрямовані на людину, на вдосконалення
інтелектуальних та фізичних можливостей людини,
задоволення її культурних, духовних та соціальних
запитів. В динаміці та структурі соціальних послуг
простежується зсув у бік їх більш складних, науко-
містких видів, що забезпечує якість економічного
зростання, соціальну стабільність та гуманізацію еко-
номічного життя.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення напрямів вдосконалення

організаційного механізму інноваційного розвитку соці-
ально-культурної сфери.

Ринкова трансформація соціально-культурної сфе-
ри формує нові протиріччя та відносини, викликані ра-
дикальними змінами способу життя, зниженням доли
матеріального виробництва (у високорозвинених краї-
нах) в загальній структури суспільного виробництва,
розвитком сектору сфери послуг та інформації, зміна-
ми типів залучених до виробництва ресурсів, іншим ха-
рактером людської діяльності, модифікацією тради-
ційної соціальної структури та інноваційним типом еко-
номічного зростання.

Однак реалізація нововведень ускладнюється наяв-
ними об'єктивними причинами, найважливішими з яких
можна виділити наступні:

— відсутність системності та причинно-наслідкових
зв'язків між суб'єктами, що пропонують населенню
різноманітні соціально-культурні послуги;

— застаріла матеріально-технічна база виробників
послуги як економічного блага;

— недостатньо розвинута інституційна складова.
Усе це визначає необхідність створення певних по-

зитивних умов стимулювання інноваційного напряму
розвитку соціально-культурної сфери, під чим слід ро-
зуміти, перш за все, удосконалення організаційного ме-
ханізму управління інноваціями. Але цей процес має
бути багатовекторним и мати наступні складові:

По-перше, створення гнучкої інноваційної інфраст-
руктури для акумулювання принципово нових технічних
засобів та технологій.

По-друге, розширення прав фінансово-кредитних
організацій в частині фінансування інновацій та лібера-
лізація процедур надання позик, податкових та амор-
тизаційних пільг.

По-третє, підготовка та освоєння спеціалізова-
них програм та проектів по інноваціям в соціальній
сфері.

І, нарешті, збільшення на ринку освітніх послуг про-
позиції щодо підготовки кваліфікованих фахівців з уп-
равління інноваціями саме в соціально-культурній
сфері. В організаціях інноваційна діяльність здійсню-
ється доволі повільно, оскільки навіть наявність інно-
вації не завжди співпадає зі ступенем готовності пер-
соналу, його професіоналізмом та інноваційною актив-
ністю.

Еволюція поглядів на інноваційний розвиток в со-
ціально-культурній сфері показує, що цей процес не-
можливий поза розвиненої ринкової системи та конку-
рентної середи.

На думку економіста Т.М. Редькіної у сучасних умо-
вах найбільш ефективними стають такі заходи, як ство-
рення нових більш прогресивних факторів виробницт-
ва та підвищення якості внутрішнього попиту, розвиток
конкуренції, використання нових інформаційних техно-
логій [5].

Утворення моделі інноваційного розвитку соціаль-
но-культурної сфери можливо при:

— утворенні сприятливих економічних, організа-
ційних і правових умов для виникнення нових фірм, зай-
нятих створенням, акумулюванням та комерціалізацією
науково-технічних нововведень;

— забезпеченні захисту прав на результати інтелек-
туальної праці;

— розвитку малого інноваційного підприємництва;
— наявності соціальних стандартів (на різних рів-

нях, в тому числі і міжнародному), метрології та серти-
фікації новацій.

Взагалі, соціально-культурна сфера, її масштаби,
структура та рівень розвитку займають особливе місце
в оцінці економічного статусу регіону (країни). Це обу-
мовлено тим, що різко посилюється її зв'язок з розвит-
ком національної економіки.

Харківських регіон є одним з лідируючих серед ре-
гіонів України за рівнем розвитку інноваційної мережі,
активності суб'єктів інфраструктури, якості інновацій-
ної діяльності. В 2013 році із загального обсягу витрат
міського бюджету на фінансування галузей соціально-
культурної сфери направлено 3401,9 млн грн. (74,1%
бюджету).

Розроблений проекти "Стратегії розвитку кластеру
інноваційної інфраструктури Харківської області на
2013—2010 рр", а також проект "Стратегії розвитку кла-
стера культури і туризму". Науково обгрунтований кла-
стер (взаємопов'язані групи суб'єктів) завжди лежить в
основі сталого економічного розвитку.

За думкою М. Портера (засновника кластерної те-
орії): "кластери є організаційною формою консолідації
зусиль зацікавлених сторін, спрямованих на досягнен-
ня конкурентних переваг, в умовах становлення пост-
індустріальної економіки" [3]. Кластери можуть забез-
печувати підприємствам, що входять до їх складу, кон-
курентні переваги як на регіональному, так і на світово-
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му рівні. Крім того, вони орієнтовані на інноваційну
діяльність та виступають основою ефективного соціаль-
но-економічного розвитку регіону.

Для досягнення своєї мети політика органів влади
різних рівнів повинна бути орієнтована на активну взає-
модію та співробітництво як між собою, так і з підприє-
мницьким, а також науковим секторами економіки ре-
гіону [2].

Харківська область — один із найбільших промис-
лово-аграрних, наукових, освітніх і культурних регіонів
України, який має свої особливості, а саме: незважаю-
чи на периферійність місцезнаходження, регіон має ви-
гідне географічне розташування, що сприяє розвитку
зовнішньої та внутрішньої торгівлі, та транспортно-ло-
гістичних послуг; з урахуванням наявності природно-
ресурсного потенціалу в регіоні можливість розвитку
мають багато галузей матеріальної сфери виробницт-
ва; регіон має достатньо розвинений освітній і науко-
вий потенціал, що забезпечує можливість розвитку сфе-
ри освітніх послуг, створення технопарків і технополісу
у м. Харків.

У Харківьскій області розроблено та реалізуються
крупні соціально-економічні програми, а саме "Програ-
ма розвитку культури та туризму на 2014—2018 рр.".

З метою розширення прикордонного співробіт-
ництва 7 жовтня 2007 року був підписаний договір про
реалізацію Угоди між Белгородською областю РФ і
Харьківською областю "О создании Еврорегиона
"Слобожанщина" в области науки, образования, куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики", в
межах якого розробляються та реалізуються різно-
манітні соціально-культурні програми, проекти та за-
ходи (наприклад, "Програма розвитку трансгранич-
ного співробітництва Харківської області на 2011—
2016 рр.").

Департамент праці та соціальної політики Харківсь-
кої міської ради оголосив про початок міського конкур-
су на виконання соціального замовлення та міського
конкурсу соціальних проектів "Єдина соціальна мере-
жа" на 2014 рік. Головним акцентом цього замовлення
є розвиток інновацій в соціальнії сфері, орієнтованих
на надання соціальних послуг людям, а не на ефектив-
не використання виробничих ресурсів (що є метою інно-
вацій в виробничій сфері).

Незважаючи та таку організаційно-економічну ак-
тивність, реально існуючу ситуацію неможна назвати
цілком задовільною.

Суб'єкти інноваційної інфраструктури здійсню-
ють слабкий вплив на господарчу систему регіону і
не мають достатніх ресурсів. Це знаходить вираз в
низькому рівні доступу до інформаційних баз даних,
недостатній забезпеченості кваліфікованими кадра-
ми в галузі маркетингу та управління інноваціями,
слабкій інтеграції з міжнародними соціальними ме-
режами та проектами. Все це негативно впливає на
стан конурентоспроможності саме підприємств соці-
ально-культурної сфери і інформаційної інфраструк-
тури взагалі.

Виходячи з науково-технологічних пріоритетів
передових країн та нововведень у соціально-куль-
турній сфері, які є в нашій країні в кластері культу-
ри та туризму, передбачено створення необхідних

умов для ефективного розвитку інновацій за раху-
нок концентрації наукового потенціалу, фінансових
і матеріально-технічних ресурсів за наступними на-
прямами: удосконалення інфраструктури; модерні-
зація, розширення та диференціація спектра соціаль-
но-культурних послуг; розширення взаємозв'язку
української та світової культури; підготовка кадрів
з управління інноваціями в соціально-культурній
сфері.

У сучасному постіндустріальному суспільстві куль-
тура є потужним ресурсом нової економіки, формуван-
ня привабливості та конкурентоспроможності території,
розвитку людського потенціалі, інноваційного мислен-
ня.

Одним з напрямів стратегії є утворення приватно-
державного партнерства, підтримка малих інноваційних
фірм "венчурів", бізнес-інкубаторів, інкубаторів техно-
логій, техно-парків, інноваційно технологічних центрів,
центрів бізнес-інновацій і др.

Наприклад, такі організаційні структури, як венчу-
ри здатні швидко реагувати на зміни кон'юнктури рин-
ку, перебудовувати або навіть заміняти технології ви-
робництва, вести ризиковані експерименти по вдоско-
наленню самої соціальної послуги та технології проце-
су її виробництва. Венчури — це структурні одиниці ри-
зикового бізнесу.

Виникнення і розвиток венчурного бізнесу продик-
товано необхідністю утворення та комерційного освоє-
ння в найкоротші терміни нового продукту, послуги або
технологічного процесу в умовах жорсткої ринкової
конкуренції за споживача. В матеріальному вироб-
ництві вже створена система венчурних фірм, але в
соціально-культурній сфері тільки намічено їх станов-
лення.

 Велика проблема для таких підприємств — пошук
джерел венчурного капіталу. З урахуванням досвіду
розвинених капіталістичних країн до таких джерел
фінансових засобів можна віднести: субсидування з
бюджетів усіх рівнів, пільгове кредитування, страхуван-
ня позик, тимчасово вільні кошти крупних комерційних
структур, засоби спеціальних позабюджетних фондів та
приватних фондів, приватні інвестиції, міжнародні бан-
ки та благодійні фонди, міжнародні та вітчизняні гран-
ти, спонсорство, благодійність, патронаж, фандрейзінг
та ін.

Застаріла виробнича база галузей соціально-куль-
турного комплексу не дозволяє, в більшості випадків,
виробляти соціальні послуги за якістю та рівнем витрат
відповідним до світових стандартів, і в тому числі і євро
стандартів. Це яскраво проявилося напередодні підпи-
сання договору про асоціацію з Європейським Союзом.
Розробка та впровадження стандартів відповідного
рівня і достатньої їх кількості потребують активізації
інноваційної діяльності, утворення достатніх стимулів
для усіх соціальних інфраструктурних об'єктів, незалеж-
но від форм власності.

Іншим важливим напрямом інноваційних процесів в
соціально-культурній сфері є діяльність, пов'язана зі
створенням нових видів соціальних послуг, нових або
удосконалених технологічних процесів (процесні інно-
вації), з метою підвищення якості діяльності та конку-
рентоспроможності інфраструктурних суб'єктів, закрі-
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плення позицій на нових ринках соціальних послуг, зни-
ження витрат виробництва, диференціація і розширен-
ня асортименту послуг, адаптованих до запитів спожи-
вачів.

Особливе значення набуває розмаїття форм і умов
зв'язку виробників соціальної послуги із міжнародни-
ми суб'єктами соціальної системи. До них можна відне-
сти:

— співробітництво із контрагентами, включаючи
обмін технологіями виробництва послуг та сервісного
обслуговування, франчайзинг, спільні або дочірні
підприємства;

— пошук партнерів з комерціалізації інноваційних
технологій;

— підготовка та реалізація контактів з міжнарод-
ними організаційними структурами;

На сучасному етапі соціально-культурна сфера
регіону (і країни в цілому) відчуває складнощі в
інтеграційних процесах із міжнародними мережами
з питань трансферу та комерціалізації технологій,
має обмежений доступ до циркулюючої в ній інфор-
мації.

При сучасній насиченості ринку послуг успіх до-
сягається не тільки на самій послузі,  але і на її
сервісній складовій. Постійне удосконалення сервіс-
ної діяльності має прояв в оригінальності виконання
послуги, якості обслуговування, наявності сучасних
та безпечних технологій, виконання додаткових по-
слуг, забезпечуючи комфорт та будь-які позитивні
емоції клієнтів.

В організаційному механізмі слід враховувати сег-
ментованість попиту на соціальні послуги, ступень їх
диференціації з урахуванням персоніфікації споживан-
ня, стиля життя, демографічної структури населення.

Важливим моментом в успіху побудови інновацій-
ної моделі соціально-культурної сфери є кадри, їх про-
фесіоналізм та компетентність.

Система освіти повинна підготувати управлінські
кадри, конкурентоспроможні на ринку праці, здатні
до творчої професійної діяльності та інноваційних ме-
тодів господарювання в умовах глобальної конку-
ренції. Такі спеціалісти повинні мати інтегровані сис-
темні знання, які поєднують повноцінну фундамен-
тальну економічну освіту з практичними навичками
прийняття управлінських рішень, володіти методами
командної роботи, ведення переговорів, комунікацій
для професійної роботи у сфері управління інновацій-
ною діяльністю.

Висококваліфіковані фахівці з впровадження інно-
вацій в соціокультурній сфері повинні мати знання та
компетенції з системного аналізу та оцінки інновацій-
ного потенціалу організації, виявлення нових можли-
востей та цільових ринків інноваційної продукції, роз-
роблення та вибору інноваційної стратегії організації
з використанням сучасних технологій та методів управ-
ління різними типами інновацій, в т.ч. соціальними з
урахуванням їх закономірностей та траєкторій розвит-
ку.

Важливою умовою при комплексній підготовці
кадрів є поєднання трьох компонентів: освіти, наукових
досліджень та передового досвіду управління іннова-
ційною діяльністю.

ВИСНОВКИ
Сьогодні інноваційна діяльність в СКС здійснюєть-

ся дуже повільно оскільки відсутній ефективний орга-
нізаційний механізм, спроможний накопичувати і комер-
ціалізувати нововведення, враховувати ступень готов-
ності персоналу, їх професіоналізм і інноваційну ак-
тивність, враховувати стан інвестиційного клімату,
міжвідомчі та міжнародні зв'язки суб'єктів соціальної
інфраструктури та наявність повноцінний джерел фінан-
сування.

Дану ситуацію неможна залишати без уваги. І в пер-
спективі вектор розвитку інновацій в СКС повинен відпо-
відати різноманіттю ускладненої реальності глобальної
економіки, досягненням матеріально-технічного про-
гресу, нової системі пріоритетів соціальних орієнтирів.

Звісно, напрями вдосконалення організаційного
механізму інноваційного розвитку соціально-культурної
сфери не вичерпуються розглянутими питаннями. Існу-
ють також певні проблеми економічного, правового (за-
хист інтелектуальної власності), інституціонального ха-
рактеру, питання інформації та інформатизації іннова-
ційних процесів в суспільстві.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення переваг над конкурентами у довгост-

роковій перспективі — одне з найважливіших стратегі-
чних завдань в практиці управління сучасного підприє-
мства. Використання сильних сторін забезпечує підприє-
мству виживання в умовах кризи, тоді як його слабкі
сторони стають особливо помітними та прискорюють
його занепад. За таких умов особливо відчутними для
підприємства стають прорахунки, допущені в процесі
стратегічного та тактичного планування і управління
підприємством, невірно визначені пріоритети та нера-
ціонально використані ресурси.

Жодне підприємство не може досягнути переваги
над конкурентами за усіма комерційними характерис-
тиками товару та засобами його просування на ринку.
Це актуалізує вибір пріоритетів та розробку конкурент-
ної стратегії розвитку підприємства, яка б максимально
враховувала тенденції та перспективи розвитку ринків
присутності, передбачала якомога ефективніше викори-
стання ключових факторів успіху та стратегічного по-
тенціалу підприємства.
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IDENTIFICATION OF FACTORS COMPETITIVENESS OF MODERN ENTERPRISES
IN THE PROCESS OF ITS COMPETITIVE ADVANTAGES

У статті викладено порядок визначення чинників конкурентоспроможності сучасного підприє-

мства, представлено часткові показники, які доцільно використовувати для порівняльного ана-

лізу конкурентоспроможності підприємства та його конкурентів на ринку. Запропоновано роз-

горнуту класифікацію конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано рівні конкурен-

тоспроможності сучасного підприємства, описано основні проблеми, які перешкоджають роз-

витку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, запропоновано шляхи їх вирішення.

The procedure for determining the factors of competitiveness of the modern enterprise, partial

indicators that should be used for comparative analysis of the competitiveness of the company and

its competitors are described in the article. Detailed classification of competitive advantages is

proposed. We characterize The levels of competitiveness of the modern enterprise, the basic

problems that hinder the development of the competitiveness of domestic enterprises are considered,

the ways to solve problems are offered.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, фактори конкурентоспроможності, конку-
рентні переваги підприємства, рівень конкурентоспроможності підприємства.

Key words: enterprise competitiveness, factors of competitiveness, the competitive advantages of the company,
the level of competitiveness.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі розвитку економічної науки як
вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками (зокре-
ма Г. Азоєвим, А. Алімовим, В. Безуглою, А. Гераси-
менком, П. Дойлем, К. Ерроу, В. Ємченко, Ж. Ламбе-
ном, Т. Кляйном, Л. Ковальською, М. Перлітцем, М. По-
знером, М. Портером, Д. Рікардо, Д. Саттоном, А. Че-
ленковим, В. Югдановим, P. Фатхутдиновим та ін.) опуб-
ліковано значну кількість наукових праць, присвячених
питанням забезпечення конкурентоспроможності
підприємства та управління нею. Різноманіття публікацій
відображає об'єктивну складність предмета наукового
дослідження та його актуальність.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є виокремлення факторів конкурентос-
проможності підприємства на основі їхніх оцінних па-
раметрів та розробка класифікації конкурентних пере-
ваг.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Набір факторів, які визначають конкурентоспро-

можність підприємства виявляється настільки значимим
і своєрідним, що неможливо запропонувати єдину ме-
тодику формування бази даних, їхньої обробки та іден-
тифікації значимості для прийняття відповідних рішень.

Аналіз та систематизація наукових підходів до ви-
окремлення факторів конкурентоспроможності сучас-
ного підприємства [1—10] дозволив виділити чотири
групи основних факторів конкурентоспроможності та
запропонувати такі параметри для оцінки їх значимості:

1. Асортимент товарів та послуг підприємства: ши-
рота, глибина, повнота, новизна й гармонійність товар-
них асортиментів; відповідність їх переліку та структу-
ри потребам та уподобанням покупців; співвідношення
цінового діапазону товарних асортиментів і рівня якості
товарів, що виробляються підприємством; рівень по-
дібності товарних асортиментів підприємства та товар-
них асортиментів його головних конкурентів.

2. Процес обслуговування: зручність ознайомлення
покупців з товаром; час розрахунку за покупку; час
оформлення й продажу покупки.

3. Додаткові вигоди для покупців: багатоваріант-
ність набору й ступінь унікальності додаткових послуг.

4. Умови обслуговування: доступність товарів та
послуг підприємства; зручність для споживача/покуп-
ця планування торговельного залу; комфортність атмос-
фери торговельного приміщення; культура обслугову-
вання покупців.

Для забезпечення наочності та полегшення роботи
щодо систематизації та порівняльної оцінки наявних
факторів конкурентоспроможності підприємства з іден-
тичними фактори конкурентоспроможності його конку-
рентів, доцільно представляти їх використовувати, до-
цільним є формування таблиці часткових показників/
параметрів конкурентоспроможності підприємства з
подальшою їх оцінкою (табл. 1).

При дослідженні конкурентоспроможності підприє-
мства варто враховувати, що повну інформацію про неї
дає виявлення не тільки реального співвідношення час-
ткових параметрів (показників) конкурентоспромож-
ності порівнюваних підприємств, але й стійкого взаємоз-
в'язку між товаром/послугою підприємства та витрата-
ми кінцевих споживачів/покупців на її придбання. Для
оцінки всіх витрат покупців, пов'язаних з купівлею то-
варів, крім витрат на їх оплату, слід також ураховувати
витрати на проїзд до місця реалізації товару, на достав-
ку товару, консультації, отримання інформації щодо
місцезнаходження підприємства та його торговельних
підрозділів чи торговельних представництв, об'єктів
оптової чи роздрібної торговельної мережі тощо, про
наявність товарів у продажу, їх асортимент та ціни, спо-

живчі якості тощо.
Набуття, утримання та розвиток

конкурентних переваг — є основною
стратегічною метою будь-якого су-
часного підприємства. На наш погляд,
класифікувати конкурентні переваги
підприємства слід за такими класифі-
каційними ознаками:

— за джерелами виникнення кон-
курентних переваг:  внутрішні і

зовнішні;
— за стратегічною спрямованістю: створені для

сфери/середовища, де працюють основні конкуренти
та інноваційні;

— за походженням: створені з урахуванням стаб-
ільності ринкового середовища та створені як відповіді
на зміни в ринковому середовищі;

— за ймовірністю успіху: ймовірні та очевидні
(стійкі);

— за тривалістю дії: тривалі та тимчасові;
— за впливом на потенціал підприємства: ті, що фор-

мують потенціал та ті, що використовують наявний по-
тенціал;

— за силою та характером впливу на споживачів:
ті, що формують споживачів та ті, що формуються
спільно зі споживачами;

— за рівнем реалізації: галузеві, міжгалузеві, регі-
ональні, глобальні;

— за концепціями маркетингових систем: ті, що
сприяють управлінню попитом, та ті, що сприяють уп-
равлінню потребами та уподобаннями споживачів .

 Одним із основних факторів, які впливають на роз-
робку стратегії підвищення конкурентоспроможності
підприємства, є ситуаційний фактор як конкретний ком-
понент зовнішнього або внутрішнього середовища
організації, по якому вона може перевершити конкуру-
ючі підприємства після виконання конкретних умов, що
визначають перевагу аналізованого компоненту під-
приємства в порівнянні з конкуруючими. Взаємодія цих
факторів носить специфічний характер для кожної га-
лузі і організації та завжди змінюється в часі.

На рисунку 1 показані основні чинники, що вплива-
ють на вибір стратегії підприємства [10].

Відзначимо, що віддаленість терміну реалізації
стратегічного чинника організації має становити не мен-
ше двох років. Тому керівництву підприємства при фор-
муванні стратегії підвищення конкурентоспроможності
необхідно враховувати всю сукупність зовнішніх і
внутрішніх чинників. Ефективна стратегія в ідеалі повин-
на відповідати всім цим чинникам.

Конкурентоспроможність підприємства формуєть-
ся та зміцнюється в процесі ефективної та конструктив-
ної конкуренції [8]. В залежності від умов зовнішнього
середовища, власних можливостей та стратегічного по-
тенціалу, підприємство, з метою набуття конкурентних
переваг, прагне або зайняти вільні ніші ринку (іннова-
ційна модель конкуренції), або намагається отримати
пільги від органів державної та регіональної влади (рен-
тна модель конкуренції).

У практиці роботи вітчизняних підприємств переваж-
но реалізується рентна модель, що пояснюється, насам-
перед вкрай несприятливими умовами для підприєм-

Показники конкурентоспроможності Підприємство 
Конкуренти 

А В С 

Показники, що характеризують товарні асортименти     

Показники, що характеризують процес продажу товарів     

Показники, що характеризують додаткові вигоди для покупців     

Показники, що характеризують умови обслуговування     

 

Таблиця 1. Порівняльна таблиця
часткових параметрів (показників) конкурентоспроможності

підприємства

Складено автором.
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ницької діяльності, недостатньою доступністю кредит-
них ресурсів, нерозвиненістю внутрішнього ринку, знач-
ним дерегулюванням економіки, недосконалістю ме-
ханізмів забезпечення платіжної дисципліни, які в сукуп-
ності гальмують як формування нових підприємств, так
і інноваційний розвиток вже функціонуючих на ринку. В
результаті підприємства, які не в змозі отримати достат-
нього обсягу ресурсів, шукають конкурентні переваги
при з'єднанні зі структурами державної влади для отри-
мання певних пільг або ж здійснюють частину госпо-
дарських операцій за тіньовими схемами.

Найсуттєвішими проблемами управління конкурен-
тоспроможністю сучасного підприємства є: інформа-
ційний дефіцит, невідповідність якості продукції підприє-
мства вимогам покупців, низький рівень впровадження
інновацій та модернізації виробничих потужностей, про-
блема кадрового забезпечення.

У залежності від готовності до змін та спроможності
підприємства вирішувати вищезазначені проблеми, на-
уковці виокремлюють чотири рівня конкурентоспромож-
ності підприємства [4]:

1. Підприємства цього рівня мають низьку здатність
до реагування на зміни в навколишньому середовищі.
Головна мета їх функціонування — стабільність. В їх
діяльності лише частково реалізуються маркетингові
елементи (зокрема реклама, яка не завжди буває якіс-
ною та збут товару). Ці підприємства є "внутрішньо ней-
тральними". Такий підхід може принести підприємству
успіх, за умов, що воно зможе знайти на ринку місце,
вільне від конкуренції (насамперед використовується
суб'єктами малого бізнесу, або фірмами, що орієнтують-
ся на певну ринкову нішу). Але у процесі розширення
масштабів діяльності можливо, що підприємство вийде
за межі своєї ніші і вступить в конкуренцію на новому
сегменті ринку.

2. Підприємства другого рівня конкурентоспромож-
ності прагнуть зробити свої виробничі і управлінські си-
стеми "зовні нейтральними". Це означає, що вони по-

вністю відповідають стандартам, встановленим їх ос-
новними конкурентами на конкретному ринку та нама-
гаються в своїй діяльності слідувати за підприємством-
лідером на ринку (запозичують у нього провідні форми
і методи організації управління; здійснюють аналогіч-
ну асортиментну, цінову, рекламну політику; копіюють
форми і методи збуту тощо). Основним недоліком
підприємств цього рівня є те, що на певному етапі роз-
витку пряме запозичення провідних методів і технологій
вже не дозволяє підтримувати існуючі конкурентні по-
зиції в галузі. Такі підприємства стають перед дилемою:
або продовжувати дотримуватися встановлених стан-
дартів організації господарських процесів й викорис-
товувати опановані методи, тим самим залишаючись
завжди на другому місці, або змінити свою поведінку і
намагатися стати лідером на ринку. Підприємства, які
обрали другий напрям, переходять на третій рівень кон-
курентоспроможності.

3. Підприємства третього рівня конкурентоспро-
можності повинні дотримуватися концепції інтегрова-
ного маркетингу (орієнтованого на продукт і на спожи-
вача одночасно та на всебічне зниження ризику).
Функції такого підприємства прямо або опосередкова-
но пов'язані з вивченням ринку, що потребує зміни
організацію управління. Таким чином, при впровадженні
концепції інтегрованого маркетингу на підприємстві,
ефективність виробничих систем визначається не
стільки внутрішніми факторами (управлінськими, зок-
рема різноманітністю інструментів маркетингу, прогно-
зування та стратегічного планування, комплексного уп-
равління якістю товарів), скільки зовнішніми управлі-
нськими факторами (якістю організації і ефективністю
системи управління).

4. Підприємства четвертого рівня конкурентоспро-
можності — це підприємства світового класу, які є бе-
зумовними лідерами ринку і мають стійкі конкурентні
переваги. Таким підприємствам притаманні значна
гнучкість й адаптивність до умов зовнішнього швидко
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Рис. 1. Фактори, що впливають на вибір стратегії підвищення
конкурентоспроможності підприємства
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змінюваного середовища, висока інноваційна ак-
тивність, постійне вдосконалення форм організації, кон-
тролю і розподілу праці; орієнтація на підвищення ефек-
тивності діяльності при одночасному зниженні загаль-
них витрат та інше.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасний стан розвитку економіки України супро-
воджується рядом невирішених проблем, серед яких од-
нією з найважливіших для більшості вітчизняних
підприємств є проблема досягнення та збереження пев-
ного рівня конкурентоспроможності. Конкурентоспро-
можність переважної більшості підприємств сьогодні
відповідає першому та другому рівню. Використання
запропонованих рекомендацій щодо підвищення кон-
курентоспроможності дозволить розробити стратегічні
та тактичні плани розвитку конкурентного потенціалу й
конкурентних переваг сучасного підприємства, підвищи-
ти рівень його конкурентоспроможності.

Управління конкурентоспроможністю підприємства
в сучасних умовах господарювання — це сукупність за-
ходів, спрямованих на системне вдосконалення вироб-
ничих, управлінських, маркетингових та інших процесів
на підприємстві, які забезпечують набуття та розвиток
його стійких конкурентних переваг на внутрішньому та
міжнародних ринках.

Запропоновані часткові параметри та фактори кон-
курентоспроможності господарюючого суб'єкта дозво-
ляють враховувати тенденції сучасного етапу розвитку
ринкових відносин в країні, специфіку господарської
діяльності та особливості зовнішнього середовища
підприємства, усунути дублювання під час вибору част-
кових параметрів та забезпечити комплексний релеван-
тний порівняльний аналіз конкурентоспроможності
підприємства та його конкурентів на ринку.

Удосконалена класифікація конкурентних переваг
підприємства сприятиме більш правильному їх розумін-
ню, орієнтуванню при їх створенні на досягнення конк-
ретних (кількісно та якісно виражених) результатів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова фінансово-економічна криза знизила

інвестиційну активність бізнесу в туристично-рекре-
аційній сфері, загострила конкуренцію на глобально-
му та регіональних ринках туристичних послуг, спра-
вивши значний вплив на поведінку і взаємодію основ-
них учасників, змушуючи їх пристосовуватися до си-
туації, що склалася і розробляти стратегію поведін-
ки в нових умовах, а також реалізувати комплекс ан-
тикризових заходів. І достатній рівень значимості ту-
ристично-рекреаційного сектору в регіональній соц-
іальній, економічній та інвестиційній політиці знижує
ефективність стратегій використання туристично-рек-
реаційних ресурсів, а також можливості залучення
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інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс регі-
ону. Зменшення інвестиційної активності у зазначеній
сфері негативно позначається на конкурентоспро-
можності туристично-рекреаційного комплексу, що
призводить до зниження потоку туристів, скорочен-
ня доходів регіонального бюджету та погіршення со-
ціального стану населення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в розкритті властивос-

тей ризиків туристично-рекреаційного комплексу, що є
важливим елементом оцінювання стану регіонального
туристично-рекреаційного комплексу та його прогнозу-
вання.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Особливість інвестування в туристично-рекреац-

ійну діяльність полягає в тому, що така діяльність уз-
годжується з економічними інтересами всіх груп ко-
ристувачів природно-рекреаційних ресурсів. При ви-
рішенні завдань отримання доходів від інвестицій в
курортну і туристичну рекреацію необхідно, в першу
чергу, враховувати обсяги фінансування природоохо-
ронних програм, які передбачають поліпшення умов
та якості послуг, рекреаційних і туристичних послуг,
а також відновлення та примноження рекреаційного
потенціалу регіону. Таким чином, інвестування тако-
го сектора економіки, як рекреація та туризм та по-
в'язані з ними подальші заходи повинні бути не тільки
вигідні, але і задовольняти цілям сталого розвитку
економіки регіону, що вимагає, щоб поточна госпо-
дарська діяльність економічних утворень негативно
не позначалась на вирішенні завдань підтримки і пол-
іпшення якості життя населення регіону в майбутньо-
му. Шляхи вирішення економічних і соціальних про-
блем розвитку туризму виявляють найбільш фунда-
ментальні концептуальні положення та чинники, що
забезпечують успішний розвиток туристично-рекре-
аційного комплексу, до яких зокрема відносяться: ме-
тоди управління процесом формування і розвитку ту-
ристичного комплексу країни, поєднання централізо-
ваних і децентралізованих методів управління комп-
лексом; формування джерел великих інвестицій —
державних, приватних, іноземних; участь держави в
розвитку туристичної сфери; державні заходи еконо-
мічного стимулювання успішного розвитку туризму
(податки, субвенції, кредити, режим особливих еко-
номічних зон), характер і масштаби розвитку соціаль-
ного туризму; система підготовки кадрів фахівців для
роботи в цій галузі тощо.

Аналіз міжнародного досвіду розвитку світового
туризму підтверджує висновок про те, що для досяг-
нення вітчизняними курортами і туристичними центра-
ми міжнародного рівня, необхідне залучення значно
більших вітчизняних і зарубіжних інвестицій. Вкладен-
ня коштів у цей вид бізнесу має стати вигідним для
вітчизняних та зарубіжних інвесторів, що передбачає
не тільки введення податкових та митних пільг, а й роз-
робку конкретного механізму державних гарантій, що
забезпечують інвесторам впевненість у захисті їх прав
власності, а також страхування інвестиційних ризиків
та наслідки світової фінансової кризи тягнуть за со-
бою ланцюжок кризових явищ в різних секторах еко-
номіки. Його вплив поширюється на банківську сфе-
ру, реальний сектор тощо. Не є винятком і туристична
індустрія, яка як елемент міжнародного експорту та
імпорту товарів і послуг відчуває особливу тяжкість
світової кризи. Економічний спад, невизначеність, ви-
сока вразливість ринку і падіння довіри споживачів і
бізнесу призводять до скорочення попиту на туризм
[2].

Важливим елементом оцінювання стану регіональ-
ного туристично-рекреаційного комплексу та його
прогнозування є діагностика ризиків. Усю сукупність
туристично-рекреаційних ризиків можна розділити на
дві групи: можливі для споживачів при плануванні та
здійсненні туру (власне туристичні ризики) і еко-

номічні чи господарські ризики, обумовлені діяльні-
стю економічних формувань туристичної сфери при
формуванні, реалізації турів і наданні рекреаційних
послуг. Перша група ризиків включає фактори, пов'я-
зані або з матеріально-фінансовими втратами ( втра-
та та псування майна підчас поїздок, фінансові збит-
ки, крадіжки, штрафи), або з погрозами життю і здо-
ров'ю туриста. У другу хрупну входить велика
кількість видів ризиків, властивих діяльності еконо-
мічних формувань туристично-рекреаційного комп-
лексу, які виникають внаслідок складності і різнома-
нітності фінансово-господарських зв'язків туристич-
ної індустрії з іншими галузями. Оцінка і управління
туристичними ризиками повинні базуватися на
міждисциплінарному підході до економіки туризму,
на результатах досліджень суміжних наук (права, еко-
логії, охорони здоров'я, математичних методів,
інформаційних технологій тощо). Набір характерних
видів діяльності в туризмі включає ряд класів галу-
зей в їх традиційному розумінні і робить його зв'яза-
ним з різними сферами суспільного виробництва.
Дохід (додана вартість), створений підсистемами ту-
ристичного комплексу, не весь належить до доданої
вартості, одержуваної в туристично-рекреаційному
комплексі. Разом з тим непов'язані з туризмом галузі
можуть обслуговувати туристів, створюючи додану
вартість у туристичному секторі, а безпосередні суб-
'єкти його ринку (туроператори і турагенти) брати
участь у туристичних сферах діяльності, інвестуючи
кошти, наприклад, в непрофільні активи. Подібне пе-
реплетіння економічних зв'язків притаманне і іншим
галузям,але в туристично-рекреаційному комплексі
воно носить специфічний характер. Істотна сторона
зв'язку цього комплексу з іншими галузями полягає в
тому, що кожна з них має специфічні види ризиків і
вносить свій "додатковий внесок" у загальний рівень
туристських ризиків [3].

На всі економічні утворення туристичного комп-
лексу впливають ризики, які з певною часткою умов-
ності можна віднести до універсальних, тобто таких,
що впливають на будь-який господарюючий суб'єкт
незалежно від його галузевої приналежності та
організаційно-правової форми. Йдеться про фінан-
сові, інвестиційні, кадрові, інфляційні та інші ризи-
ки. Не слід забувати і про вплив ризиків поза їх без-
посереднім зв'язком з економічними формуваннями
рекреаційної сфери. Досить часто вони носять не-
економічний характер і проявляються або через нех-
тування особистою безпекою самими туристами, або
внаслідок зовнішніх загроз (тероризм, епідемії,
травматизм тощо) і можуть завдавати прямого або
непрямого економічного збитку туристам. Слід
відмітити групу факторів, що діють в туристичному
комплексі (як, втім, і в будь господарській системі)
незалежно від економічної ситуації  і бажання
суб'єктів економіки. Йдеться про природні фактори
ризику, які пов'язані з проявом стихійних сил при-
роди (землетруси, повені, урагани і т. д.) і небезпе-
кою втрат з причин неекономічного характеру (тех-
ногенні аварії, крадіжки тощо). У цю групу слід вклю-
чати і екологічні фактори ризиків в результаті заб-
руднення навколишнього середовища. Саме по собі
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визначення туризму як активного відпочинку перед-
бачає можливість ризиків природного і техногенно-
го характеру. З юридичної точки зору природні фак-
тори ризику є форс-мажорними обставинами. Вони
часто згадуються в туристичному договорі як не за-
лежні від волі і бажання туроператора обставини, і
тому туроператор не несе відповідальності при їх
виникненні. Отже, в туристичному комплексі відбу-
вається накладення ризиків один на одного, їх тим-
часове і просторове розосередження. У результаті
сукупний вплив несприятливих факторів і процесів
зосереджується в узагальненому понятті "туристич-
ний ризик". Специфіка ризику в області туристичних
послуг і визначає їх вплив на менеджмент організації
туристично-рекреаційного комплексу. Відповідно до
них слід визначити, як глибоко і в якому напрямі має
розвиватися управлінський інструмент, щоб правиль-
но вирішити специфічні проблеми, властиві тільки
туристичним ризикам. Особливість туристичного
ризику полягає в великій глибині його проникнення
в складність взаємозв'язків між його складовими
елементами. Оскільки більша частина туристичних
структур невеликих розмірів (великі туристичні гос-
подарські формування створюються лише в густо-
населених районах), вони типові для туристичної
індустрії і так чи інакше повинні вписуватися в єдину
регіональну систему управління, де переслідується
мета забезпечення тривалої дієздатності, зниження
впливів цих ризиків та конкурентоспроможності ту-
ристичних організацій на ринку. Зміст туристичних
ризиків охоплює всілякі погрози щодо суб'єктів та
об'єктів туристично-рекреаційного комплексу. Ці

загрози поширюються на інфраструктурні об'єкти,
економічні формування туристично-рекреаційної
індустрії і самих споживачів послуг і можуть досить
істотно коригувати рівень активності туристично-
рекреаційної території. На кількісному рівні турис-
тичний ризик визначається як можлива величина ма-
теріальних і фінансових втрат, що виникають у еко-
номічних структурах туристично-рекреаційного ком-
плексу і в їх взаєминах із споживачами послуг. До
компонентів туристичного ризику відносять:

— збитки від несприятливої події;
— ймовірність несприятливої події;
— невизначеність результату;
— можливість отримання доходу від ризикових си-

туацій.
Туристично-рекреаційному ризику властивий ево-

люційний характер розвитку. Фази життєвого циклу ту-
ристичного ризику тісно пов'язані з етапами освоєння
туристично-рекреаційних територій і створення турис-
тичного продукту. Якщо відсутні потреби в туристично-
рекреаційних продуктах, а природні геосистеми та куль-
турно-історичні комплекси не є рекреаційними ресур-
сами, то туристичних ризиків не існує. Однак у процесі
діяльності туристично-рекреаційного комплексу спочат-
ку виникають, а потім багаторазово збільшуються на-
вантаження на природу і туристичну індустрію, ініцію-
ючи ризики і змушуючи господарюючих суб'єктів і са-
мих туристів шукати ефективні заходи протидії. Ці за-
ходи призводять до часткової нейтралізації, до ослаб-
лення впливу ризиків, а також до перерозподілу сили їх
впливу між різними типами туристично-рекреаційних си-
стем. Теоретично можлива повна нейтралізація джерел

Таблиця 1. Ризики розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіону

№ 

п/п 

Область 

ризику 

Тип туристично-рекреаційного комплексу 

Природний Приміській 
Культурно-

орієнтований 
Екологічний Динамічний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Безризикова  

зона 
Деградація міської 
агломерації 

Забруднення 

унікальних 

природних 

Відсутність 

інфраструктури 

розвитку туризму 

Деградація 

міської 
агломерації 

Забруднення 

унікальних 

природних 

територій 

2 Мінімаль-
ний ризик 

Відсутність 
інфраструктури 

розвитку туризму 

Підвищення 
щільності 
населення 

Деградація 
міської 
агломерації 

Відсутність 
інфраструктури 

розвитку туризму 

Підвищеної 
щільності 
населення 

3 Підвищений 
ризик 

Підвищення 
щільності 
населення. 

Деградація 

підтримуючої 
інфраструктури 

Руйнування 
культурних 

цінностей. 

Підвищення 

доступності 
транспортних 

послуг 

Забруднення 
унікальних 

територій. 

Скорочення 

готельного 

фонду. 

Введення 

спеціальних 
інструментів 

регулювання 

Руйнування 
культурних та 

природних 

цінностей. 

Зниження 
інтересу до 

туризму 

Розвиток 
промислових 

об’єктів. 

Скорочення 

готельного 

фонду. 

Введення 

спеціальних 
інструментів 

регулювання 

4 Критичний 

ризик 

Розвиток 

промислових 

об’єктів. 

Зниження інтересу 

до унікальних 

природних об’єктів 

Деградація 

міської 
агломерації. 
Зниження 

купівельної 
спроможності 
населення 

Підвищення 

щільності 
туристського 

потоку. 

Деградація 

підтримуючої 
інфраструктури 

Забруднення 

унікальних 

природних 

територій. 

Підвищення 

доступності 
даного виду 

туристично-
рекреаційного 

комплексу 

Відсутність 

інфраструктур
и розвитку 

туризму. 

Зниження 

пропускної 
здатності 
транспортних 
магістралей 

5 Неприпусти-

мий ризик 

Забруднення 

унікальних 

природних 

території 

Відсутність 

інфраструкту-

ри розвитку 

туризму 

Руйнування 

культурних 

цінностей 

Підвищення 

щільності 
населення 

Деградація 

міської 
агломерації 
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небезпеки, однак практично відбувається "перетікання"
туристичних ризиків в нові форми. Тому цикл "виник-
нення — посилення — компенсація — перерозподіл —
трансформація" повторюється багаторазово. Головні
специфічні риси туристичного ризику — це його бага-
тоаспектність і мультиплікативність. Ці особливості по-
в'язані з супутніми галузями, що включаються в турис-
тично-рекреаційний комплекс галузей, які підсилюють
позитивний ефект від продукту комплексу завдяки дії
механізму мультиплікатора. Однак зворотна сторона
мультиплікатора полягає в тому, що кожна галузь має
свою специфікацію ризику і тому вносить свій додатко-
вий внесок у загальний рівень туристично-рекреаційно-
го ризику [4].

Оцінка ризиків є елементом системи управління ту-
ристично-рекреаційними ризиками. Особливістю оці-
нки є те, що вона складається з показників, що харак-
теризують вплив тієї чи іншої загрози (компонента су-
купного ризику) на певну сторону туристично-рекреа-
ційного комплексу. Якщо заздалегідь відомий профіль
ризику туристично-рекреаційних систем, а також особ-
ливості прояву ризикових подій у даній сфері, то ме-
ханізм оцінки ризиків значно спрощується. У такій си-
туації вимоги, що ставляться до туристично-рекреац-
ійного комплексу стосовно забезпечення стійкості та
безпеки функціонування, виражаються у формі нор-
мативів ризику. Тоді вся процедура оцінювання зво-
диться до зіставлення значень характерних показників
ризику до нормативних, та переведення цих значень в
оціночні категорії відповідно до розроблених методик.
Першорядне завдання, тим не менше, полягає у вияв-
ленні причин, характеру і масштабу впливу ризиків на
розвиток регіонального туристично-рекреаційного
комплексу та вироблення на цій основі методики оці-
нювання [1].

Як показав проведений аналіз, ефективне держав-
не управління туристично-рекреаційним комплексом
на мезорівні передбачає формування переліку ри-
зиків розвитку регіонального туристично-рекреацій-
ного комплексу з урахуванням того значущого фак-
тора, що для кожного з типів туристично-рекреацій-
ного комплексу різні типи ризиків будуть мати різну
значимість.

Структура ризиків туристично-рекреаційних комп-
лексів різних типів в розрізі значущості областей ризиків
представлена в таблиці 1.

З наведеної таблиці видно, що структура ризиків
для різних типів регіональних туристично-рекреацій-
них утворень відрізняється, що свідчить про не-
обхідність реалізації індивідуального підходу при
формуванні інструментів державного регулювання
діяльності індустрії туризму та рекреації на мезорівні.
У той же час очевидно, що більш значущими факто-
рами ризику для розвитку туризму є внутрішні, що
свідчить про можливість підвищення ефективності
діяльності суб'єктів даної галузі при раціональному
застосуванні механізмів державного регулювання. На
нашу думку, проблема збереження досить ємного
ринку за рахунок попиту масового вітчизняного спо-
живача принципово не може бути розв'язна без фінан-
сової підтримки держави. Джерело цієї підтримки
може бути організоване подвійно: через бюджет і

позабюджетним чином. Але в кожному разі таку
підтримку слід розуміти як державний обов'язок, а
не благодійність. Стратегічний шлях даного підходу
полягає у створенні нової організаційно-правової си-
стеми функціонування та розвитку туристично-рекре-
аційного комплексу країни.

Інвестиційні рішення відносять до числа найбільш
складних, у тому числі за процедурою вибору. Вони
повинні грунтуватися на багатокритеріальній по-
рівняльній оцінці певного ряду факторів і тенденцій.
Економічні формування туристично-рекреаційного
комплексу діють в умовах, що склалися під впливом
зовнішнього економічного середовища. Оцінка інве-
стиційної привабливості туристично-рекреаційного
комплексу є найважливішим аспектом формування
його інвестиційної політики. Від її наукової обгрун-
тованості та ефективності інвестиційних рішень, які в
комплексі повинні забезпечувати вигідне вкладення
коштів і нарощування інвестиційного потенціалу, за-
лежить результат як для інвесторів, так і для економ-
іки регіону в цілому. Чим складніша ситуація, тим
більшою мірою практичний досвід і інтуїція управлі-
нських працівників або інвесторів повинні поєднува-
тися з результатами оцінки загального інвестиційно-
го клімату в країні та інвестиційної привабливості да-
ного об'єкта туристично-рекреаційного комплексу.
Оцінка інвестиційної привабливості туристично-рек-
реаційного комплексу може використовуватися для
попередньої перевірки при виборі напрямів інвесту-
вання, для розгляду варіантів злиття організацій, ана-
лізу управлінської діяльності економічних формувань
туристично-рекреаційного комплексу, прогнозування
фінансових результатів, виявлення проблем управлі-
ння виробничою діяльністю, тобто для всіх складо-
вих частин економічної та інвестиційної політики рег-
іонального туристично-рекреаційного комплексу. Ха-
рактеристика інтересів суб'єктів ( користувачів) при
оцінці інвестиційної привабливості регіонального ту-
ристично-рекреаційного комплексу залежить від
цілей і визначає специфіку завдань, що вирішуються
основними групами користувачів результатів оцінки
інвестиційної привабливості регіонального туристич-
но-рекреаційного комплексу:

1. Кредиторів, перш за все, цікавить кредитосп-
роможність економічних утворень регіонального ту-
ристично-рекреаційного комплексу, яка виступає не-
обхідною умовою для отримання позик і комерцій-
них кредитів у інших організаціях. При цьому будь-
який кредитор оцінює, яка платоспроможність пози-
чальника (партнера) в перспективі, тобто наскільки
стабільний його стан в майбутньому, і наскільки при-
бутковим є його бізнес. До числа кредиторів належать
комерційні банки, які зацікавлені у визначенні рівня
ризику неповернення кредитів і належних по ним
відсотків, а також ризику неповного виконання всіх
зобов'язань за умовами кредитних договорів у
відповідні терміни. Методика оцінки інвестиційної
привабливості регіонального туристично-рекреацій-
ного комплексу, а також критерії оцінки, використо-
вувані кредиторами, можуть змінюватися залежно від
терміну та забезпечення цілей, на які спрямовуються
позички.
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2. Інвестори представляють головним чином інте-
реси капіталу. Їм важливі відомості про рівень вигід-
ності інвестування, а також про потенційний ризик
втрати інвестицій. Чим стійкіше положення об'єкта ка-
піталовкладень, тим менш ризиковані і більш вигідні
інвестиції в нього. Економічні інтереси інвесторів ле-
жать в області оцінки ризику і прибутковості інвес-
тицій, здатності об'єкту інвестування генерувати при-
буток і виплачувати дивіденди. Інвестиційна приваб-
ливість регіонального туристично-рекреаційного ком-
плексу має істотне значення для розширення кола
інвесторів. При підвищенні фінансової стійкості об-
'єкта інвестицій, інвестори, що вже працюють з ним,
можуть вкласти в нього додаткові кошти. Отже,
фінансова стійкість об'єкта вкладень забезпечує мож-
ливість додаткового залучення інвестицій, що сприяє
його розвитку в перспективі.

3. Покупці і замовники найчастіше потребують оці-
нки надійності існуючих ділових зв'язків, що визнача-
ють перспективи подальшого розвитку регіонального
туристично-рекреаційного комплексу. Їх передусім ціка-
вить рівень стабільності і безперервності діяльності еко-
номічних утворень регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу, особливо за наявності довгостро-
кових угод.

4. Постачальники та підрядники зацікавлені в мож-
ливості економічних утворень регіонального туристич-
но-рекреаційного комплексу (партнера) розраховувати-
ся за зобов'язаннями у встановлені договорами термі-
ни. Несвоєчасність розрахунків призводить до ослаб-
лення фінансового стану постачальника, оскільки він
змушений залучати додаткові позикові кошти і нести при
цьому додаткові витрати. Таким чином, постачальника
цікавить головним чином платоспроможність економі-
чних утворень регіонального туристично-рекреаційно-
го комплексу.

5. Для працівників організації найбільш важли-
вими є відомості про прибутковість і стабільності
економічних утворень регіонального туристично-
рекреаційного комплексу як показниках гарантова-
ної наявності робочого місця та оплати праці в да-
ний час.

6. Акціонерів і власників цікавлять прибутковість і
стабільність економічних утворень регіонального тури-
стично-рекреаційного комплексу у майбутньому, оскіль-
ки з ними пов'язані наявність і розмір дивідендів, а та-
кож ступінь ризику при купівлі акцій. Особливу зна-
чимість мають відомості про ступінь ризикованості інве-
стицій.

7. Менеджерам і керівникам організації необхі-
дна інформація про ефективність використання
майна, власного капіталу, про рентабельності по-
слуг і робіт, норму прибутку, одержуваного на вкла-
дений капітал. Оцінка цих складових інвестиційної
привабливості регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу дозволяє розробляти управ-
лінські рішення з метою подальшого підвищення
ефективності фінансово-господарської діяльності
економічних утворень регіонального туристично-
рекреаційного комплексу, а отже, інвестиційної
привабливості регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, інформаційно-методичні засади оцінювання
стану регіонального туристично-рекреаційного комп-
лексу повинні грунтуватись на діагностиці фінансового
стану економічних утворень регіонального туристично-
рекреаційного комплексу, аналізі ризиків, що супровод-
жують їх діяльність, та оцінці інвестиційної привабли-
вості об'єктів регіонального туристично-рекреаційного
комплексу та може бути перспективою подальшого дос-
лідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загострення світової енергетичної проблеми у ХХІ

столітті зумовлюється диспропорцією між зростаням на-
селення та споживання паливно-енергетичних ресурсів
і вичерпністю невідновлюваних джерел енергії. Зрос-
тання споживання традиційних невідновлюваних палив-
но-енергетичних ресурсів стимулює забруднення навко-
лишньоо середовища, що становить загрозу клімату та
існуванню людства. Сьогодні глобальна енергетична
безпека не обмежується наявністю енергетичних ре-
сурсів на світовому ринку і стабільністю їх постачаня. Її
метою стало забезпечення рівного доступу до паливно-
енергетичних ресурсів в достатньому обсязі для розвит-
ку економічних суб'єктів усіх країн світу, обмеження
забруднення навколишнього середовища та збережен-
ня ресурсної бази для майбутніх поколінь.

Обмеження можливостей задоволення потреб еко-
номіки в енергетичних ресурсах, скорочення запасів,
зростання ціни паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) і
відсутність надійної диверсифікації зовнішніх джерел
постачання зумовили втрату здатності адаптації еконо-
міки України до кризових процесів. Отже, стабільність
соціально-економічного рзвитку України залежить від
здатності організаційно-економічного механізму вияв-
ляти та протидіяти загрозам енергетичній безпеці націо-
нальної економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Формування системи забезпечення економічної та

енергетичної безпеки економіки в умовах ринкових
трансформацій розглядалися у фундаментальних пра-
цях А. Абалкіна, О. Архипова, В. Сенчагова, О. Власю-
ка, М. Воропая, М. Ковалка, Л. Криворуцького, В. Мун-
тіяна, С. Пирожкова, Д. Прейгера, Ю. Руденка, А. Сухо-
рукова, Ю. Баннікова, А. Шидловського, С. Денисюка,
І. Діяка, Г. Оганяна, А. Барановського, В. Шлемко, інших
вітчизняних та зарубіжних науковців.

Сьогодні слід розширити наукові та науково-практичні
дослідження у цій сфері, оскільки теоретичні засади за-
безпечення підвищення рівня енергетичної безпеки слід
удосконалити для вироблення дієвої державної політики
енергозабезпечення і протидії виникненню додаткових
загроз енергетичній безпеці національної економіки.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Перешкодою обгрунтуванню теоретичних засад
збереження енергетичної безпеки є відсутність моделі її
розвитку, невизначеність вибору стратегічних партнерів в
геополітичному та економічному сенсі та загрози, які ге-
нерує інституційна конкуренція глобального середовища.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Цілі дослідження полягають у визначенні теоретич-

них засад і обгрунтуванні механізму забезпечення енер-
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гетичної безпеки національної економіки, у визначенні
напрямів його удосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В якості організаційно-економічного механізму забез-

печення енергетичної безпеки національної економіки слід
розглядати сукупність інституційних, організаційних струк-
тур і комплекс використовуваних ними економічних за-
конів, закономірностей та форм і методів нівелювання й
усунення внутрішніх і зовнішніх загроз в енергетичній
сфері. До складу цього механізму будуть входити еко-
номічні, адміністративні, фінансові, законодавчо-норма-
тивні форми, важелі, стимули і методи регулювання та
модель інноваційного розвитку енергетичної системи
(включає суб'єктів паливно-енергетичного комплексу
(ПЕК) та споживачів паливно-енергетичних ресурсів).

Організаційно-економічний механізм забезпечення
енергетичної безпеки економіки можна подати у формі

моделі (рис.1), в якій відображено взаємодію суб'єктів
у процесі реалізації заходів сталого енергетичного роз-
витку.

Згідно з наведеною моделлю інвестиційне середо-
вище формується методами і формами законодавчо-
нормативного регулювання, формами фінансового за-
безпечення і стимулювання, методами адміністративно-
го регулювання та економічними законами і важелями,
які визначають функціонування усіх інших елементів. До
складу механізму доцільно включити важелі, форми
фінансового забезпечення і стимулювання інноваційно-
го розвитку на засадах енергоефективності та енерго-
збереження.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві
у сфері енергозбереження на державному та громадсь-
кому рівнях згідно із законодавством України та міжна-
родного права. В Україні ратифіковано Рамкову кон-
венціяю ООН про зміну клімату; Кіотський протокол до
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Рис. 1. Модель організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки
економіки

Джерело: авторська розробка.
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РКЗК ООН; Протокол про приєднання до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства; Протокол
про наміри між проектом технічної допомоги в рамках
Програми INOGATE "Технічний секретаріат INOGATE та
Комплексна програма на підтримку енергетичних цілей
Бакинської ініціативи та Східного партнерства" та Дер-
женергоефективності України; Угоду про співробітниц-
тво в галузі енергоефективності між Німецьким енерге-
тичним агентством "Dena GmbH", Державним агент-
ством з енергоефективності та енергозбереження Ук-
раїни та Українським союзом промисловців і під-
приємців; Дорожню карту співробітництва України та ЄС
у сфері підвищення енергоефективності, використання
альтернативних джерел енергії та боротьби зі зміною
клімату між Держенергоефективності та Європейською
Комісією; Рамкову угоду між Урядом України та
Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФ-
КО) тощо.

 Міжнародні організації взаємодіють з органами
центральної і місцевої виконавчої влади на основі укла-
дення багатосторонніх угод щодо визначення умов і
програм співпраці при розробці й реалізації проектів з
використання потенціалів енергозбереження та енерго-
ефективності. Україна впродовж останнього десятиліття
доєдналася до багатьох ініціатив міжнародних органі-
зацій та об'єднань, ратифікувала угоди щодо сталого
розвитку у енергетичній сфері та енергозбереження,
тому на законодавчому рівні в Енергетичній стратегії до
2030 року закріплено перехід до низьковуглецевої еко-
номіки та скорочення обсягів викидів парникових газів
у навколишнє середовище.

Згідно з Енергетичною стратегією розробляються
Національний план дій з енергоефективності до 2020
року [1], програми енергетичного сталого розвитку [2]
та державні, регіональні, галузеві і місцеві програми
енергоефективності та енергозбереження. Велика
кількість енергетичних проектів виконується в Україні
за підтримки ЄС по програмах: "НЕФКО", "СIZ",
"INOGATE", "ТРАСЕКА" та "TACIS". Україна реалізо-
вує проект "Партнерство задля створення вуглецевих
ринків" за ініціативи Світового банку, спрямований на
розвиток емісійної торгівлі квотами. Представники Дер-
жекоінвестагентства беруть участь у реалізації проекту
ПРООН "Розбудова спроможності для низьковуглеце-
вого розвитку України", в рамках якого розробляється
проект Концепції низьковуглецевого розвитку України.

У правовому полі сучасні засади організації та ре-
гулювання енергозбереження закладені Верховною Ра-
дою України в 69 Законах України [3—7] та постановах
у сфері енергозбереження та енергоефективності, в 82-
ох державних стандартах з енергозбереження, в 148-
ми методичних документах з нормування питомих вит-
рат паливно-енергетичних ресурсiв, якi за перiод з 1997
року було розроблено i введено в дiю, в більш ніж 20
міжнародних директивах та безлічі постанов і наказів
Кабінету Міністрів України та указах Президента Украї-
ни.

Метою законодавства про енергозбереження є ре-
гулювання відносин між господарськими суб'єктами, а
також між державою і юридичними та фізичними осо-
бами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобу-
ванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням,
виробленням та використанням паливно-енергетичних
ресурсів, забезпечення зацікавленості підприємств,
організацій та громадян в енергозбереженні, впрова-

дженні енергозберігаючих технологій, розробці і вироб-
ництві менш енергоємних машин та технологічного об-
ладнання, закріплення відповідальності юридичних і
фізичних осіб у сфері енергозбереження.

Для проведення ефективної цілеспрямованої діяль-
ності держави щодо організації та координації дій у
сфері енергозбереження розробляються та впроваджу-
ються державні цільові, регіональні, місцеві та інші про-
грами. на загальнодержавному рівні сьогодні затверд-
жено дві програми: "Державна цільова економічна про-
грама енергоефективності і розвитку сфери виробниц-
тва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та аль-
тернативних видів палива на 2010—2015 роки", "Дер-
жавної цільової економічної рограми енергоефектив-
ності на 2010—2015 роки". Перша, зі згаданих цільо-
вих програм, передбачає створення умов для зниження
рівня енергоємності валового внутрішнього продукту,
оптимізації структури енергетичного балансу держави
шляхом збільшення обсягу використання відновлюва-
них джерел енергії й альтернативних видів палива, вто-
ринних енергоресурсів, впровадження дієвого механі-
зму реалізації державної політики у сфері енергоефек-
тивності, відновлюваних джерел енергії та альтернатив-
них видів палива. А інша — створення умов для набли-
ження енергоємності валового внутрішнього продукту
України до рівня розвинутих країн та стандартів Євро-
пейського Союзу, посилення конкурентоспроможності
національної економіки; оптимізацію структури енерге-
тичного балансу держави; зменшення частки імпортно-
го природного газу та заміщення його альтернативни-
ми і вторинними видами енергоресурсів.

Для іноземних партнерів вітчизняне законодавство
завжди було нездоланною перепоною на шляху реалі-
зації спільних проектів. З метою спрощення процедури
їх обгрунтування і реалізації запозичено міжнародну
практику розробки цільових програм для уніфікації про-
цедури підготовки проектних пропозицій, їх розгляду,
відбору та реалізації. В якості функціональних меха-
нізмів впроваджено "Методику розробки регiональних
та галузевих програм енергоефективностi та енергоз-
береження" [8] і нормативно-правові засади організації
"державно-приватного партнерства", що суттєво спро-
стило процес складання і погодження цільових програм
з енергозбереження. Законодавча нормативна база у
сфері енергетичної безпеки, енергоефективності та
енергозбереження давно потребує певного впорядку-
вання, адже передбачає створення багатьох регулятор-
них органів і нечіткого розмежування їх наглядових та
регуляторних функцій.

До адміністративних інституцій у сфері енергетич-
ної безпеки відносяться органи центральної виконавчої
влади та місцевого самоврядування.

Енергетична державна політика формується Вер-
ковною Радою України, Президентом України, Кабіне-
том міністрів України, Національною комісією, що
здійснює регулювання у сфері енергетики, координуєть-
ся профільними міністерствами, а реалізується Міністер-
ством енергетики та вугільної промисловості України
(Міненерговугілля України). Моніторинг безпеки поста-
чання електричної енергії здійснюється Міненергову-
гілля України, що реалізує державну політику в елект-
роенергетичному комплексі. Основними органами цен-
тральної виконавчої влади у сфері реалізації інвести-
ційних програм і проектів у сфері енергетичної безпеки
є Державне агентство з енергоефективності та енергоз-
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береження України; Державне агентство з інвестицій та
управління національними проектами України; Держав-
не агентство екологічних інвестицій України тощо.

Органи місцевого самоврядування забезпечують
формування організаційно-економічного механізму
енергетичної безпеки на регіональному рівні, обираю-
чи напрями розвитку енергоефективності та енергозбе-
реження з врахуванням державних і галузевих програм
та місцевого потенціалу відновлюваних джерел енергії,
заміщення традиційних й використання вторинних ре-
сурсів та енергоощадності тощо. З цією метою розроб-
ляються регіональні програми для планування, впровад-
ження та оцінювання ефективності заходів і повноти їх
виконання.

Держенергоефективності України забезпечує реа-
лізацію державної політики у сферах ефективного ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів, відновлю-
ваних джерел енергії та альтернативних видів палива,
енергозбереження і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра економічного розвитку і торгівлі
України [9]. Держенергоефективності при виконанні
завдань може лише взаємодіяти з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами,
утвореними Президентом України, з органами місцево-
го самоврядування, об'єднаннями громадян, відповід-
ними органами іноземних держав і міжнародних орган-
ізацій, а також підприємствами й установами. Отже, фун-
кціональні повноваження виконавчого органу з питань
ефективності використання ПЕР суттєво обмежено.

Протягом 2013 року із Закону України "Про енер-
гозбереження" вилучено розділ щодо контролю у сфері
енергозбереження, що обумовило вилучення функцій
державного контролю у сфері ефективного використан-
ня паливно-енергетичних ресурсів у Держенергоефек-
тивності. З метою дерегуляції господарської діяльності
скасовано п'ять дозволів, які видавалися цим органом
згідно Закону України "Про альтернативні джерела
енергії".

Державне агентство з інвестицій та управління на-
ціональними проектами України (Держінвестпроект Ук-
раїни) є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної
політики у сфері інвестиційної діяльності та управління
національними проектами (стратегічно важливими про-
ектами, що забезпечують технологічне оновлення та
розвиток базових галузей реального сектору економі-
ки України) [10].

Функціонально Держінвестпроект України у сфері
енергетичної безпеки сприяє залученню вітчизняних та
іноземних інвестицій для фінансування заходів з енер-
гоефективності; контролює дотримання вимог законо-
давства щодо підготовки і реалізації національних та
інвестиційних проектів; забезпечує експертизу націо-
нальних, інвестиційних та інших проектів; бере участь в
укладенні та виконанні договорів концесії, забезпечує
розробку та реалізацію проектів державно-приватного
партнерства; ініціює утворення спеціалізованих держав-
них інвестиційних фінансово-кредитних установ для
фінансової підтримки програм і проектів; визначає по-
рядок формування та використання коштів спеціалізо-
ваних державних фінансово-кредитних установ, конт-
ролює їх діяльність; взаємодіє з місцевими органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування
з питань підготовки і реалізації національних проектів
та цільових планів інвестиційного розвитку територій;

співпрацює з міжнародними організаціями, відомства-
ми іноземних держав, координує реалізацію та впровад-
жує проекти міжнародної технічної допомоги тощо.

Державне агентство екологічних інвестицій Украї-
ни координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра екології та природних ресурсів України. Аген-
ство входить до системи органів виконавчої влади і за-
безпечує реалізацію державної політики у сфері регу-
лювання негативного антропогенного впливу на зміну
клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рам-
кової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату та Кіотського протоколу до неї [11].

Функціонально у сфері енергетичної безпеки еко-
номіки Держекоінвестагентство України готує пропо-
зиції щодо вимог до підготовки проектів спільного впро-
вадження; створює та забезпечує функціонування на-
ціональної системи обігу та торгівлі вуглецевими оди-
ницями; організовує розгляд та приймає рішення про
схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову
у підтримці проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій та заходів, пов'язаних з реалізацією таких
проектів; створює базу даних новітніх технологій у сфері
скорочення викидів парникових газів; організовує ро-
боту щодо залучення міжнародної фінансової та техні-
чної допомоги, грантів та інших міжнародних програм
тощо.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведен-
ня фахових консультацій з основних питань енергетич-
ної безпеки економіки та політики центральними орга-
нами виконавчої влади можуть утворюватися постійні
або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи. Сьогодні активно працюють Міжвідомча комі-
сія з питань розвитку енергетики та спільна група моні-
торингу програм секторальної бюджетної підтримки
Європейського Союзу.

До основних методів адміністративного регулюван-
ня використання паливно-енергетичних ресурсів слід
віднести: 1) національні стандарти та технічні регламен-
ти у сфері ефективного використання паливно-енерге-
тичних ресурсів для забезпечення відповідності діяль-
ності і продукції досягненню оптимального рівня ефек-
тивності використання паливно-енергетичних ресурсів
й енергетичної безпеки; 2) система нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів для забезпечен-
ня їх ефективного використання; 3) створення та впро-
вадження системи національних стандартів зі встанов-
лення показників енергоефективності конкретних тех-
нологічних процесів, обладнання, робіт, послуг; 4) енер-
гетичне маркування про обсяг споживання відповідни-
ми технологіями, продукцією, матеріалами, обладнан-
ня, будівлями (спорудами) паливно-енергетичних ре-
сурсів з метою стимулювання виробництва більш енер-
гоекономної продукції; 5) державна експертиза з енер-
гозбереження — система заходів зі встановлення відпо-
відності показників об'єктів експертизи щодо викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів та дотримання ви-
мог нормативно-правових актів і нормативно-технічних
документів у сфері енергозбереження; 6) система енер-
гетичного менеджменту підприємств, установ та орган-
ізацій, створена у відповідності до національних стан-
дартів; 7) енергетичний аудит суб'єктів господарюван-
ня з річним обсягом споживання паливно-енергетичних
ресурсів, що перевищує встановлений; 8) державний
нагляд і контроль, що здійснюються Міненерговугілля
України; 9) стандарти операційної безпеки функціону-
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вання об'єднаної енергетичної системи України та по-
казники якості послуг з розподілу і постачання елект-
ричної енергії.

Фінансовими інституціями у сфері енергетичної без-
пеки виступають: Державний фонд регіонального роз-
витку; Державний фонд енергозбереження; фінансові
установи, які можуть створюватися Держінвестпроект
під його керівництвом для фінансування програм націо-
нальних проектів; Державний фонд фінансування мо-
лодіжного будівництва; комерційні банки, енерго-
сервісні компанії, венчурні фонди, спільні інвестиційні
установи, міжнародні фінансово-кредитні установи
тощо.

Форми фінансового забезпечення і стимулювання
можна класифікувати в залежності від джерел та ме-
ханізмів фінансування.

Значна кількість проектів енергозберігаючих за-
ходів фінансується за допомогою національних про-
ектів, під які Держінвестпроект залучає кошти міжна-
родних організацій та донорів (ОБСЄ, НЕФКО, МБРР,
ЄБРР тощо). Вказані кошти надаються фізичним осо-
бам через Державний фонд фінансування молодіжно-
го будівництва одночасно із виділенням бюджетних при-
значень у формі субсидій, дотацій через регіональні
представницта Держінвестпроекту.

В Україні використовується складна процедура
підготовки і затвердження проектів, які реалізуються
у сфері енергозбереження за рахунок коштів держав-
ного бюджету або часткового їх залучення для фінан-
сування. У такому випадку вони портебують розгляду
і затвердження Державним агентством з енергоефек-
тивності та енергозбереження України й Державним
агенством з інвестицій та управління національними
проектами, а у випадку "зелених інвестицій" (коли
фінансування здійснюється за механізмами Кіотсько-
го протоколу) — Державним агенством екологічних
інвестицій.

Складнощі виникають і при отриманні кредитів від
міжнародних донорів, бо їх фінансування або покриття
відсотків здійснюється за рахунок місцевого бюджету,
тому необхідний дозвіл Міністерства економічного роз-
витку та торгівлі України, а для випуску муніципальних
позик з метою покриття витрат на енергозбереження —
Міністерства фінансів України.

Інвестування енергозбереження передбачено у
формі власних інвестицій підприємств і організацій; пря-
мого фінансування з державного і місцевих бюджетів;
фінансування із залученням енергосервісних компаній,
концернів, фінансово-промислових груп тощо; фінан-
сування із залученням коштів загальнодержавного по-
забюджетного фонду енергозбереження; фінансуван-
ня із залученням приватних коштів й іноземних інвес-
тицій; передачі енергозберігаючого обладнання у дов-
гострокову оренду (лізинг) з поверненням наданих
коштів за рахунок прибутку від реалізації проекту; пер-
фоманс-контрактингів, коли вартість переданого енер-
гозберігаючого обладнання та послуг повертається за
рахунок вартості виробленої або заощадженої енергії
після впровадження проекту тощо.

Фінансування інвестиційних проектів із залучення
альтернативних джерел енергії можливе за рахунок
коштів, передбачених в оптових тарифах на електро-
енергію та тарифах на теплову енергію, джерелом яких
є кошти спеціальної цільової надбавки до тарифу, ви-
значеної законодавством.

З 2011 року створено Державний фонд регіональ-
ного розвитку, який формується в обсязі не менше 1 від-
сотка прогнозного обсягу надходжень загального фон-
ду Державного бюджету України на відповідний пері-
од. З нього фінансується виконання заходів державної
стратегії регіонального розвитку та регіональних стра-
тегій розвитку; державних цільових програм й інвести-
ційних проектів у частині виконання заходів регіональ-
ного розвитку; державних програм розвитку транскор-
донного співробітництва; програм і заходів соціально-
економічного розвитку регіонів та окремих адміністра-
тивно-територіальних одиниць.

Для забезпечення фінансування заходів щодо ефек-
тивного використання паливно-енергетичних ресурсів
функціонує Державний фонд енергозбереження. Як де-
рела його формування було передбачено надходжен-
ня коштів у вигляді штрафних санкцій за порушення за-
конодавства з питань забезпечення ефективного вико-
ристання енергетичних ресурсів та частини зборів за ви-
користання природних ресурсів. Після внесених змін як
джерело фінансування визначено тільки добровільні
внески підприємств, установ, організацій та громадян
[12, 13]. Отже, це свідчить про обмеження ролі та ре-
сурсної бази Держенергоефективності як провідника
енергетичної політики, що негативно впливає на усклад-
нення схем фінансування заходів з енергозбереження
та залучення коштів з бюджету.

На формування інвестиційного капіталу та інвес-
тиційні витрати підприємств суттєво впливають подат-
кові пільги для стимулювання використання енергозбе-
рігаючих технологій, обладнання і матеріалів; застосу-
вання диференційованих ставок рентної плати за видо-
бування вуглеводнів; преміювання колективів та окре-
мих робітників за ефективне використання, економію
паливно-енергетичних ресурсів; надання "зеленого" та-
рифу для реалізації електроенергії, виробленої з віднов-
люваних джерел; використання механізмів компенсацій
вуглецевого ринку; використання прискореного мето-
ду нарахування амортизації для енергозберігаючих
основних засобів сприятиме скороченню періоду окуп-
ності інвестицій; підвищення тарифів та вартості ПЕР до
ринкового рівня; механізми стимулювання своєчасної
оплати споживачами ПЕР; пільгове кредитування.

Практично використання економічних стимулів, як і
санкцій за неефективне використання паливно-енерге-
тичних ресурсів, суттєво обмежене, що негативно впли-
ває на енергетичну безпеку України. Зниження ціни
придбання імпортного природного газу створює пере-
думови для поглиблення енергетичної залежності від
російських поставок, зниження економічної ефектив-
ності впровадження енергозберігаючих технологій і
розширення використання альтернативних джерел
енергії. Відсутність вагомих фінансових та економічних
стимулів негативно впливає на модернізацію та впровад-
ження інновацій у паливно-енергетичному комплексі.

В якості основних індикаторів ефективності орга-
нізаційно-економічного механізму забезпечення енерге-
тичної безпеки використовуються індикатори цільових
програм. Він також передбачає імплементацію економіч-
них законів для стимулювання впровадженя заходів з
підвищення енергоефективності та енергоощадності ви-
користання ПЕР за рахунок впровадження податкових,
організаційних і фінансових методів і форм регулювання.

Економічні закони реалізуються через стихійну
діяльність людей, через конкурентну боротьбу. Сьогодні,
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в умовах колективної монополістичної та державної влас-
ності, стихійна дія економічних законів доповнюється
елементами адаптації та обмеження їх впливу через дер-
жавне і наднаціональне регулювання економіки, органі-
заційно-правовий та плановий механізми. При цьому, до-
мінуючим у розвинутих економіках є їх цілеспрямоване
використання, а стихійне — підпорядкованим шляхом
удосконалення реалізації права власності та господарсь-
кого механізму впровадженням державного управління.
З-поміж основних економічних законів стимулюючий
вплив на економічний розвиток має конкуренція між спо-
живачами та виробниками, що суттєво пливає на ефек-
тивність використання різноманітних ресурсів, в тому
числі і паливно-енергетичних. Проте паливно-енергетич-
ний комплекс України характеризується монополізацією
виробництва, як і галузі, що є основними споживачами:
житлово-комунальне господарство, металургійне вироб-
ництво тощо. Така ситуація не сприяє раціоналізації ви-
користання і виробництва паливно-енергетичних ре-
сурсів, яка потребує значних інвестиційних витрат у тех-
нологічне переозброєння та модернізацію вітчизняних
підприємств. Суттєвим недоліком, що суперечить зако-
нам ринкової економіки, стало переважання державної
власності у ПЕК, який не дозволяє залучати та ефектив-
но використовувати приватний капітал, а набуття права
користування окремими об'єктами на умовах концесії не
стимулює залучення інвестицій у їхній розвиток.

При реформуванні паливно-енергетичного комплек-
су слід враховувати, що він та економічна система побу-
довані на основі відчуження більшості наймних працівників
від власності і влади, від управління ними, тому, згідно з
національними інтересами не доцільно їх захищати від
внутрішніх і зовнішніх загроз, усунення яких стимулює зба-
гачення тільки правлячої еліти і становить енергетичну не-
безпеку. Протекційні заходи повині грунтуватися на умо-
вах забезпечення сталого розвитку: використання сиро-
винної бази ПЕР не на шкоду майбутнім поколінням.

Підвищення ефективності споживання ПЕР можливе
за умови структурної перебудови національної економі-
ки, зростання питомої ваги продукції галузей економіки
наближених до кінцевих споживачів (сфери послуг,
торгівлі, зв'язку, які вимагають незначного обсягу про-
міжного споживання енергоресурсів), стимулювання роз-
витку галузей, які забезпечують виробництво науковоє-
мної і високотехнологічної продукції. Такий підхід спри-
ятиме збереженню рівня ВВП при зменшенні споживан-
ня енергоресурсів, що стимулюватиме зниження енергоє-
мності ВВП. Отже, слід обмежувати надання пільг енер-
гоємним галузям паливно-енергетичного та гірничо-ме-
талургійного комплексу для реалізації державної енер-
гозберігаючої політики в аспекті зниження енергоємності
ВВП України. Враховуючи стратегічні напрями розвитку
національної економіки, необхідно поступово обмежу-
вати (податковими стимулами і фінансовими санкціями)
обсяг експорту ресурсоємної продукції, що дозволить пе-
реорієнтуватись на розвиток внутрішнього ринку, і пол-
іпшити структуру промисловості.

ВИСНОВКИ
Організаційно-економічний механізм забезпечення

енергетичної безпеки національної економіки визна-
чається Енергетичною стратегією України і тактикою за-
безпечення енергетичної безпеки, що відображається в
сукупності державних, галузевих та цільових регіональ-
них програм з енергоефективності та енергозбережен-

ня. В них визначаються основні індикатори, за якими
здійснюється монітринг загроз і можливостей енергетич-
ної безпеки та розвитку енергетичної системи країни.

Організаційно-економічний механізм забезпечення
енергетичної безпеки економіки передбачає певну по-
слідовність використовуваних інституційними та органі-
заційними структурами методів, способів і конкретних
дій щодо послаблення і усунення загроз погіршення ста-
ну та зниження рівня енергетичної безпеки. Його ефек-
тивність характеризуватиметься оптимальним співвідно-
шенням між ринковими та державним важелями регу-
лювання, між адміністративними, правовими й економ-
ічними важелями впливу, механізмами використання
економічних законів та узгодження економічних супе-
речностей з доктриною забезпечення сталого розвит-
ку при формуванні державної енергетичної політики.

Державне економічне регулювання повинне пере-
важати і доповнюватися наддержавним у випадку всту-
пу в економічні союзи або тісного співробітництва з
міжнародними організаціями з метою уникнення дик-
тату окремих країн у зовнішній та внутрішній еко-
номічній політиці. В умовах інтенсивної інтернаціоналі-
зації економічних систем значну загрозу енергетичній
безпеці України становить її відмежування від асоціації
з ЄС, що посилює енергетичну залежність від Російсь-
кої Федерації.

Організаційно-економічний механізм забезпечення
енергетичної безпеки національної економіки слід пе-
реорієнтувати на формування економічних умов для
розвитку паливно-енергетичного комплексу та створен-
ня нових енергетично ефективних споживачів; створен-
ня конкурентного ринку електро-, теплоенергії та палив-
но-енергетичних ресурсів; відновлення фінансової ста-
більності підприємств ПЕК і споживачів ПЕР; підвищен-
ня техніко-технологічного рівня виробництва; іннвацій-
ний розвиток підприємств з використанням новітніх тех-
нологій тощо.

Важливим джерелом фінансового забезпечення має
стати економія енергоносіїв, яка досягається шляхом впро-
вадження маловитратних заходів з енергозбереження. Ці
заходи включають вирішення організаційних питань, впро-
вадження механізму заохочення та стимулювання заощад-
ження ПЕР, облік витрат ресурсів з урахуванням диферен-
ційованих тарифів, запобігання втрат енергоресурсів, за-
стосування оптимальних графіків роботи тощо.

Інший механізм, який необхідно застосовувати, зок-
рема при реконструкції об'єктів енергопостачання та при
встановленні приладів обліку, полягає в заснуванні му-
ніципального Фонду сприянню енергозбереженню, що
формується за рахунок кредитних внесків енергосерві-
сних компаній у вигляді їх продукції, яка залишається у
їх власності та в процесі експлуатації передбачає повер-
нення цих кредитів. Кредити — основна форма надан-
ня фінансової допомоги для реалізації енергозберіга-
ючих заходів (проектів) шляхом покриття частини вит-
рат, достатньої для того, щоб споживачі енергоресурсів
змогли покрити решту витрат з власних коштів. Гарантії
повернення кредитів може надавати міська рада у ме-
жах терміну функціонування обраного складу.
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ВСТУП
Концептуальне забезпечення удосконалення тери-

торіальної організації виробничого інфраструктурного
комплексу в національній економіці включає, перш за
все, обгрунтування стратегічних цілей та визначення
векторів розвитку цієї складової.

У вирішенні першого завдання необхідно врахува-
ти ряд моментів:

— функціональне призначення механізм вдоскона-
лення територіальної організації виробничого інфраст-
руктурного комплексу в національній економіці, що
відбиває його фактичну й очікувану роль у економічній
системі України;

УДК 330.111.6

К. А. Андрющенко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,
ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО
ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

ECONOMIC MECHANISMS TO IMPROVE THE TERRITORIAL ORGANIZATION
OF THE PRODUCTION INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

Визначено економічний механізм вдосконалення територіальної організації виробничого

інфраструктурного комплексу та умови формування необхідних передумов для його застосу-

вання. Розглянуто механізм державно-приватного партнерства на об'єктах залізничного транс-

порту, який є складової виробничого інфраструктурного комплексу. Сформульовано прогнозні

обсяги, джерела фінансування та очікуванні результати від реалізації Державної цільової еко-

номічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013—2018 роки.

The economic mechanism for improving the territorial organization of the production sector and

infrastructural conditions of the necessary conditions for its application. The mechanism of public-

private partnerships at the sites of rail transport , which is part of the production infrastructure sector.

Formulated forecasted volume , sources of financing and expected results of the implementation of

the state target economic program of public roads in 2013—2018 years.

Ключові слова: виробничий інфраструктурний комплекс, економічний механізм, програма розвитку ав-
томобільних доріг, механізм державно-приватного партнерства, територіальна організація.
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— реальний організаційно-економічний потенціал
виробничого інфраструктурного комплексу, підтверд-
женні ефективною практикою його реалізації в зарубі-
жних країнах;

— наявність різних рівнів організації та функці-
онування виробничого інфраструктурного комплек-
су (національний, регіональний), відрізняється набо-
ром інваріантних і специфічних завдань його розвит-
ку;

— різноманітність сфер організації та функціону-
вання виробничого інфраструктурного комплексу, що
мають різні стартові умови і можливості його розвит-
ку;
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— різноманітність суб'єктів ДПП, що розрізняють-
ся за економічною природою та інтересам, реалізова-
ним при його створенні та функціонуванні.

З метою ефективної реалізації Стратегічних цілей
держави необхідно забезпечити економічний механізм
вдосконалення територіальної організації виробничо-
го інфраструктурного комплексу в національній еко-
номіці. Створена чітка ієрархія формування та реалізації
документів стратегічного планування, що визначають
державну політику в сфері науки й інновацій. Головни-
ми документами будуть Концепція довгострокового
соціально-економічного розвитку України на період до
2020 року і розроблена на її основі Інноваційна страте-
гія України на десятирічний (даний документ, Страте-
гія). Ці документи будуть уточнюватися в тому числі з
урахуванням результатів регулярно оновлюваного нау-
ково-технологічного прогнозу. Паралельно з докумен-
тами стратегічного планування буде вибудувана систе-
ма формування й уточнення, а також реалізації техно-
логічних пріоритетів, у рамках якої будуть визначатися
конкретні пріоритетні напрями розвитку науки й техні-
ки, критичні технології, фінансовані державою в пер-
шочерговому порядку. Відповідно будуть визначатися
орієнтири фінансового забезпечення сфери науки й
інновацій [1].

Розвиток ДПП зв'язується з сприянням підвищен-
ню конкурентоспроможності провідних галузей еконо-
міки; зниженням підприємницьких та інвестиційних ри-
зиків, насамперед у сферах досліджень і розробок, по-
ширення нових технологій; розвитком інноваційного
бізнесу, транспортної, енергетичної та комунальної
інфраструктури; концентрацією державних і приватних
фінансових коштів на структурні зміни в системі освіти;
вирішенням проблем соціальної адаптації, перенавчан-
ня працівників [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З подальшим розвитком національної економіки
вченими-економістами приділяється багато уваги дос-
лідженню інституціональних основ функціонування дер-
жавно-приватного партнерства. Різноманітним аспектам
співпраці влади та бізнес-структур присвячені праці
К. Антонової, В. Варнавського, Т. Веблена, Т. Єфимен-
ка, Р. Коуза, М. Мейера, Д. Норта, Л. Фабіуса та інших.

Також у цьому напрямі активно працювали вітчиз-
няні вчені О. Амоша, Ю. Вдовенко, В. Дементьєв, А. Гри-
ценко, П. Надолішній, В. Сікора, А. Чухно та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження економічного механіз-

му вдосконалення територіальної організації виробни-
чого інфраструктурного комплексу з відповідністю до
потреб основного виробництва країни в контексті роз-
в'язання проблеми досягнення сталого економічного
зростання завдяки впровадженню державно-приватно-
го партнерства.

РЕЗУЛЬТАТ
З початку 1990-х рр. приватний капітал став актив-

но залучатися до сфери виробничої інфраструктури.
Цей процес спостерігається як в розвинених країнах зі

сформованою інституційної системою ринку, так і в краї-
нах, що розвиваються з перехідною економікою, в яких
конкурентні ринкові відносини тільки формуються. Дер-
жава змінює стратегічні напрями та форми своєї участі
у розвитку виробничої інфраструктури. У пошуках оп-
тимального співвідношення з ринком держава все час-
тіше залучає ресурси підприємницького сектора в га-
лузі, які раніше перебували виключно у власності та ком-
петенції держави.

Механізм державно-приватного партнерства (ДПП)
давно і ефективно застосовується на об'єктах залізнич-
ного транспорту, як складової виробничого інфраструк-
турного комплексу. Це підтверджується не тільки украї-
нським досвідом, а й сучасним світовим. Так, компанія
Siemens на умовах концесії реалізувала проект заліз-
ниці в Мексиці протяжністю 150 км, з'єднуючі 8 міст.
Термін даного концесійної угоди склав 30 років, а за-
гальний обсяг інвестицій в проект — $ 1,1 млрд [3].

Ще один приклад проекту ДПП — високошвидкіс-
на магістраль HSL Zuid в Нідерландах. Обсяг інвестицій
склав С1, 2 млрд і був внесений приватними інвестора-
ми (з них 90 % приватними банками, 10 % промислови-
ми компаніями, в тому числі Siemens) [3].

Механізм партнерства держави і приватного секто-
ру в різних країнах використовується не тільки з метою
розширення транспортної мережі , але і в якості інстру-
менту вертикальної децентралізації залізничного транс-
порту. Ця необхідність була зумовлена тим, що до по-
чатку 1990-х рр. в країнах з монопольним державним
управлінням залізничним транспортом виникли пробле-
ми, пов'язані з неефективністю функціонування заліз-
ниць, зростанням збитків, які було необхідно покрити
за рахунок державних субсидій. Було потрібно рефор-
мувати галузь. Важливим напрямом стало створення
конкурентного середовища на основі різних моделей
приватизації і методів роздержавлення, щоб підвищити
ефективність залізничного господарства.

Показовою є реформа залізничного транспорту в
Нідерландах, де в 1995 р. державна компанія з управ-
ління залізницями була розділена на три незалежні дер-
жавні компанії у сфері інфраструктури і одну експлуа-
таційну. Однак таке реформування викликало стабіль-
не погіршення експлуатаційних показників роботи за-
лізниць країни. Компанії передавали значну частину
підрядних робіт приватним фірмам, які не забезпечува-
ли належної якості, в т.ч. вимог з безпеки руху на транс-
порті. У результаті зросла кількість транспортних при-
год. Парламент Нідерландів був змушений повернути-
ся до питання про приватизацію залізниць і прийняти
істотні поправки до законодавчих актів 1995 року. Всі
дороги були повернуті державному концесіонеру.

Нові пропозиції уряду Нідерландів, представлені в
2001 р. до парламенту, передбачали, зокрема, органі-
зацію єдиної компанії з управління інфраструктурою на
основі видаваної державою концесії. Права власності
на створення та забезпечення функціонування інфрас-
труктури залізниць були повернуті державі, яке, як і
колись, буде здійснювати витрати на поточне утриман-
ня та інвестиції в розвиток інфраструктури. Новий за-
кон розширив права Міністерства транспорту та гро-
мадських робіт з видачі концесій на більш гнучких умо-
вах [4].
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У Латинській Америці модель децентралізації залі-
зниць пов'язана з наданням концесій за функціональ-
но-територіальним принципом з поділом пасажирських
і вантажних перевезень. Концесії залізниць в Аргентині,
Бразилії, Колумбії і Мексиці були надані кільком ком-
паніям за регіональним принципом.

За даними Державного комітету статистики Украї-
ни, залізничний транспорт у січні — вересні 2012 р. ви-
конав 42,5 % загального вантажообігу (з урахуванням
трубопровідного) і 33,3 % загального пасажирооборо-
ту.

Якщо звернутися до Державної цільової економіч-
ної програми розвитку автомобільних доріг загального
користування на 2013—2018 роки, то її загальною ме-
тою є забезпечення ефективного функціонування та
розвитку мережі автомобільних доріг загального кори-
стування, будівництва та реконструкції 1,5 тис. кіло-
метрів автомобільних доріг, проведення ремонту понад
24 тис. кілометрів автомобільних доріг.

Програмою передбачається три варіанти розв'язан-
ня проблеми:

1. Збереження існуючої системи фінансування до-
рожнього господарства (бюджетні кошти, кредитні кош-
ти, кошти міжнародних фінансових організацій, гран-
ти).

Перевагою такого варіанта є зменшення наванта-
ження на державний бюджет за рахунок залучення
коштів міжнародних фінансових організацій. При цьо-
му є великі ризики щодо повернення залучених коштів
при одночасно недостатньому державному фінансу-
ванні у виробничому інфраструктурному комплексі.

2. Фінансування дорожнього господарства за раху-
нок переважно приватних інвестицій.

Перевагами цього варіанта є зменшення бюджетних
видатків на покращення транспортно-експлуатаційного
стану автомобільних доріг, стрімкий розвиток ринкових
відносин у дорожній галузі виробничого інфраструктур-
ного комплексу.

Недоліками є ризики щодо зменшення приватних
інвестицій, збільшення обсягу бюджетних видатків,
експлуатаційного утримання мережі автомобільних
доріг та забезпечення безпеки руху.

Розвиток і утримання автомобільних доріг за дру-
гим варіантом здійснюється переважно у таких розви-
нутих країнах, як Франція, Італія. Так, у Франції за ра-
хунок приватних інвестицій побудовано мережу автомо-
більних доріг протяжністю більш як 7 тис. кілометрів,
утримання яких здійснюється за рахунок плати за ко-
ристування [5].

Однак в Україні стан існуючих автомобільних доріг
характеризується низькими транспортно-експлуатацій-
ними показниками порівняно з європейськими країна-
ми. Так, дороги першої категорії, які повинні бути плат-
ними, становлять лише 1 відсоток загальної протяжності
автомобільних доріг загального користування, другої
категорії — 8 відсотків, третьої категорії — 17 відсотків.
Найбільша частка в мережі автомобільних доріг нале-
жить дорогам четвертої категорії — 63 відсотки. Про-
гнозна інтенсивність руху транспортних засобів платни-
ми дорогами недостатня для залучення приватних інве-
стицій без гарантій держави, що створює ризики пере-
витрат бюджетних коштів на компенсацію інвесторам.

Зазначене свідчить про низький рівень конкурен-
тоспроможності вітчизняних автомобільних доріг і змен-
шення обсягу приватних інвестицій.

3. Оптимальний — фінансування дорожнього гос-
подарства у виробничому інфраструктурному комплексі
за рахунок бюджетних коштів, інших джерел (залуче-
них коштів міжнародних фінансових організацій, кре-
дитів під державну гарантію та коштів інвесторів, залу-
чення концесіонерів).

Перевагами такого варіанта є формування стабіль-
них джерел фінансування дорожнього господарства,
запровадження механізму державно- приватного парт-
нерства, залучення концесіонерів, покращення транс-
портно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

Разом з тим починаючи з 2013 року продовжена
робота із залучення інших додаткових джерел фінан-
сування для будівництва та експлуатації автомобільних
доріг на умовах державно-приватного партнерства (кон-
цесії), зокрема розроблення конкурсної документації
на найбільш капіталоємні об'єкти (Краковець — Львів
— Броди — Рівне, Щербаківка — Харків — Новомос-
ковськ — Дніпропетровськ — Запоріжжя — Сімферо-
поль, Ульянівка — Миколаїв — Херсон — Краснопере-
копськ — Сімферополь, перша черга великої кільцевої
автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобіль-
ної дороги Київ — Знам'янка до автомобільної дороги
Київ — Чернігів — Нові Яриловичі з мостовим перехо-
дом через р. Дніпро, Одеса — Рені на ділянці Одеса —
Монаші з мостовим переходом через Дністровський
лиман), проведення концесійних конкурсів тощо.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Держав-
ної цільової економічної програми розвитку автомоб-
ільних доріг загального користування на 2013—2018
роки наведені у таблиці 1.

Програмою передбачається будівництво, реконст-
рукція, ремонт та експлуатаційне утримання автомо-
більних доріг загального користування згідно із стандар-
тами, приведеними у відповідність із сучасними стандар-
тами якості дорожньо-будівельних робіт, з використан-
ням новітніх технологій на основі високоякісних бітумів
(у тому числі гумо-бітумних сумішей) та інших дорож-
ньо-будівельних матеріалів вітчизняного виробництва,
влаштування дорожнього покриття на основі цементо-
бетону, підвищення ефективності інноваційної та нау-
ково-технічної діяльності, інформаційне забезпечення
дорожньої галузі.

Для проведення дорожньо-будівельних робіт на
автомобільних дорогах загального користування не-
обхідні такі основні матеріально-технічні ресурси:

бітум — 4638,7 тис. тонн;
залізобетон — 1906,9 тис. куб. метрів;
щебінь природний — 126406,9 тис. куб. метрів;
асфальтобетон — 74781,2 тис. тонн;
цемент — 1950 тис. тонн;
бензин — 430729 тис. літрів.
У ситуації, коли потреби в інвестиціях величезні і

існують бюджетні обмеження, використання моделі
ДПП в частині реалізації великих інфраструктурних
проектів може ефективно вирішити проблему розвитку
українського залізничного транспорту.

За останнє десятиріччя в багатьох розвинених краї-
нах і країнах відбулися різкі зміни в механізмі і якості
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роботи портового господарства. Зростання обсягів кон-
тейнерних перевезень багаторазово зменшив вартість
обробки вантажів, в той же час зажадав великих інвес-
тицій в устаткування (підйомні крани, термінали, під'їзні
шляхи і т.д.). Будівництво спеціалізованих судів з дос-
тавки контейнерів для наливних і насипних вантажів
створило додатковий попит на інвестиції в розвиток ви-
робничого інфраструктурного комплексу. Для того, щоб
підвищити ефективність портового господарства, необ-
хідно було розвивати системи зв'язку, безпеки, підви-
щувати якість обслуговування. Всі технологічні зрушен-
ня відбувалися в умовах лібералізації економіки, ско-
рочення державного фінансування та приватизації.

Зміни в роботі портів, викликані НТП, недоліком
бюджетних коштів для їх фінансування та вимогами
підвищення конкурентоспроможності, послужили ос-
новними причинами залучення приватного сектора до
виконання деяких видів діяльності. Почалася реоргані-
зація перебували у державній власності портових гос-
подарств виробничого інфраструктурного комплексу.

В.Г. Варнавський виділяє основні моделі управлін-
ня морськими портами [6]:

1 . Морські порти належать державі в особі всіх його
суб'єктів і управляються:

(а) державними (центральними урядовими) органа-
ми влади;

Таблиця 2. Очікувані результати виконання Державної цільової економічної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування при залучені державно-приватного партнерства

на 2013—2018 роки

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 
Одиниця Значення показника 

 виконання завдання виміру усього у тому числі за роками 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Будівництво та 

реконструкція 

автомобільних доріг 
загального 

користування 

протяжність 

збудованих та 

реконструйованих 

автомобільних доріг 
загального 

користування 

кілометрів 1009,4 88,19 175,57 101,91 104,93 207,3 331,5 

2. Будівництво обходів 

населених пунктів 

протяжність 

збудованих обходів 

населених пунктів 

—"— 148,5 23,8 36,2 17 12,1 25,6 33,8 

3. Влаштування 

під'їздів до 94 

сільських населених 

пунктів 

протяжність 

збудованих під'їздів 

до населених пунктів 

 389  90,7 49,7 80 70 98,6 

4. Капітальний ремонт 

автомобільних доріг 
загального 

користування 

протяжність 

відремонтованих 

автомобільних доріг 
загального 

користування 

 2123,058 166,738 320,52 321,6 380,5 439,15 494,55 

5. Поточний середній 
ремонт автомобільних 

доріг загального 

користування 

протяжність 
відремонтованих 

автомобільних доріг 
загального 

користування 

кілометрів 22583,83 1983,55 5021,07 4220,8 3433,3 4912,86 3012,25 

6. Підвищення рівня 

зайнятості населення у 
дорожній галузі 

кількість створених 

робочих місць 

одиниць 71000  20000 20000 20000 11000  

 

Таблиця 1. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Державної цільової економічної
програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013—2018 роки

Джерела фінансування 

Обсяг 
фінансу-

вання, млн 

гривень 

У тому числі за роками 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Державний бюджет 133582,03 13548,14 14653,78 24139,23 26020,38 26891,1 28329,4 

у тому числі:        

спеціальний фонд 94328,95 13548,14 14653,78 15342,22 16109,41 16914,8 17760,6 

загальний фонд 39253,08   8797,01 9910,97 9976,3 10568,8 

Інші джерела 80452,14 15425,57 17553,86 10094,33 13383,28 13095,1 10900 

у тому числі:        

кредитні кошти 42359,8 12275,5 14084,3 4000 4000 4000 4000 

кошти міжнародних 18092,34 3150,07 3469,56 3094,33 4383,28 3095,1 900 

фінансових організацій        

кошти інвесторів 20000   3000 5000 6000 6000 

Разом 214034,17 28973,71 32207,64 34233,56 39403,66 39986,2 39229,4 
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(б) громадської владою — центральними та місце-
вими урядами;

(в) владою порту — громадськими установами, в
яких представлені державні та місцеві органи влади (як
правило, акціонерні товариства з контрольним пакетом
акцій у центральних і місцевих урядів).

2. Основна портова інфраструктура (гідротехнічні
споруди, огороджувальні і причальні споруди, аква-
торії, навігаційне обладнання, маяки) знаходиться в
державній (суспільної) власності і управляється дер-
жавними ( громадськими ) органами, які відповідають
за технічний стан інфраструктури порту, забезпечують
її ремонт і розвиток порту в цілому. Приватному сек-
тору належать на правах власності, здаються в конце-
сію або в оренду об'єкти, споруди та обладнання пе-
ревантажувальних комплексів, складів та допоміжні
служби.

3. Морський порт є приватною власністю.
За першої моделі влада порту (як суб'єкт держав-

ної влади) відповідає за його роботу в цілому. Вона збе-
рігаютє у власності всю інфраструктуру, а також най-
має робітників і службовців і виконує всю адміністра-
тивно-господарську роботу. Порт Сінгапур — приклад
такого типу організації. У другій моделі представлені два
різновиди організаційних способів (статусів) для морсь-
ких портів залежно від ролі, яку відіграють влада порту
і приватний сектор.

Статус 1: причали, доки, бухти, внутрішні комунікації
належать владі порту, яка відповідає також за управлі-
ння інфраструктурою, а послуги порту можуть забезпе-
чуватися приватними фірмами, які мають в порту власні
активи з усім необхідним обладнанням (підйомні кра-
ни, фургони, автокари, склади та тощо). Приватні фірми
набувають ці активи або здійснюють їх будівництво та
експлуатацію. Держава контролює діяльність підприє-
мницького сектору, зокрема тарифну політику. Прикла-
ди такого типу: Буенос- Айрес (Аргентина) і Роттердам
(Нідерланди).

Статус 2: влада порту мають інфраструктуру у своїй
власності, а підприємницький сектор отримує її об'єкти
у концесію (оренду). Приклади цієї категорії: порти
Франції, Греції, Ірландії.

Характерний приклад третьої моделі — управління
портом в Гон- Конгу, який знаходиться у приватній влас-
ності.

Якщо говорити про український досвід бізнесу за
схемами державно-приватного партнерства (ДПП) у
сфері портового господарства, то, на жаль, на даний
час немає прикладів, які можна віднести до партнер-
ства, але портова галузь приваблює інвесторів до про-
ектів по створенню та реконструкції гідротехнічних
споруд, що перебувають у федеральній власності, до
днопоглиблювальних робіт, використовуючи механіз-
ми оренди та контракти за схемою Build — Operate —
Transfer ( ВОТ) (будівництво — управління — переда-
ча) [7].

На автомобільний транспорт припадає велике наван-
таження: 47,4 % обсягу комерційних перевезень ван-
тажів і 57,8 % пасажирських перевезень транспортом
загального користування. У галузях дорожнього госпо-
дарства накопичилося безліч проблем: невідповідність
розвитку дорожньої мережі темпам автомобілізації

країни; незавершеність формування опорної мережі
федеральних автомобільних доріг; дефіцит пропускної
здатності дорожньої мережі, в першу чергу на підходах
до великих міст і транспортних вузлів країни; низький
технічний рівень доріг.

Протягом 2013—2015 років реалізація Плану діяль-
ності Укравтодору дасть змогу забезпечити:

— ефективне функціонування, належне утримання
та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомо-
більних дорогах загального користування державного
та місцевого значення загальною протяжністю 169,5 тис.
км;

— виконання робіт з будівництва, реконструкції та
ремонтів автомобільних доріг, в першу чергу, за на-
прямками автомобільних транспортних коридорів, на
підходах до великих міст, під'їздах до сільських насе-
лених пунктів та на дорогах з найвищою інтенсивністю
руху;

— підвищення рівня безпеки руху, швидкості, ком-
фортності та економічності перевезень пасажирів і ван-
тажів автомобільним транспортом.

— поступовий перехід до нормативного фінансуван-
ня ремонтно-будівельних робіт відповідно до науково-
обгрунтованих ДерждорНДІ потреб.

Необхідність інвестиційних вкладень у розвиток до-
рожнього господарства очевидна. Одним з видів проек-
тів розвитку автодорожньої інфраструктури в нашій
країні стала система платних автомагістралей.

Важливими об'єктами державно-приватного
партнерства у виробному інфраструктурному комп-
лексі є також повітряний транспорт, на сучасному
етапі якого стало будівництво та модернізація аеро-
портів, управління та утримання злітно-посадкових
смуг, централізоване управління і комплексний роз-
виток аеропортів.

Автор відзначає різке відставання інфраструктури
та обладнання вітчизняних аеропортів від розвитку
міжнародної цивільної авіації, а також відставання у
впровадженні сучасних засобів та технологій у сфері
організації повітряного руху, систем автоматичної по-
садки та інших радіотехнічних систем. Модернізація та
розвиток інфраструктури повітряного транспорту Украї-
ни оголошені стратегічним пріоритетом у сфері цивіль-
ної авіації. Сферою застосування ДПП тут може стати
державне майно, яке не підлягає приватизації, — злітно-
посадкові смуги, стоянки і перони, світлосигнальне об-
ладнання.

Практика застосування інструментарію ДПП в нашій
країні в даній сфері вкрай обмежена.

Принциповим питанням в угоді стає поділ відпові-
дальності та управління ризиками проекту. Приватному
інвестору надано право управляти всіма грошовими по-
токами по проекту, здійснювати контроль над експлуа-
тацією об'єктів та отриманням прибутку. Від державних
органів влади залежать нормативне правове регулюван-
ня авіаційної діяльності (наприклад, вимоги до забез-
печення безпеки в аеропортах), тарифна політика, опо-
даткування.

Тим часом в угоді про ДПП у виробничому інфра-
структурному комплексі слід врегулювати питання
відносин власності з приводу рухомого і нерухомого
майна. Інфраструктура аеродрому (злітно-посадкові
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смуги, руліжні доріжки та перони, що входять до скла-
ду аеродромного комплексу), що є власністю вироб-
ничого інфраструктурного комплексу, не може пере-
бувати у приватній власності. Вийти з положення зап-
ропонували таким чином: надати ці об'єкти в оренду
приватному інвесторові для подальшої експлуатації
на період дії угоди. Земельні ділянки аеродрому та
аеропорту теж знаходяться у власності міста, тому їх
слід передати приватному інвестору у тимчасове во-
лодіння і користування. Нерухоме майно має бути
передано приватному інвестору в оренду для його
подальшої експлуатації відповідно до угоди про ДПП.
Що стосується новозбудованих та реконструйованих
об'єктів нерухомого майна, то вони можуть належа-
ти і приватному інвесторові на правах спільної част-
кової власності в порядку і на умовах, визначених в
угоді про ДПП. При цьому на термін дії угоди частка
об'єкт виробничого інфраструктурного комплексу
буде передана у володіння і користування приватно-
му інвесторові. По закінченні терміну дії угоди про
ДПП у виробному інфраструктурному комплексі пра-
во часткової власності приватного інвестора підлягає
припиненню відповідно до умов, передбачених уго-
дою.

ВИСНОВКИ
Автор зазначає, що подібні проекти ДПП у ви-

робному інфраструктурному комплексі, що дозво-
ляють приватному інвесторові вже з першого дня
здійснювати комерційну діяльність у стратегічно
важливих сферах економіки, є привабливими для
приватного бізнесу, так як гарантують йому прийнят-
ну прибутковість і забезпечені гарантіями з боку
держави.

Автором пропонується з метою ефективного вико-
ристання механізму державно-приватного партнерства,
зокрема реалізації концесійної діяльності, необхідно
вирішити такі завдання: створення повної і адекватної
сучасним умовам законодавчої бази, розвиток інститу-
ційного середовища, розробка стратегії використання
концесій в національній економіці. Важливим фактором,
що визначає розвиток концесійної діяльності, є сусп-
ільне розуміння її механізму і достоїнств. Аналіз сучас-
ного стану ДПП у виробному інфраструктурному комп-
лексі в Україні показує, що хоча держава бере активну
участь у вирішенні цих завдань, на сьогодні його явно
недостатньо.

У разі якщо будуть організовані необхідні умо-
ви для реалізації механізму державно — приватно-
го партнерства у виробному інфраструктурному ком-
плексі, він дозволить залучити значні ресурси в сфе-
ри і галузі, домогтися економії державних коштів,
забезпечити розширення дохідної бази бюджетів
усіх рівнів за рахунок зростання ВВП і концесійних
платежів, надавати більш якісні послуги і товари на-
селенню.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх часів в інвестиційній сфері світо-

вої економіки спостерігається постійна зацікавленість
процесами фінансування високоризикових проектів з
розробки та впровадження у професійну діяльність
інноваційних технологій — венчурних проектів. Успіш-
на реалізація таких проектів забезпечує найбільш ви-
сокий прибуток для інвесторів. Для суб'єктів економіч-
них систем, що мають достатній обсяг вільних грошо-
вих коштів, подібні стартапи представляють чудову мож-
ливість збільшити капітал. Тому сьогодні система еко-
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номічних відношень, що основується на пріоритетних
засадах застосування інновацій — економіка знань,
являє собою найкраще підгрунтя реалізації інтелекту-
альних можливостей суспільства для підвищення свого
добробуту.

У сучасній світовій практиці прийнято оцінювати
відповідності країн реаліям економіки знань системою
показників. Цілком логічно одним з таких показників є
індекс інновацій (Innovation System Index — ISI), який
дає загальну характеристику рівня розвитку національ-
ної інноваційної системи [1]. Цей показник комплекс-
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ний і розрахунок його значення залежить від значень
низки індикаторів, які визначені робочою групою Світо-
вого Банку в рамках спеціальної програми "Знання для
розвитку".

 Банківська система здатна в певній мірі впливати
на деякі з цих індикаторів, стимулюючи тим самим про-
цес розбудови економіки знань в країні. Зокрема таки-
ми індикаторами є: Доступність венчурного капіталу
(Availability of Venture Capital — AVC) та рівень аб-
сорбції нових технологій (Firm-Level Technology
Absorption — FLTA). Перший характеризує рівень мож-
ливості підприємців віднайти в країні венчурний капітал
для реалізації інноваційних проектів. Другий — рівень
прагнення та здатності підприємств поглинати нові тех-
нології для використання у своїй діяльності. Досліджен-
ня можливостей змін в банківській системі України,
здатних вплинути на підвищення значень цих індика-
торів, має за мету створення теоретичної основи банкі-
вського механізму стимулювання розбудови економі-
ки знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема орієнтації банківської системи на стиму-
лювання практичної реалізації інтелектуального потен-
ціалу суспільства підлягала дослідженню та обговорю-
валась в наукових публікаціях науковцями та практи-
ками такими, як О.В. Васюренко, В.П. Семиноженко,
Т.А. Васильєва, Н.С. Поповенко, О.І. Лаврушин, Н.І. Ва-
ленцева, І.Т. Балабанов, Дж. Фінерті, Дж. Хемпел.

Однак, незважаючи на отриманні результати дослі-
джень, певні аспекти зазначеної проблеми залишають-
ся актуальними на теперішній час. Зокрема в публікаці-
ях досі не зустрічалися результати дослідження впливу
банківської системи на показники, що характеризують
рівень економіки знань в країні.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті — дослідження можливих змін в бан-

ківській системі України з метою реалізації елементів
банківського механізму, які здатні підвищити значення
індикаторів доступності венчурного капіталу та рівня аб-
сорбції нових технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Спираючись на загальну структуру банківського

механізму, представлену в роботі [6], ми сприймаємо
його як систему, основу якої утворюють три взаємопо-
в'язані ланки: управління організацією банківської сис-
теми, управління банківською діяльністю, управління
банківським персоналом. Стосовно економіки знань
принцип дії банківського механізму полягає у прагненні
підвищити значення показників рівня її розвитку для
країни (регіону) через форми реалізації цих ланок. Міру
впливу банківської системи на індикатори індикаторів
доступності венчурного капіталу та рівня абсорбції но-
вих технологій визначає наявність та ефективність пев-
них форм реалізації складових ланок зазначеного ме-
ханізму.

Реалізація інновацій, як правило, асоціюється з вен-
чурним капіталом. Зазвичай він застосовується для інве-
стування нових бізнес-рішень або реанімації компаній,

що знаходяться на межі банкрутства. При цьому вен-
чурний капітал виконує роль інструмента для отриман-
ня його власником певної міри володіння інвестованим
підприємством. Синонімом венчурних інвестицій є інве-
стиції з надмірними ризиками: ризиками науково-тех-
нічного характеру та комерційним ризиками. Зважаю-
чи на це українські банки зазвичай не беруть безпосе-
редньої участі в реалізації венчурних проектів.

У ролі основних безпосередніх джерел фінансуван-
ня венчурних проектів виступають спеціалізовані фон-
ди. Вітчизняні банки приймають участь у створенні вен-
чурних фондів з метою розподілу ризиків між учасни-
кам кредитування інновацій. При цьому кредити мають
довгостроковий характер, тоді як інші кредити зазви-
чай не перевищують короткострокові терміни. Отже,
визначити міру впливу українських банків на загальну
наявність венчурного капіталу можна порівнявши долю
довгострокових кредитів в банківських активах та об-
сяги венчурних фондів в національній економіці.

Характеристику впливу банківської системи на інди-
катор доступності венчурного капіталу ми пропонуємо
визначати на основі показника IBavc (Influence of the
Banking on AVC). Цей показник визначає на скільки ди-
наміка довгострокових кредитів в банківських активах
відповідає динаміці вартості активів венчурних фондів
відносно ВВП. Зважаючи на це визначення розрахунок
IBavc пропонується здійснювати за формулою 1:

 

2)
RVVFpp

RVVFcpLBCpp
- (LBCcpLBCcp

LBCcp
IBavc

⋅
+

=      (1),

де LBCcp — довгострокові банківські кредити за
актуальний період (Long-term Bank Credits for the
current period);

LBCpp — довгострокові банківські кредити за по-
передній період (Long-term Bank Credits for the previous
period)

RVVFcp — відносна вартість активів венчурних
фондів актуального періоду (Relative Value of the Venture
Funds for the current period);

RVVFpp — відносна вартість активів венчурних
фондів актуального періоду (Relative Value of the Venture
Funds for the previous period).

У формулі 1 змінна LBCcp представляє собою зна-
чення питомої ваги довгострокових кредитів суб'єктам
господарювання в активах банківського сектору краї-
ни за рік, для якого проводиться розрахунок IBavc;
LBCрp — це аналогічне значення за попередній рік.
Змінна RVVFcp представляє собою відношення обсягу
загальної вартості чистих активів венчурних фондів в
Україні до ВВП за рік, для якого проводиться розраху-
нок IBavc; RVVFpp — це аналогічне значення за попе-
редній рік.

Адекватність формули 1 була перевірена на основі
використання даних, представлених у таблиці 1. Резуль-
тати розрахунку показника IBavc та динаміку його зміни
за попередні роки представлено на рисунку 1. Еконо-
мічна сутність цих результатів полягає в тому, що на-
ближення IBavc до одиниці означає посилення орієн-
тації банківської системи України на інвестування
підприємств, діяльність яких базується на використанні
новітніх технологій. Навпаки, наближення IBavc до нуля
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вказує на невідповідність спрямування розміщень бан-
ківських активів прагненню задовольнити попит на вен-
чурний капітал в економіці країни.

Розглянемо елементи банківського механізму та
форми їх реалізації, які здатні віддалити IBavc від 0 і
наблизити до 1. Першим елементом підвищення IBavc в
банківському механізмі є функції забезпечення в ланці
управління організацією банківської системи. Форма
його реалізації полягає у забезпеченні функцій марке-
тингу, що передбачають вивчення ринку в розрізі оцін-
ки попиту на венчурний капітал та оптимізації вибору
перспективних капіталовкладень.

Попит на венчурний капітал в значній мірі залежить
від форми реалізації венчурного фінансування. Про-
відну форму фінансування інновацій української еконо-
міки реалізують венчурні фонди у формування інвести-
ційного потенціалу яких приймають участь українські
банки. Така форма для оптимізації довгострокових бан-
ківських кредитів вимагає від маркетингу об'єктивних
критеріїв перспективної оцінки ефективності венчурних
компаній.

Основним таким критерієм, на нашу думку, повин-
на бути оцінка команди менеджерів компанії з позицій:

професіоналізму в предметній області спрямування
інвестицій, різноманіття міждисциплінарних навичок,
стабільність штатного складу, здатності до креативної
реалізації нових стратегій. Важливим також є попе-
редній досвід у венчурному бізнесі у розрізах
кількісних та якісних характеристик. Крім того слід
звернути увагу на готовність змінювати умови співпраці
відповідно до результатів практичної реалізації проек-
тів.

Другим елементом підвищення IBavc в банківсько-
му механізмі є банківські методи в ланці управління
організацією банківської системи. Форма його реалі-
зації полягає у організації пасивних і активних операцій
банку, яка пов'язана з підвищенням питомої ваги дов-
гострокових кредитів, спрямованих на венчурне інвес-
тування, в загальному обсязі активів.

Кризові явища в українській економіці роблять не-
працездатними схеми бізнесів швидкого циклу, що
спонукає підприємців переорієнтовуватись на довгот-
ривалий високотехнологічний бізнес. Відповідно бан-
ківська система потребуватиме зміни акцентів в асор-
тименті послуг та відповідно в банківських операці-
ях, що їх забезпечують. Така ситуація вказує на не-

Рік 

ВВП 

(млрд 

 грн.) [3] 

Вартість 

чистих 

активів 

венчурних 

фондів в 

Україні 
(млн грн.) [2] 

Активи 

банківського 

сектору 

(млн грн.) [5] 

Довгостроко
ві банківські 
кредити 

суб’єктам 

господарю-

вання 

(млн грн.) [5] 

Кількість 

інноваційно-

активних 

фінансових 

підприємств 

[4] 

Кількість 

фінансових 

підприємств з 
технологічним
и інноваціями 

[4] 

2006 544,2 15771,81 347734,00 137312,00 92 64 

2007 720,7 36451,98 599396,00 156355,00 116 72 

2008 948,1 58694,30 926086,00 266204,00 123 81 

2009 914,7 76028,21 880302,00 244412,00 375 155 

2010 1094,6 99236,05 942088,00 262199,00 865 221 

2011 1302,1 103656,91 1054280,00 290348,00 941 308 

2012 1408,9 129498,42 1127192,00 276683,00 92 64 

Таблиця 1. Початкові данні для розрахунку IBavc та IBflta
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Рис.1. Динаміка значень показників IBavc та IBflta
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обхідність змінити підхід до організації операційної
взаємодії з венчурними компаніями — з пасивної
форми на активну.

 Пасивна форма проведення операцій зводиться до
забезпечення обліку кредитованих активів та стеження
за тим, щоб їх прибутковість відповідала очікуванням.
Активна форма повинна забезпечувати безпосередній
контроль за подальшим використанням коштів, забез-
печуючи можливості впливу банку на стратегічні та по-
точні питання відповідно до реалізації венчурних проек-
тів. Подібна переорієнтація може вимагатиме від банків
змін в операційному забезпеченні, впровадженні нових
технологій, залучення нових фахівців та перепідготов-
ку персоналу.

Третім елементом підвищення IBavc в банківському
механізмі є забезпечення розвитку банківської діяль-
ності в ланці управління банківською діяльністю. Фор-
ма його реалізації полягає у підвищенні якості та кон-
курентоспроможності банківського бізнесу за рахунок
розширення асортименту послуг та продуктів, пов'яза-
них з венчурним інвестуванням.

Розширення асортименту послуг та продуктів —
способу їх надання клієнтам є універсальною методою
підвищення конкурентоспроможності банківських уста-
нов. В сучасній атмосфері конкурентної протидії в сфері
фінансових послуг успіху досягають суб'єкти здатні не
тільки задовольнити існуючий попит, а і створити новий.
Стосовно венчурного фінансування вітчизняним банкам,
на нашу думку, слід розглянути можливості безпосеред-
ньої участі у реалізації інвестиційних проектів. При цьо-
му ми, спираючись на емпіричні спостереження, вважає-
мо, що такі послуги буде найбільш ефективно реалізо-
вувати від імені відомих банківських брендів, аніж ство-
рюючи нові банківські установи зі спеціалізацією вен-
чурного інвестування.

Відповідно до зазначених послуг постає потужна
задача визначення перспектив інвестиційних проектів по
створенню (перебудові) інноваційних підприємств, ви-
рішення яка не відноситься до традиційної банківської
діяльності. Розраховувати (представити в кількісних
величинах) потрібно, на нашу думку, проблему, яку ви-
рішує технологія, що зумовлює інновацію проекту.
Потім потрібно визначати адекватність перетворення
технології в засоби рішення проблем клієнтів. Далі —
обраховувати чи достатньою є кількість клієнтів для
того, щоб розвинути великий бізнес. І нарешті — ви-
значити доступність ринку, тобто, яка його частина здат-
на скористатися результатами роботи підприємства з
урахуванням платоспроможності клієнтів.

Перейдемо до питання здатності банківської систе-
ми, поглинати новітні технології і створювати інновації
власного бізнесу. Інноваційність тут можна розглядати
в рамках створення нової споживчої якості по відношен-
ню до всієї триади банківської справи: послуг, операцій,
продуктів. Інноваційні послуги полягають у наданні но-
вих фінансових пропозицій клієнтам. Інноваційні опе-
рації грунтуються на нових технологіях здійснення по-
слуг. Інноваційні продукти грунтуються на нових спосо-
бах надання клієнтам послуг. Термін новітність вва-
жається коректним як для абсолютних випадків, так і
по відношенню певного суб'єкта фінансового підприє-
мництва.

Характеристику впливу банківської системи на інди-
катор рівня абсорбції нових технологій ми пропонуємо
визначати на основі показника IBflta (Influence of the
Banking on FLTA). Цей показник визначає в якій мірі
підприємства фінансової сфери економіки України
здатні успішно реалізовувати проекти з впровадження
інноваційних технологій. Розрахунок IBflta ми пропонує-
мо здійснювати за формулою 2:

 

IAFF

FFTA
IBflta = (2),

де IAFF  — інноваційно-активні фінансові підприє-
мства (Innovation Active Financial Firms);

FFTI — фінансові підприємства з технологічними
інноваціями (Financial Firms with Technological Inno-
vation.

У формулі 2 змінна IAFF представляє собою загаль-
ну кількість суб'єктів фінансового підприємництва, які
упродовж останніх двох років розпочали реалізацію
інноваційних проектів. Змінна FFTI представляє собою
кількість фінансових підприємств, які упродовж остан-
ніх двох років завершили проекти з впровадження інно-
ваційних технологій.

Адекватність формули 2 була перевірена на основі
використання даних, представлених у таблиці 1. Резуль-
тати розрахунку показника IBflta та динаміку його зміни
за попередні роки представлено на рисунку 1. Економ-
ічна сутність цих результатів полягає в тому, що набли-
ження IBflta до одиниці означає підвищення здатності
банків, як підприємств фінансової сфери діяльності,
впроваджувати у свій бізнес новітні технології. Навпа-
ки, наближення IBflta до нуля вказує на невисоку спро-
можність банківської системи країни успішно завершу-
вати проекти з впровадження інновацій в загальновиз-
начені строки.

Розглянемо елементи банківського механізму та
форми їх реалізації, які здатні віддалити IBflta від 0 і
наблизити до 1. Першим елементом підвищення IBflta в
банківському механізмі є організаційна структура управ-
ління банком в ланці управління організацією банківсь-
кої системи. Форма його реалізації полягає у застосу-
ванні процесної структури управління, що передбачає
розділення процесу впровадження інноваційної техно-
логії на сукупність підпроцесів, сформованих в проек-
ти, кожен з яких має чітку мету, критерії оцінки резуль-
татів, схему співвідношення фінансових ресурсів з по-
слідовністю робіт, команду виконавців з відповідальною
особою.

Під процесом мається на увазі наявність: мети, ре-
сурсів, послідовності робіт (тобто кроків процесу) і кри-
теріїв оцінки результату. Проблеми відповідальності за
результат процесу та координації дій здійснюється за
допомогою призначення відповідальної особи — менед-
жера процесу. Перехід до процесної моделі управління
зазвичай не вимагає ні додаткового персоналу, ні змін
в організаційній структурі банку. Учасники процесу ви-
конують свої посадові обов'язки в рамках існуючої
організаційної структури. Обов'язки, що відносяться до
певного процесу, формалізуються у вигляді ролей про-
цесу.

Другим елементом підвищення IBflta в банківсько-
му механізмі є забезпечення проведення науково-дос-
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лідних робіт в ланці управління банківською діяльністю.
Форма його реалізації полягає в організація науково-
технічної діяльності, що включає в себе організацію
спеціальних банківських підрозділів, забезпечених пер-
соналом, доступом до інформаційних джерел та техні-
чною базою для проведення дослідницьких робіт, спря-
мованих на впровадженні інновацій.

Власне, якщо в банківській установі здійснити пе-
рехід до процесної організації управління, то функції
науково-дослідницького підрозділу можна виділити в
окремий процес не проводячи при цьому змін в органі-
заційній структурі. При цьому доцільним буде ввести
посаду шеф-економіста який виконуватиме обов'язки
менеджера процесу розробляючи загальну стратегію
розвитку і програму науково-дослідної роботи банку.
Учасниками процесу можуть бути працівники банку, що
поєднуватимуть науково-дослідну роботу з виконанням
своїх функціональних обов'язків. Метою процесу є до-
слідження новітніх технологій та пошук можливостей
отримувати економічний ефект від впровадження їх у
вигляді інновацій в надання послуг, забезпечення опе-
рацій та продаж продуктів банку.

ВИСНОВКИ
Визначення міри впливу банківської системи Украї-

ни на рівень доступності венчурного капіталу та рівня
абсорбції нових технологій можна на основі розрахун-
ку показників IBavc та IBflta. Область їх визначення від
0 до 1. Перший визначає на скільки динаміка довго-
строкових кредитів в банківських активах відповідає ди-
наміці вартості активів венчурних фондів відносно ВВП.
Другий — якій мірі підприємства фінансової сфери еко-
номіки України здатні успішно реалізовувати проекти з
впровадження інноваційних технологій.

Застосування елементів банківського механізму
здатне підвищити значення IBavc через наступні форми
реалізації:

— функцій маркетингу, що передбачають вивчення
ринку в розрізі оцінки попиту на венчурний капітал та
оптимізації вибору перспективних капіталовкладень;

— організації пасивних і активних операцій банку,
яка пов'язана з підвищенням питомої ваги довгостро-
кових кредитів, спрямованих на венчурне інвестування,
в загальному обсязі активів;

— підвищенні якості та конкурентоспроможності
банківського бізнесу за рахунок розширення асорти-
менту послуг та продуктів, пов'язаних з венчурним інве-
стуванням.

Застосування елементів банківського механізму
здатне підвищити значення IBflta через наступні форми
реалізації:

— перехід до процесної структури управління;
— організацію спеціалізованих процесів проведен-

ня дослідницьких робіт, спрямованих на впровадження
інновацій в банківському бізнесі.
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державних морських портів України дозволяє відпові-
дально заявити про те, що державно-приватне партнер-
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ANALYSIS OF APPROACHES TO CALCULATING THE CONCESSION FEES
IN INFRASTRUCTURE PROJECTS

У статті розглянуто актуальне питання вибору методичного підходу до визначення концесій-

них платежів, що справляються як плата за концесійним договором в рамках проектів держав-

но-приватного партнерства (ДПП). Особливу увагу приділено формуванню плати в умовах

реалізації концесійних проектів в морських портах, що стосуються будівництва, модернізації

та реконструкції портової інфраструктури. Досліджено практичний досвід співпраці з інвесто-

рами в світових морських портах, наукові розробки іноземних вчених, що стосуються концес-

ійного механізму ДПП, рекомендації світових інститутів щодо визначення схеми співпраці з інве-

сторами. Проаналізовано сутність нормативно-правових актів, що стосуються регулювання

питань концесії, виявлено певні проблеми практичного застосування їх положень в морській

галузі та необхідність розробки спеціалізованого правового забезпечення для реалізації кон-

цесійних проектів в морських портах. Розглянуто сучасні пропозиції українських спеціалістів

та вчених щодо механізмів формування концесійної плати, як з точки зору загальних підходів,

так і стосовно портової галузі. Зроблено висновок про необхідність застосування комплексно-

го підходу до формування плати за надання об'єктів портової інфраструктури в концесію, який

би враховував практичний досвід реалізації цього механізму та вплив важливих факторів, що

складають саму суть регулювання відносин між державою та приватним інвестором.

The issues to the choice of methodological approach of concession fee which impose as a payment

for concession under the public-private partnership (PPP) are consider in this paper. Particular

attention is paid to the formation of the fee in terms of implementation of concessions in seaports

concerning the construction, modernization and reconstruction of infrastructure. Author explores

the practical experience working with investors in the world's seaports; research of foreign scholars

concerning the concession mechanism PPP, recommendations on international institutions may

define the cooperation with investors. We analyze the nature of legal acts relating to the regulation

of concession found some problems of practical application of the provisions in the maritime industry

and the need to develop specialized legal support for the implementation of concessions in seaports.

Considered the offers of Ukrainian experts and scholars on the mechanisms of formation of

concession fees, both in terms of the general approach and regarding the port area. The conclusion

about the need for a comprehensive approach to the formation of the payment for the provision of

infrastructure facilities in the concession, which would take into account the practical experience of

this mechanism and the influence of important factors that make up the very essence of regulating

relations between the state and private investors.

Ключові слова: концесійний платіж, морський порт, державно-приватне партнерство, підход.
Key words: concession fee, seaport, public-private partnerships, methods.

ство є найбільш ефективним інструментом для вирішен-
ня проблем вітчизняної морської портової галузі. А ком-
плексним підходом до реформування та підвищення кон-
курентоспроможності портів є реалізація концесійного
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механізму. Одним з факторів його продуктивності є кон-
цесійний договір, що повинен відповідати вимогам кра-
щих міжнародних практик, вітчизняному законодавству,
захищати та узгоджувати інтереси державного та при-
ватного партнерів. Також при розробці концесійних до-
говорів необхідно враховувати ряд базових елементів:
об'єкт концесії, порядок використання активів, кон-
цесійні зобов'язання, концесійні платежі, термін концесії,
умови накладання штрафів, розподіл ризику між учас-
никами [1].

Важливим же для методології реалізації концесій-
ного процесу є визначення періоду концесії, розміру та
методики розрахунку концесійних платежів, тому що
саме ці фактори формують показники грошових потоків
від проекту та є визначальними при розрахунку ефек-
тивності ДПП як для інвестора, так і держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У напрямі дослідження оптимальних підходів до виз-
начення розміру концесійних платежів працюють бага-
то експертів та спеціалістів як з боку теоретико-прак-
тичних основ державно-приватного партнерства, так і
економіки портового підприємства. Оскільки в Україні
концесійний механізм офіційно було визнано пріоритет-
ним для реформування портового господарства тільки
в середині 2012 р. з прийняттям Закону України "Про
морські порти" [2], активна дискусія з приводу визна-
чення його базових засад в портовій галузі також поча-
лася відносно недавно, тому натепер свої погляди на
проблему визначення концесійних платежів та компен-
сації витрат інвесторів виказали, в основному, спеціа-
лісти-практики морської галузі: юристи А. Ніцевич, О.
Лосевська, В. Лебедєв [3—5]; Ю. Васьков (голова Адм-
іністрації морських портів України), Ю. Крук (директор
Іллічівського морського торговельного порту) [6; 7]. Але
більше часу приділено цій проблемі в іноземній літера-
турі, де концесійний механізм в морських портах засто-
совується вже десятки років [8—17].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження досвіду формування

концесійних платежів в іноземних країнах з поширеною
практикою державно-приватного партнерства в морсь-
ких портах, аналіз законодавства України щодо загаль-
них методик реалізації концесійного механізму, що доз-
волить виявити недоліки існуючого правового поля, по-

в'язаного з фінансовим аспектом ДПП та запропонувати
напрямки вдосконалення підходу до визначення конце-
сійної плати.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Практика концесії в морських портах світу показа-
ла, що тривалість концесійних угод має вирішальне зна-
чення як для приватних інвесторів, так і структур управ-
ління портів. При чому перша сторона відстоює право
на довгострокові контракти, які забезпечують стійкий
потік доходів, а порти намагаються знайти розумний
баланс між забезпеченням конкуренції та періодом окуп-
ності інвестицій інвестора, що забезпечує привабливість
проекту для ринка. Тривалість договору концесій має
значення також і для споживачів портових послуг, тому
що вигідні умови концесії зумовлюють більш стійку по-
літику взаємовідносин концесіонера із своїми клієнта-
ми, однак зниження конкуренції може привести до більш
високих витрат внаслідок монопольного положення опе-
ратора в порту.

Повноцінним дослідженням в напрямі впливу трива-
лості періоду концесії на її ефективність є наукова пра-
ця К. Тейса (C. Theys) и Т. Ноттебоома (T. Notteboom)
"Визначення тривалості концесії терміналів в морських
портах: теоретичні міркування, методи оцінки та існую-
ча практика" [14], в якій не тільки описується важливість
цього фактору, приводяться методики визначення, а й
оцінюється вплив різних термінів концесії на ефек-
тивність рентабельності інвестованого капіталу.

У результаті було зроблено наступні висновки [14]:
1) 61% всіх концесійних проектів тривав від чотирь-

ох до шестидесяти п'яти років, при чому з них дві трети-
ни мали терміни від 21 до 40 років;

2) у 56% портів було виявлено накладання держав-
них обмежень на терміни концесійних договорів, тоб-
то встановлення як мінімальних, так і максимальних
меж. Наприклад, в 2004 році Європейська комісія зап-
ропонувала видавати дозволи на допуск портових опе-
раторів до концесійних угод, в яких пропонувалось
відзначати максимальну тривалість контракту залежно
від типу інвестицій: до 30 років при масштабних інвес-
тиціях в нерухоме майно, до 12 років при значних інве-
стиціях в рухоме майно, до 8 років при відсутності інве-
стицій в активи порту. Ця пропозиція довго обговорю-
валась експертами, але була відхилена як така, що об-
межує порти та інвесторів у вибору механізмів взаємодії
та шкодить ринку;

3) в залежності від термінів концесії можуть встанов-
люватись також і розміри інвестицій. Наприклад, в бель-
гійському порту Антверпен, що широко використовує
концесійну схему для поточної діяльності та розвитку,
інвестиції розподіляються наступним чином, в залежності
від терміну дії контракту (табл. 1);

4) незважаючи на те, що тривалість контракту є, за-
галом, визначаючим фактором, на рівень інвестицій в ма-
лих портах впливає також тип терміналу та вантажів,
рівень обладнання терміналу, місце його розташування
в порту;

5) на основі статистичного аналізу рентабельності
інвестиційного капіталу виявлено, що рентабельність
інвестицій зростає від 5% до 16% якщо термін проекту
змінюється від 6 до 10 років; від 16% до 20%, якщо терм-
іни зростають до 15 років; від 20% до 22,5% при терміні
проекту, рівному 20 рокам; при тривалості проекту
більше 20 років рентабельність майже не змінюється і є

Джерело: [15].

Таблиця 1. Система визначення
термінів концесії, що використовується

в порту Антверпен

Розмір інвестицій 

Терміни 

концесійної 
угоди 

Від 0 євро/м2
 до 25 євро/м2

 3 місяці 

Від 25 євро/м2
 до 100 євро/м2

 10 років 

Від 100 євро/м2
 до 125 євро/м2

 15 років 

Від 125 євро/м2
 до 150 євро/м2

 20 років 

Від 150 євро/м2
 до 175 євро/м2

 25 років 

Від 175 євро/м2
 до 225 євро/м2

 30 років 

Від 225 євро/м2
 до 375 євро/м2

 35 років 

Від 375 євро/м2
 40 років 
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стабільною незалежно від подальшого приросту термі-
ну реалізації проекту.

Таким чином, універсальних правил про терміни кон-
цесійного договору в практики ведення бізнесу в морсь-
ких портах не існує. Однак реальні приклади реалізації
проектів показують, що середній термін концесії скла-
дає 15 років, а для великих проектів — майже 25 років.
З іншого боку, чим більшими є обсяги інвестицій, тим
тривалішою буде концесія, внаслідок того, що інвесто-
ру необхідно максимально відбити зроблені капіталов-
кладення. До того ж, чим більшою є тривалість контак-
ту, тим більше стимулів у приватних партнерів інвестува-
ти в портові активи, чия рентабельність, загалом, визна-
чається їхнім станом. Особливим мотивом також може
стати право подовження концесійного договору, якщо
інвестор справно виконує власні зобов'язання та має об-
грунтовані плани розвитку діяльності по проекту.

Разом з тим, незважаючи на те, що метою політики
роздержавлення в морських портах України є підвищен-
ня їх конкурентоспроможності, реальним результатом
реалізації завдань реформування галузі для держави є
зростання доходів від діяльності портових підприємств.
Цей факт відображено в процедурі техніко-економічно-
го обгрунтування проектів, які розробили державні
морські порти для їх участі в концесійних конкурсах та
інших формах державно-приватного партнерства: в
структурі ТЕО є розділ, в якому проводиться оцінка бюд-
жетної ефективності проекту. Загалом же, по даним
Міністерства інфраструктури прямі доходи бюджету від
успішно працюючої концесійної моделі можуть скласти
мінімум близько 600 млн грн. на рік, при тому, що в рам-
ках державної власності порти сплачували близько 460
млн грн дивідендів на державну долю. Природно, що
державні доходи повинні збільшитись не тільки за раху-
нок концесійних платежів та плати за оренду землі, а і
шляхом зростання податкових надходжень. Законодав-
чою основою концесійного процесу в Україні є Закон
"Про концесії", який не є галузевим, а окреслює загальні
рамки концесійного механізму. Щодо концесійних пла-
тежів, то Закон не визначає спосіб їх нарахування, а по-
силається на відповідний акт Кабінету Міністрів. Подібна
ситуація і з обчисленням орендних платежів, для чого
існує загальна Методика розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції їх розподілу. У зв'язку з
цим доцільним є аналіз формування платежів за пере-
дачу портових активів для використання в господарській
діяльності приватних компаній.

Методика розрахунку орендних платежів за держав-
не майно передбачає, що їх розмір встановлюється до-
говором оренди, при чому стартовим розміром (тобто
мінімальним) є такий, що розраховується на базі вартості
основних фондів та нематеріальних активів, які переда-
ються приватнику [17], а також корегується в залежності
від зміни індексу інфляції. Ставка оренди в портовій га-
лузі для цілісних майнових комплексів становить фіксо-
вано 20%, для використання нерухомого майна порту
для розміщення складів — 15%, перевезення вантажів
— 18%. Такий підхід є достатньо статичним та негнуч-
ким, оскільки не відбиває процесів поліпшення, віднов-
лення орендованого об'єкту, не враховує фінансово-гос-
подарський стан орендаря, тому що є фіксованою пла-
тою, незалежною від зміни цього фактору.

У відповідності до Методики розрахунку концесій-
них платежів, затвердженою Кабінетом Міністрів Украї-
ни в 2000 році [18] "Концесійний платіж за право на уп-
равління (експлуатацію) цілісним майновим комплексом

або системою цілісних майнових комплексів, що забез-
печує комплексне надання послуг, розраховується в такій
послідовності: визначається розмір річного концесійно-
го платежу, який не може перевищувати 10 відсотків вар-
тості майна, що передається в концесію; на підставі роз-
міру річного концесійного платежу встановлюється і
фіксується у договорі концесії розмір концесійного пла-
тежу за перший квартал, що настає після укладення до-
говору концесії". Сам розмір щорічного концесійного
платежу визначається за формулою:

 

НГ

гал
ОФпл ФВ

ФВ
ВК **07,0= (1),

де В
ОФ

 — вартість основних фондів об'єкта концесії,
визначена експертним шляхом, в грн; ФВ

гал
 — середня

фондовіддача у відповідній галузі; ФВ
НГ 

— фондовідда-
ча національного господарства.

При чому фондовіддача по національному господар-
ству розраховується щоквартально Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі та публікується у статис-
тичному бюлетені, а максимальне значення концесійно-
го платежу не може перевищувати 10% вартості основ-
них фондів об'єкту концесії.

З моменту реформування державного сектору пор-
тової галузу України представлена методика широко
обговорювалась. По-перше, експерти критикують фор-
мулювання, що стосується бази нарахування концесій-
них платежів. У відповідності до методики, базою на-
рахування є вартість об'єкту концесії, яку структурова-
но наступним чином: якщо концесія передбачає експ-
луатацію або реконструкцію, то базою нарахування
буде вартість державних активів, що передаються інве-
сторові; якщо в рамках договору експлуатації/рекон-
струкції інвестор побудує нові об'єкти на базі переда-
них в концесію, то він взагалі звільняється від сплати
концесійних платежів по ним; якщо договором перед-
бачається будівництво об'єкту концесії, то базою на-
рахування платежів буде його майбутня вартість, оці-
нена експертами.

Виходячи з цього, складається нерівна ситуація, коли
інвестори, заключаючи договір на будівництво портової
інфраструктури будуть вимушені сплачувати більші кон-
цесійні платежі, ніж ті приватники, що зроблять ана-
логічні перетворення на існуючих інфраструктурних об-
'єктах. Тобто повністю виключається стимул, коли чим
більше коштів вкладає інвестор, тим сприятливіші умо-
ви договору він отримує. Крім того, вартість нововведе-
ного об'єкту концесії буде оцінюватись не по докумен-
там, а по експертній оцінці, що визиває ризик завищен-
ня вартості будівництва для збільшення розмірів конце-
сійних платежів для держави.

Спірним моментом є використання в формулі (1) по-
казників фондовіддачі по галузі та народному госпо-
дарству. Це є природним, оскільки фондовіддача — ос-
новний показник ефективності використання необорот-
них активів підприємства, що і стають об'єктом концесії.
Але постає питання якості цих параметрів: якщо розг-
лядати фондовіддачу по державним морським портам
України, то результати розрахунків показують її се-
реднє значення на рівні 0,71 грн./грн., при чому діапа-
зон її коливання становить від 0,01 грн./грн. до 3,05
грн./грн. Крім того, рівень зношення активів держав-
них морським портів знаходиться на рівні до 80%, що
зводить всі розрахунки до мізерних величин. З іншого
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боку, вітчизняна портова галузь в останні роки активно
поповнюється приватними компаніями, які за рівнем
вантажопереробки починають конкурувати з держав-
ними портами, а показники ефективності діяльності
мають набагато вищі. Подібне явище характерне і для
фондовіддачі по народному господарству. В результаті
постає питання: чи відбиває середнє значення показ-
ників фондовіддачі яку-небудь генеральну тенденцію,
яка може впливати на розмір концесійного платежу в
портовій галузі? Напевно, що ні, тому нормативну ме-
тодику розрахунку концесійного платежу можна вва-
жати такою, що не пов'язана з реальною ситуацію в
будь-якій галузі, а не тільки портовій, та не є ефектив-
ним способом визначення плати за використання дер-
жавних активів. Цей факт підтверджує і те, що для ав-
томобільної галузі існує власна методика розрахунку
платежів за надання концесії на будівництво та експлу-
атацію автомобільних доріг, в якій за основу взято вит-
рати концесієдавця на відшкодування збитків власни-
кам земельних ділянок, які вилучають для будівництва
автошляхів [19]. Інакше розраховуються і концесійні
платежі за передачу інвесторам об'єктів тепло-, водо-,
газопостачання та водовідведення — як доля прибут-
ку концесіонера від експлуатації побудованої комуналь-
ної інфраструктури [20]. Для розрахунку концесійних
платежів по проектам вітрових електростанцій також
було розроблено окрему методику, по якій щомісячна
плата визначається як частка доходів концесіонера не
нижча за 3%, але не вища за 6% (ставка платежу роз-
раховуються зворотно пропорційно терміну служби
об'єкту), тобто в цьому випадку такий платіж є видом
податку на доходи [21].

В Україні проблематика розрахунку концесійних
платежів та пропозиції по її зміні є достатньо обговорю-
ваною. Зміст останніх зводиться до використання міжна-
родної практики розрахунків, яка довела свою ефек-
тивність як у великих, так і середніх портах різних країн
світу. При чому слід зазначити, що не існує (як і з визна-
ченням стандартів термінів концесії) нормативно закрі-
пленої загальноприйнятої системи обчислення, яку б слід
було мати на увазі при укладанні концесійних договорів.
Але Світовий банк в Посібнику по реформуванню портів
узагальнює існуючі міжнародні практики та визначає, що
концесійні платежі, загалом, розраховується кількома
способами [8]:

— по-перше, як фіксовані платежі від площі орен-
дованих територій;

— по-друге, у вигляді роялті, який змінюється в за-
лежності від обсягів обробленого вантажу чи кількості
контейнерів;

— по-третє, як комбінація з двох попередніх спо-
собів, коли державі гарантується мінімальний платіж,
який навіть при відсутності вантажопотоку концесіонер
зобов'язаний перерахувати;

— по-четверте, як одноразовий вступний платіж за
право займатись відповідним видом діяльності.

При чому, фіксована сума платежу рівно розподі-
ляється на чотири долі та вноситься щоквартально, не
дисконтується, але корегується на індекс цін, та може
змінюватись у відповідності до умов договору. Нараху-
вання роялті проходить незалежно від того яким чином
здійснюється обробка вантажів також з урахуванням
певного індексу (по цінам або іншому показнику), а ви-
плати проводяться два рази на рік [8]. Третій спосіб є не
таким чутливим до коливань ринку та більш захищає інте-
реси державного партнера.

На практиці порти використовують як прості загаль-
ноприйняті способи нарахування концесійних платежів,
так і власні умови фінансових розрахунків з приватними
партнерами. Наприклад, в портах Європи вони обчислю-
ються наступним чином:

— у порту Антверпен концесійні платежі нарахову-
ються по першому способу: 65 євро/кв.м на рік для кон-
тейнерного терміналу, 10 євро/кв.м на рік для будівель
та споруд, 2,5 євро/кв.м на рік для портової території
та земель в старих доках близько до міста. При чому до
уваги береться стан грунту, розташування ділянки, рівень
будівництва та поліпшень поточної інфраструктури [22];

— у порту Пірей (Греція) концесійний платіж скла-
дається з таких частин: перший внесок — одноразовий
початковий платіж в 50 млн євро, по якому можлива роз-
строчка на п'ять років; саме концесійні платежі, як відсо-
ток від консолідованого бюджету (від 21% з першого
по восьмий роки концесії до 24,5% з дев'ятого року),
що сплачується щомісячно; річна орендна плата в розмірі
1800 євро за метр причальної лінії та річна орендна пла-
та в 4000 євро за метр поверхні причалу з щорічною
індексацією по рівню споживчих цін [13];

— у портах Італії, незважаючи на те, що вони знахо-
дяться на території однієї країни та, загалом, регулю-
ються одним законодавством, концесійні договори
відрізняються по умовам: в порту Генуї концесійний
платіж залежить від площі території, взятої в концесію,
та може корегуватись на 5% обсягу інвестицій; у Венеції
працює двоставочний тариф з фіксованою та змінною
частиною, що залежить від виду активів; у Неаполі платіж
розраховується у відсотках до обороту [23];

— у Хорватії розмір та порядок виплати концесій-
них платежів визначається на основі об'єкту концесії,
його оціночної вартості, терміну концесії, ризиків та вит-
рат, які на себе бере концесіонер, очікуваного прибутку
та рамок концесії [24];

— у Російській Федерації плата за концесію може
бути установлена в формі платежів в твердій сумі, що
вносяться періодично або одноразово в бюджет відпов-
ідного рівня; в долі продукції чи доходів, отриманих кон-
цесіонером; шляхом передачі майна концесіонера у
власність концесієдавця. Крім того, у разі надання по-
слуг концесіонером за регульованими тарифами (або з
надбавками до них), а також у випадках, якщо умовами
концесійної угоди передбачені прийняття концесієдав-
цем на себе частини витрат на створення/реконструк-
цію, використання/ експлуатацію об'єкта концесії, кон-
цесійна плата може не передбачатися [25];

— з точки зору перегляду умов нарахування та
розмірів фіксованих концесійних платежів, цікавим є
приклад декількох великих світових портів (табл. 2).

Виходячи з вищезазначеного, методика розрахун-
ку концесійних платежів, прийнята в Україні для вико-
ристання в практиці концесії в морських портах не
відповідає як реальним потребам інвесторів та держа-
ви, так і прийнятим світовим практикам, що, загалом,
зменшує і зацікавленість інвесторів в реалізації конце-
сійних проектів, і ефективність самої схеми такого
співробітництва. Таким чином, внаслідок того, що дер-
жавно-приватне партнерство в морській портовій галузі
є масштабним процесом, пов'язаним з великим обся-
гом інвестицій в активи, існує нагальна необхідність
формування адекватної методики розрахунку концес-
ійних платежів, в результаті чого їх розмір виступав сти-
мулом для інвесторів, компенсував відмову держави від
самостійної операційної діяльності та був дієвим інстру-
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ментом регулювання відносин між партнерами в рам-
ках укладених договорів.

У рамках цього процесу масштабну роботи провели
експерти юридичної фірми "АНК", які запропонували
для цілей розрахунку концесійних платежів розділити
концесійні договори на чотири типи в залежності від виду
робіт, які будуть проводитись на об'єкті концесії — екс-
плуатація, реконструкція, добудова, будівництво [26].
Для концесійних угод перших трьох типів рекомендуєть-
ся застосовувати наступну формулу розрахунку концес-
ійного платежу:

(2),
де К

пл
 — квартальний концесійний платіж; В

ОК
 —

вартість об'єкту концесії; І
1
 — індекс інфляції за період

від проведення оцінки до укладання концесійної угоди;
І
2
 — індекс інфляції за період від укладання договору

до моменту сплати; К
оц

 — коефіцієнт, що застосовуєть-
ся до вартості об'єкту концесії; ВО — вантажообіг за роз-
рахунковий квартал; К

ВО
 — коефіцієнт, що застосовуєть-

ся до вантажообігу.
Для концесійної угоди на будівництво об'єкту кон-

цесії розрахунок квартального концесійного платежу
пропонується проводити по формулі:

(3),
Отже, методика заснована на постійному чи змінно-

му по договору коефіцієнті, який втілює прагнення дер-
жави отримати відповідний дохід за використання інве-
стором державних активів та одержання ним права зай-
матись вантажопереробкою. Такий підхід є достатньо
справедливим, тому що, з одного боку, інвестор буде
сплачувати державі концесійні платежі виходячи з реаль-
ного стану активів, які передавались йому в концесію, а
з іншого, держава буде мати пряму зацікавленість та зиск
від нарощування інвестором обсягів діяльності, тому що
більший вантажообіг сприятиме більшим надходженням
в бюджет. Щодо концесійних платежів по новобудовам,
в цьому випадку розрахунок також є справедливим —
держава не отримує доходів безпосередньо від збудо-
ваних та використовуваних активів, тому що не вклада-
ла кошти в їх створення, але дістає плату, яка забезпе-
чує компенсацію відмови від виконання цього виду діяль-
ності; з приватного партнера знімається тягар виплати
концесійних платежів по створеним за свій кошт об'єктам
портової інфраструктури, але він зацікавлений нарощу-
вати масштаби своєї діяльності для покриття витрат на
будівництво, що приведе й до збільшення доходів дер-
жави.

Іншу думку висловлює А. Ніцевич ("Міжнародна юри-
дична служба) [3], який вважає, що з точки зору еконо-
міки більш прогресивним є визначення розміру концес-
ійного платежу не на базі конкретної методики, а по ре-
зультатам концесійного конкурсу, коли його розмір є
одним з критеріїв відбору інвесторів. В цілому, його дос-
лідження вітчизняного концесійного механізму в морсь-
ких портах привело до виокремлення двох підходів, з
яких можна виходити, розглядаючи існуючу методику
визначення концесійних платежів. Перший з них — дер-
жавно-орієнтований, який передбачає максимальне
збереження інтересів держави, як власника об'єктів кон-
цесії. Саме у відповідності до нього існує вітчизняне кон-
цесійне законодавство, тому що концесійні платежі не
залежать від стану господарської діяльності концесіо-
нера, передбачено державний контроль та стабільність
умов концесійної угоди. Другий підхід — соціально-еко-
номічний, вказує на те, що визначений таким чином

платіж не стимулює зростання ефективності діяльності
інвестора: концесійний платіж, що вираховується вихо-
дячи з вартості основних фондів, перетворюється на до-
даткові витрати концесіонера, а вони будуть збільшува-
ти вартість вантажопереробки для клієнтів порту, що зни-
жуватиме їх інтерес та зменшувати ефективність діяль-
ності концесіонера. Тому визначення плати за концесію
на основі конкурсу є таким механізмом, який вдоволь-
нить, як інвестора, який його вирахує виходячи з при-
бутковості проекту, так і держави, яка прийме пропози-
цію інвестора тільки в разі її відповідності встановленим
потребам.

Аналогічної думки дотримуються й спеціалісти Інсти-
туту економічних досліджень та політичних консультацій
в Україні, які спільно з Німецькою консультативною гру-
пою з питань економічних реформ провели роботу по
дослідженню законодавчої бази концесійного механіз-
му в Україні, його відповідності вимогам реальної еко-
номіки, в рамках якої зробили наступні висновки [27]:

— існуюча загальна методика розрахунку конце-
сійного платежу виконую не регулюючу, а фіскальну
функцію, збільшує витрати інвестора, зменшує прибут-
ковість та не стає інструментом реалізації державної
політики підвищення конкурентоспроможності економ-
іки;

— концесійний платіж має визначатись в результаті
концесійного конкурсу, при чому доцільно віддавати
об'єкт концесії інвестору тільки якщо розмір сплати буде
не нижчим за максимальний прибуток, який може отри-
мати держава, самостійно його експлуатуючи;

— по формі концесійний платіж може бути однора-
зовим чи періодичним із застосуванням до останніх про-
цедури дисконтування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, дослідження правових засад форму-
вання концесійних платежів у вітчизняному законо-
давстві показує наявність "білих" плям в методиці роз-
рахунку концесійної плати, які явно заважають отрима-
ти позитивний ефект від роздержавлення в портовій га-
лузі, оскільки не відбивають прагнень і можливостей
сторін державно-приватного партнерства. Підсумовую-
чи міжнародний досвід обчислення концесійних платежів
та думки вітчизняних спеціалістів щодо цього питання,
їх пропозиції по вдосконаленню існуючої методики роз-
рахунку, доцільно утворити комплексний підхід до фор-
мування плати за надання об'єктів портової інфраструк-
тури в оренду чи концесію, який би враховував вищезаз-
начені положення та вплив важливих факторів, що скла-
дають саму суть регулювання відносин між державою та
приватним інвестором.

Таблиця 2. Концесійні платежі по портам світу

Джерело: [10].
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Как известно, в зависимости от вида налогов, соби-
раемых от физических лиц, они сосредотачиваются в
различных бюджетах и использование их также различ-
но. Следует отметить и то, что в процессе как собира-
ния налогов, так и их использования большую роль иг-
рает налоговый менеджмент, то есть правильное управ-
ление этих операций. Взаимное влияние субъектов и
объектов налогового менеджмента дает возможность
достижения стратегических и тактических задач. Зна-
чение системы управления налогообложением прояв-
ляется в достижении поставленных целей.

Обычно, главная цель налогового менеджмента зак-
лючается в достижении высокого объема налоговых
доходов, обеспечении доходности и финансовой устой-
чивости налоговой системы в результате примене-
ния управленческих методов и инструментов и эффек-
тивного распределения налоговых поступлений, тоесть
их использования. Для изучения эффективного, в том
числе социального направленного использования нало-
говых поступлений, прежде всего, необходимо ознаком-
ление с общими понятиями налогового менеджмента и
применяя соответствующие знания рассматривать пути
достижения поставленных целей.

Необходимо отметить, что в зависимости от объек-
та и субъекта управления, целей и задач налоговый ме-
неджмент различают в двух формах: государственной
и корпоративной. В рамках государственного налого-
вого менеджмента решаются задачи регулирования на-
логовых поступлений на государственном и региональ-
ном уровнях. Основная цель при этом состоит в обес-
печении государственных органов управления макси-
мально возможными высокими доходами. Для дости-
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жения этой цели обязанности налогового менеджмен-
та заключаются в осуществлении эффективной нало-
говой политики, обеспечивающей стабильное высокое
поступление налогов по мере роста доходов налогопла-
тельщиков.

Основанная цель налогового менеджмента заклю-
чается в регулировании налогового потока предприя-
тий и корпораций и принимая правильные решения, на
сколько возможно минимализировать налоговые пла-
тежи. Конечная задача налогового менеджмента со-
стоит в уменьшении налоговых и других сборов с пред-
приятий, фирм и компанией для увеличения денежного
потока, обеспечивающего их доходы, регулировании
возникающих отношений между предприятиями и госу-
дарством в процессе уплаты налогов [1, c. 69].

Несмотря на прoтиворечивость этих двух основных
звеньев налогового менеджмента, различные на первый
взгляд его объектов и субъектов, целей и обязанностей,
звенья налогового менеджмента обладают общими ме-
тодами, принципами и основами. Так, налоговый менед-
жмента в государственных, физических и юридических
лицах преследует единую экономическую цель — уве-
личение производства, реализации и доходов. Если мы
представим государство как макроэкономическое юри-
дическое лицо, производящее общественные услуги и
обмен за счет отдельных налоговых поступлений, в том
числе осуществляющее свои финансовые операции по-
средством бюджета — макроэкономического "расчет-
ного счета", то и государственный налоговый менедж-
мент приоритет вид макроэкономического корпоратив-
ного налогового менеджмента. Выше отмеченное, хотя
и не позволяет полностью отождествлять государствен-
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ный и корпоративный налоговый менеджмент, однако
дает возможность объединения их в понятие "налоговый
менеджмент" и в качестве обобщенного объекта нало-
гового менеджмента позволяет применять одинаковые
подходы в процессе принятия административных реше-
ний по управлению денежными потоками [2, c. 145].

Говоря о государственном налоговом менеджмен-
те, необходимо отметить, что здесь в первую очередь
определяются главные стратегические и тактические
задачи и обязанности. В процессе определения страте-
гии субъекта налогового менеджмента различают, ряд
адекватных тактических задач и одна из самых основ-
ных их них состоит, в воздействии на экономику, фи-
нансы "налоговые потоки посредством методов и инст-
рументов налогообложения.

При принятии управленческих решений основные
задачи должны быть отражены определенными пока-
зателями (например, налоговые поступления и расхо-
ды, налоговые доходы, экономический рост, уровень
налоговых ставок и т.д.). Это относится как к практи-
ческим, так и стратегическим задачам. При их реализа-
ции выбираются стратегические и тактические формы
и методы налогообложения, мониторинг деятельности
налоговой системы, налоговое регулирование и провер-
ки, налоговое планирование, являющиеся объектами
влияния налогового менеджмента, оценка уровня рис-
ков уклонения от полоса и показатели эффективности
налоговых доходов и расходов. Как основной метод
управления можно показать регулированные посред-
ством бюджета, при этом обеспечивается сбалансиро-
ванность налоговых доходов и расходов. Здесь особен-
но надо отметить то, что одно из особенностей прове-
дения налоговой политики состоит в умении налоговой
системы оперативно реагировать в отдельных конкрет-
ных ситуациях и принимать регулирующие решения в
соответствии с законодательством [3, c. 69].

При рассмотрении сущности налогового менеджмен-
та нельзя забывать и о его функциях. Налоговый менедж-
мент ставит задачу и различия функций управленческой
системы, а также функций объектов и субъектов этой сис-
темы. Функции налогового менеджмента, прежде всего,
объединяют в себе функции обычных управленческих
субъектов с учетом налоговых особенностей: организа-
ция процесса налогообложения, налоговое прогнозиро-
вание, налоговое регулирование и стимулирование, и на-
логовый контроль. В качестве функций налогового менед-
жмента выступают функции самих налогов: фискальная,
регулирующая, перераспределительная, интеграционная
и контролирующая. Функции объекта, будучи экономичес-
кой категорией налогов, обеспечивает практическое ре-
гулирование работ для осуществления этого процесса.

Из выше сказанного можно прийти к такому выво-
ду, что основные задачи налогового менеджмента со-
стоят из следующих:

— учитывая уровень рисков уклонения от налогов
обеспечение роста налоговых доходов;

— минимализация уровня рисков уклонения от на-
логов;

— обеспечение финансовой устойчивости и плате-
жеспособности управляемого субъекта;

— повышение эффективности процессов налогово-
го планирования и бюджетного финансирования;

— повышение эффективности налогового управле-
ния и мер налогового контроля;

— эффективное использование налоговых дохо-
дов.

Осуществление этих задач обеспечивает устойчи-
вость сбалансированного потока налоговых поступле-
ний и выполнение функций налогового менеджмента.

Как и все организационные структуры, налоговый
менеджмент также строится на определенных принци-
пах, среди которых можно выделить следующие:

— взаимосвязь с национальной экономикой и уп-
равлением финансовыми;

— комплексный и стратегический характер прини-
маемых налоговых решений;

— динамичность налогового управления;
— разнообразность подходов и управленческих ре-

шений;
— учет фактора рисков при принятии решений.
Отмеченные принципы составляют основы по-

строения эффективной налоговой системы на микро
уровне и являются основными ее требования.

Таким образом, после общего представления о на-
логовом менеджменте можно высказать отношение к
использованию налоговых доходов.

Как правило, если налоги, удерживаемые с налого-
плательщика, составляют более 30—40 % его совокуп-
ного дохода, то в этом случае снижается уровень эконо-
мической активности и объем вложения инвестиций в
страну. В последние годы показатель уровня налогово-
го бремени в стране не превышает 20 %, что намного
ниже по сравнению с европейскими странами. Говоря о
странах СНГ таких, как Россия, Украина, Казахстан, Бе-
лоруссия, то уровень налогового бремени в них также
низкий. Если обратить внимание на налоговое законо-
дательство Европейских стран, то можно увидеть, что
средний показатель ставки НДС в этих странах состав-
ляет 19,5 %, средняя налоговая ставка на прибыль 24,2
%, а максимальная средняя налоговая ставка на дохо-
ды от физических лиц равняется 40,8 %. Таким образом,
в Азербайджанской Республике налоговая ставка НДС,
по сравнению с отмеченными странами, ниже, то же про-
слеживается по ставке налога на прибыль и доходы [4].

Средний показатель НДС по странам СНГ составля-
ет 18,8%, средний показатель налога на прибыль — 22,9
%, средний показатель налога на доходы физических
лиц — 21,3 %.

Наряду с всем этим, правительство Азербайджана
должно удерживать налоговое бремя на оптимальном
уровне и приводить политику по либерализации нало-
говой системы, сохранять в центре внимания осуществ-
ление соответствующих изменений в законодательстве,
связанных с снижением налоговых ставок в ближайшей
перспективе. Оптимизация всех параметров налоговой
политики может быть определена в результате эффек-
тивных научных исследований, в том числе эмпиричес-
ких. В этом аспекте имеется серьезная необходимость
в усилении экономико-исследовательской базы бюд-
жетно-налоговой политики.

Усиление налоговой дисциплины зависит как от
сотрудников налоговых органов, так и от налогопла-
тельщиков. Иначе говоря, усиление налоговой дисцип-
лины не односторонний процесс, зависящий только от
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налогоплательщиков. Усиление этого процесса делает
необходимым проведение определенных реформ по
отдельным видам налога. Наряду с этим должны быть
усилены меры по совершенствованию администрирова-
ния АДС. Это сможет оказать воздействие на устране-
ние имеющихся недостатков в этой сфере, например,
факторов уклонения от налога и поступлений от НДС в
госбюджет. В областе были осуществлены ряд мер в
сотрудничестве с МВФ-ом и внесены изменения в На-
логовый Кодекс. С 2006-го года в результате усиления
контроля по учету НДС было упразднен учет НДС 5304
налогоплательщиков в Азербайджанской Республике.
НДС — это многоступенчатый совокупный потребитель-
ский налог и он применяется на всех этапах, связанных
с производством продукции, работ и услуг [4].

Ввиду его применения на каждом этапе финансовых
расчетов, несмотря на достаточно усиленный механизм
контроля постоянно существует тенденция уклонения от
этого вида налога и для устранения этого имеется нали-
чие многочисленных и разнообразных схем. Проведение
борьбы лишь административными мерами не всегда дает
ожидаемый эффект. Поэтому ужесточение процесса уче-
та налогоплательщиков по НДС не отвечает интересам,
как местных налоговых органов, так и рекомендациями
международных финансовых институтов. В результате
осуществленных мер в Азербайджанской Республике в
определенной степени достигнуто создание финансовой
дисциплины среди налогоплательщиков по НДС и объем
поступлений с НДС увеличился на 15,7 %, а сумма за-
должности по НДС снизилась.

По нашему мнению, в направлении совершенствова-
ния администрирования НДС было бы целесообразно
внедрение банковской расчетной системы НДС. Для со-
здания такой целостной системы и ее внедрения требу-
ется осуществление определенных подготовительных
работ, в том числе проведение разъяснительной работы
с банками и налогоплательщиками, решение многих тех-
нических моментов, а также проведение широкой про-
светительной компании. Основная задача заключается в
разработке эффективного механизма для работы этой
системы. В то же время не исключено обсуждения аль-
тернативных вариантов. Надо учесть, что разговор идет
о налоге, занимающего важное место в формировании
доходов бюджета и требует построения новой страте-
гии в отношении к НДС. Внедрение банковских расчетов
НДС даст возможность устранить имеющиеся недостат-
ки в этой области и повысить поступления в госбюджет.
В международной практике в качестве объекта имуще-
ственного налога берется земля, здания, движимое и
недвижимое имущество. С этой точки зрения, принимая
во внимание, что имущественный и земельный налоги
служат одной и той же цели, возникает актуальность их
объединения и применения в качестве единого вида на-
лога. Однако в Азербайджанской Республике форми-
рование земельного рынка и разработка методов оцен-
ки создает определенные проблемы в объединении этих
видов налога. Если оценка земли, относящаяся к катего-
рии недвижимого имущества, будет рассматриваться как
предмет купли-продажи, то в перспективе в объедине-
нии земельного и имущественного налога можно осуще-
ствить конкретные меры. Естественно, это упростит на-
логовое законодательство, даст возможность предпри-

нимателям использовать более понятные и прозрачные
методы. В то же время, для объединения эти двух видов
налога требует необходимости создания и ряда других
экономических обоснований.

В бюджетное законодательство должны быть вклю-
чены правовые и экономические нормы по прогнозиро-
ванию социально-экономического развития страны,
оценке эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и внебюджетных государствен-
ных организаций. Помимо этого, здесь должны быть
установлены нормы по оценке потенциала государ-
ственных доходов, механизмы и средства управления
их влияния на социально- экономическое развитие, ме-
ханизмы обеспечения эффективности государственных
расходов, определены нормы формирования, исполне-
ния и отчетности государственного бюджета и т.д. На-
ряду с этим в Азербайджане должен быть усовершен-
ствован Закон "О бюджетной системе" [4].

В целом, для достижения в ближайшей перспективе
стратегических целей, связанных с макроэкономически-
ми и другими аспектами налоговой системы Азербайд-
жанской Республики, должны быть реализованы следу-
ющие меры: достижение роста удельного веса бюджет-
ных доходов в ВВП; достигнуть экономического разви-
тия в не нефтяном секторе; обеспечить коэффициент
сбора бюджетных доходов; в целях стимулирования ме-
стного производства продолжить работы по оптимиза-
ции импортных таможенных пошлин, обеспечить значи-
тельное повышение коэффициента поступления в бюд-
жет потенциальных доходов; продолжать проведение
мер по снижению налоговых задолжностей; расширение
базы налогообложения; устранение случаев устранения
от налога и совершенствование налогового законода-
тельства в целях усиления налогового контроля и др.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Охорона здоров'я є невіддільним елементом су-

спільного життя та соціальної політики держави. Такі
фактори, як складний політичний стан, економічна кри-
за, а також неефективне використання фінансового за-
безпечення сфери охорони здоров'я негативно вплину-
ли на стан здоров'я населення України. Раціонально
розроблена система фінансування охорони здоров'я є
однією з умов результативного функціонування цієї га-
лузі. Її ефективність залежить від обсягу цього фінан-
сування, розподілу коштів та регулювання з боку дер-
жави [5].

У системі охорони здоров'я України за роки неза-
лежності майже не відбулося суттєвих змін, крім виник-
нення приватних медичних клінік. Проблема необхід-
ності реформування охорони здоров'я в нашій країні
зараз має особливу значимість. У розв'язанні цієї за-
дачі Україні може допомогти досвід країн, які також
перейшли від моделі Семашка до системи страхової
медицини. До цих країн відносяться Польща, Чехія та
Болгарія. Аналіз систем охорони здоров'я цих країн
дозволить провести ті зміни у медичній галузі України,
які були ефективними в інших державах у період рефор-
мування. Актуальність теми зумовлюється вагомістю
вивчення досвіду реформування охорони здоров'я в
країнах Східної Європи для забезпечення вдалого фун-
кціонування охорони здоров'я України та недостатньою
направленістю досліджень цієї проблеми у літературі на
практичні потреби.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання зарубіжного досвіду організації охорони
здоров'я та його адаптації до умов України вивчали
З. Гладун, Л. Жаліло, С. Осташко, Я. Буздуган [1], М. Ко-
валевский, Н. Найговзина, В. Найштетік [5], Я. Радиш,
І. Солоненко, А. Таранов, Д. Хаді [8], С. Томсон та інші.
Однак системи охорони здоров'я закордонних країн
змінюються з часом. Тому вивчення їх змін та досвіду
залишається своєчасним для України в нинішніх умо-
вах зближення з країнами Європейського союзу.

МЕТА СТАТТІ
Мета нашої роботи — проаналізувати системи охо-

рони здоров'я країн Східної Європи, визначити досвід,
який був би корисний для України та напрями його впро-
ваджування.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Головним завданням країни в галузі охорони здо-
ров'я є створення умов для результативної роботи цієї
системи за допомогою інструментів фінансування, що
забезпечували б доступність якісних медичних послуг
для усіх громадян. Тобто держава не обов'язково по-
винна брати всі затрати на себе, а може залучати і інші
джерела фінансування, наприклад такі як фонди доб-
ровільного медичного страхування.

Недостатність виділених державою коштів на охо-
рону здоров'я веде до зменшення обсягу обслуговуван-



Інвестиції: практика та досвід № 4/201496

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ня, неможливості капітального ремонту медичних зак-
ладів, оновлення обладнання, низьку заробітну плату
персоналу [5].

Система Семашка, яка досталась у спадок країнам
Східної Європи, передбачала загальне медичне обслу-
говування та широке охоплення населення. Але подібна
побудова була неспроможною фінансово через над-
мірну кількість лікарень, ліжок та лікарів. Ситуація уск-
ладнилась зниженням доходів населення, а спад еко-
номіки призвів до зниження доступності медичного об-
слуговування для населення. Перед країнами Східної
Європи постало нелегке завдання — збалансувати
ефективність витрат та якість медичного обслуговуван-
ня.

Країни ЄС під час здійснення фінансування охоро-
ни здоров'я спираються на цілі, сформульовані ВОЗ [6]:
фінансовий захист; принцип соціальної справедливості
у фінансуванні; рівність доступу до медичного обслуго-
вування; підвищення прозорості і підзвітності системи
охорони здоров'я; нагорода за високу якість медичної
допомоги; підтримка управлінської ефективності.

Фінансування системи охорони здоров'я в Чеській
республіці засновано на принципах солідарності й спра-
ведливості. Страхові компанії здійснюють збори вкладів
із працюючої частини населення, при цьому 60% від
зібраної суми вони передають законодавчо обраній на-
ціональній страховій компанії. Загальна медична стра-
хова організація (ЗМСО) об'єднує зібрані кошти з кош-
тами, виділеними з бюджету на обов'язкове медичне
страхування (ОМС) осіб, які перебувають на обліку з
безробіття, дітей з незабезпечених сімей, пенсіонерів.
Внески працюючих громадян становлять 4,5% їхніх
доходів, роботодавців — 9% [4]. Перелік медичних
послуг на основі ОМС встановлює Міністерство охоро-
ни здоров'я.

У Чеській Республіці існує можливість якісного ліку-
вання для всіх, не залежно від соціального рівня, на
підставі страхування здоров'я. Також слід відмітити, що
при впровадженні страхової медицини значно зросли
витрати на галузь через брак коштів у фондах, які суб-

сидуються з державного бюджету. Витрати на медичне
обслуговування пенсіонерів та безробітних вищі за
трансферти, які отримують фонди медичного страхуван-
ня. Таке становище викликало дефіцит коштів, яке
тільки частково покривається внесками тієї частки на-
селення, яка сплачує медичне страхування.

Польща в минулому була соціалістичною країною.
В країні існували лікарняні каси, що відповідали за на-
копичення і перерозподіл коштів. Пізніше каси посту-
пилися місцем змішаній бюджетно-страховій системі на
основі загальнообов'язкового медичного страхування
[8].

У 2003 році був створений Народний фонд здоро-
в'я (НФЗ), який має 17 регіональних відділень по всій
країні [10]. Діяльність фонду регулюється Міністерством
охорони здоров'я, яке визначає категорії громадян, які
мають право на пільгове медичне обслуговування. Па-
цієнтам надається право вільного вибору лікаря. Ме-
дичні заклади укладають договори з НФЗ на надання
послуг населенню.

Поляки створили електронну систему охорони здо-
ров'я, що об'єднує інформацію про лікарні, аптеки й
пацієнтів [9]. У цій системі кожен пацієнт має індивіду-
альний медичний обліковий запис. Медичні заклади по
всій країні отримують миттєвий доступ до інформації
про страховку пацієнта, попередні медичні огляди, ла-
бораторні аналізи.

Польська медицина пройшла великий шлях від ра-
дянської до західної моделі охорони здоров'я. До по-
зитивних моментів реформи слід віднести відокремлен-
ня цільових коштів на охорону здоров'я від бюджету.
Лікувальні заклади мають найсучасніше обладнання,
забезпечені повним асортиментом лікувальних препа-
ратів. Це стало можливим завдяки фінансуванню НФЗ
Польщі. Серед недоліків слід відмітити низький рівень
фінансування системи охорони здоров'я внаслідок зни-
ження доходів працівників бюджетної сфери, зростан-
ня неформальних платежів, нераціональне використан-
ня державних коштів, черги в лікарнях, тенденція до
надмірного споживання послуг з боку пацієнтів, досить
низький рівень оплати праці медичного персоналу.

Болгарія, як і будь-яка інша постсоціалістична краї-
на, пройшла складний шлях реформування. Зміни тор-
кнулися всіх сфер життя, в тому числі і охорони здоро-
в'я. В основі колишньої моделі Семашка лежали прин-
ципи загального і безкоштовного доступу населення до
медичного обслуговування. Фінансування здійснювало-
ся з коштів державного бюджету та з муніципальних
бюджетів.

В 1999 р. Болгарія перейшла на нові принципи
фінансування, що передбачають введення внесків на
ОМС. Відповідно до Закону про медичне страхування
був створений Національний фонд ОМС (НФОМС). До
його основних функцій відносяться забезпечення дос-
тупу застрахованого населення до медичної допомоги
та управління фінансовими ресурсами в охороні здоро-
в'я відповідно до Закону про медичне страхування. За-
раз близько 92% громадян країни охоплені обов'язко-
вим страхуванням [7]. НФОМС складається з централь-
ного відділення та 28 регіональних фондів ОМС. Фонд
фінансує всю мережу амбулаторних закладів охорони
здоров'я та лікарень, з якими у нього укладені відповідні

Країна 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 

Чехія 1414,5 1456,3 1719,1 1578,8 1605,7 

Польща 742,1 890,9 977,2 987,3 1013,3 

Болгарія 490,4 568,0 548,8 588,6 588,5 

Україна 274,7 281,3 273,4 288,3 272,7 

 

Таблиця 1. Державні видатки на охорону
здоров'я на душу населення у Чехії, Польщі,

Болгарії та Україні на душу населення
(дол. США)

Джерело: [2].

Країна 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 

Чехія 1610,4 1764,2 2047,7 1884,9 1922,8 

Польща 1061 1241,3 1365,2 1377,4 1422,7 

Болгарія 842,6 970,5 991,4 1057,0 1064,0 

Україна 444,1 487,9 496,8 526,8 525,5 

 

Таблиця 2. Загальні видатки на охорону
здоров'я на душу населення у Чехії, Польщі,

Болгарії та Україні на душу населення
(дол. США)

Джерело: [2].
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договори. Завдяки проведеним ре-
формам відбулися значні покра-
щення в секторі охорони здоров'я.
Створення системи ОМС і держав-
не фінансування соціально вразли-
вих груп населення допомогло роз-
ширити доступ до медичної допо-
моги і відновити справедливість у
системі охорони здоров'я. Три-
валість життя населення Болгарії
збільшилась, а коефіцієнт смерт-
ності — знизився [7]. Шляхом
організації державного контролю
була введена сувора звітність в пи-
таннях управління лікарня-
ним боргом. До недоліків
слід віднести, що витрати
системи медичного стра-
хування залишаються
відносно високими, змен-
шились зарплати медичних
працівників, діє значний за
обсягом сектор нео-
фіційних платежів, слаб-
кий контроль в системі
охорони здоров'я. Крім
того, всі лікарні одержують як відшкодування однако-
ву суму на підставі проведеного лікування, при цьому
не враховуються якість послуг, витрати на них, тяжкість
захворювання та вид діагностичного медичного облад-
нання. Це призводить до того, що лікарні, у яких витра-
ти вище, у великих боргах.

Якщо розглядати сферу охорони здоров'я України,
то важливим джерелом фінансування галузі є кошти
державного та місцевих бюджетів, вони, на жаль, не-
спроможні у повному обсязі забезпечити усі потреби.
Додатковими джерелами являються добровільне ме-
дичне страхування, благодійництво та спонсорство, са-
мофінансування. Соціально-економічне значення ДМС
полягає у тому, що воно доповнює гарантії, надані у ме-
жах соціального забезпечення до максимально можли-
вих у сучасних умовах стандартів [1], однак воно кори-
стується невеликим попитом через низьку платоспро-
можність населення, недосконалість нормативно-пра-
вової бази в сфері страхової медицини. Одним із на-
прямів поліпшення доступності медикаментозного за-
безпечення стала участь населення у співоплаті витрат
на медичну допомогу у формі лікарняних кас (ЛК). В Ук-
раїні станом на 2012 року діє 220 лікарняних кас [3].
Сьогодні ЛК готові забезпечувати доступною і якісною
медичною допомогою своїх членів.

Обсяги фінансування системи охорони здоров'я у
Болгарії, Чехії, Польщі та Україні значно різняться (табл.
1). Серед досліджуваних країн найбільшими державни-
ми видатками на охорону здоров'я на душу населення
характеризуються Чехія, потім — Польща та Болгарія,
і найнижчим цей показник є для України. Варто також
зауважити, що за досліджуваний період у Чехії, Польщі,
Болгарії сума видатків у розрахунку на душу населення
постійно зростала, а в Україні спостерігалося зменшен-
ня цього показника з 288,3 дол. США у 2010 р. до 272,7
дол. США у 2011 р.

При цьому, якщо у Чехії державні видатки на охо-
рону здоров'я на душу населення складали у 2011 році
83,1% від загальних витрат, в Польщі — 71,2%, в Ук-
раїні державні видатки на охорону здоров'я на душу на-
селення склали у 2011 році лише 51,9% від загальних
затрат (табл. 2, 3).

Отже, співвідношення між державними та приват-
ними видатками на фінансування сфери охорони здо-
ров'я України порівняно з іншими країнами переконли-
во свідчить про те, що у нас в країні рівень приватних
видатків є надзвичайно високим (табл. 3). Так, якщо у
Чехії частка видатків соціального забезпечення у дер-
жавних видатках у 2011 році склала 90,6%, у Польщі
— 86,2%, то в Україні — лише 0,5%. Цей вид страху-
вання фінансується за рахунок внесків роботодавців і
працівників.

Наведені вище характеристики свідчать, що галузь
охорони здоров'я Україні, побудована на основі систе-
ми Семашка, показала свою низьку ефективність.

Ефективність видатків на охорону здоров'я в Україні
зберігається дуже низкою, навіть у порівнянні з країнами
Східної Європи. Так, при тому, що загальні витрати у %
від ВНП Україні порівняні з витратами Чехії, Польщі,
Болгарії та кількість ліжок у лікарнях та лікарів на 100
тис. населення більша, смертність та тривалість життя
нижче. Смертність в Україні в 2011 році в розрахунку
на 100 тис. населення була більше ніж у Чехії на 35,7%.
При цьому кількість ліжок у лікарнях і відповідно їх
фінансування були більше ніж у Чехії на 24,5% (табл.
4).

Як бачимо, Чехія, Польща та Болгарія розвивають
систему охорони здоров'я в напрямі розвитку первин-
ної ланки та приватної форми надання медичних послуг,
поєднання бюджетного та страхового джерела фінан-
сування, пошуку нових організаційних форм діяльності
закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності

Країни 

Видатки на охорону здоров’я 

Частка 

державних 

видатків 

у загальних 

видатках 

Частка 

приватних 

видатків 

у загальних 

видатках 

Частка видатків 

соціального 

забезпечення 

у державних 

видатках 

Частка 

зовнішніх 

надходжень у 

загальних 

видатках 

 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Чехія 85,2 83,5 14,8 16,5 90,0 90,6 - - 

Польща 70,4 71,2 29,6 28,8 84,4 86,2 0,0 0,1 

Болгарія 58,2 55,3 41,8 44,7 65,6 68,4 - - 

Україна 61,8 51,7 38,2 48,3 0,5 0,5 0,3 0,4 

 

Таблиця 3. Розподіл видатків на охорону здоров'я
у Чехії, Польщі, Болгарії та Україні

Джерело: [2].

Країни 

ВНП на 
душу 

населення 

(дол. США) 

Загальні 
витрати на 
охорону 

здоров’я в 

% від ВНП 

Кількість 
лікарів 

на 100 тис. 
населення 

Кількість 

ліжок у 
лікарнях 

на 100 тис. 
населення 

Смертність 
на 100 тис. 
населення 

Зменшення 

тривалості 
життя 

внаслідок 

смерті до 

65 р. 

Чехія 24370 7,4 363,7 683,6 708,4 4,7 

Польща 20430 6,7 218,6 654,8 747,7 6,1 

Болгарія 14160 7,3 386,3 644,9 932,9 6,6 

Україна 7040 7,2 349,1 904,9 1102,1 8,9 

 

Таблиця 4. Ефективність видатків на охорону здоров'я у Чехії, Польщі,
Болгарії та Україні у 2011 році

Джерело: [2].
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використання ресурсів охорони здоров'я. Проведення
комплексного реформування галузі стало гарантією їх
вдалого функціонування. Найбільш оптимальним ва-
ріантом для цих країн стала система охорони здоров'я,
створена на принципах ОМС з централізованим збором
та розподілом фінансових коштів.

ВИСНОВКИ
Структура фінансування медичної галузі України

потребує докорінної перебудови, що дасть змогу на-
багато ефективніше використовувати ресурси. В країні
було б доцільно створити єдиний національний стра-
ховий фонд із регіональними відділеннями, як це існує
нині в Польщі, Чехії та Болгарії, який би здійснював
збір страхових внесків та забезпечував своєчасну оп-
лату медичних послуг. Кошти фонду не повинні вклю-
чатися до складу Державного бюджету України, а лише
використовуватися у цільових напрямках. Джерелами
формування коштів Фонду ОМС України можуть бути
страхові внески на обов'язкове соціальне страхуван-
ня, кошти державного бюджету, суми від фінансових
санкцій, благодійні та добровільні внески юридичних
та фізичних осіб. Усе це повинно супроводжуватися
введенням механізмів контролю за витратами на охо-
рону здоров'я.

Поряд з вирішенням проблеми фінансування сфе-
ри охорони здоров'я країни варто звернути увагу і на
формування і використання капіталу закладів охорони
здоров'я. Необхідно провести оновлення основних за-
собів, при цьому, частину основних засобів можна сфор-
мувати за рахунок купівлі за низькими цінами медично-
го оснащення, яке було у вжитку за кордоном.

Послідовне і відповідне до сучасного становища
реформування системи охорони здоров'я є запорукою
добробуту всієї держави у майбутньому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізаційні процеси та економічна криза в сучас-

них ринкових умовах актуалізують необхідність розроб-
ки і впровадження нових підходів до ведення ринкової
діяльності та формування нової парадигми маркетин-
гового менеджменту. Значення маркетингу з кожним
днем зростає, оскільки відносини між суб'єктами на
ринку постійно ускладнюються, стають більш мобіль-
ними і суперечливими. Враховуючи, що ринкова систе-
ма господарювання в Україні обумовлена зміною форм
і методів управління економікою підприємства, існує
реальна потреба визначення місця і ролі підприємства
в розвитку суспільного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові праці багатьох учених присвячено пробле-
матиці формування та функціонування маркетингового
менеджменту на підприємстві. Даний аспект у зарубіжній
економічній теорії вивчали Ансофф І., Діксон П., Друкер
П., Котлер Ф., Левітт Т., Портер М., Робсон М., Скам-
мелл М., Хеннеберг С., Черчилль Г. та інші. Такі російські
дослідники, як Абрамішвілі Г., Голубков Е., Недяк І.,
Пшизова С., Третьяк О.
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ALGORITHM DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN FOR MARKETING MANAGEMENT
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Відображено взаємозв'язок системи маркетингового менеджменту та процесу планування

на підприємстві. Запропоновано алгоритм стратегічного плану маркетингового менеджменту
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Проблемними питаннями маркетингу у аграрній
сфері займались наступні науковці: Абрамова Г., Андре-
ева Н., Гончаров С., Греков Н., Карданова Л., Коулз Р.,
Неганова В., Норвелл Д., Люкшинов А. Андрійчук В.,
Бабінцева Е., Дудар Т., Зіновчук В., Клюкач В., Малік
М., Рибінцев В., Соловйов І., Ткаченко В. та багато ін-
ших.

Аналіз наукових праць підтверджує актуальність і
важливість дослідження згаданої проблеми і пошуку
шляхів її вирішення

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка алгоритму стратегічного

плану маркетингового менеджменту на підприємствах
АПК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система маркетингового менеджменту агропромис-
лового підприємства на ринку формується на основі
стратегічного та тактичного рівня, проте якщо тактич-
ний рівень відповідає за оперативне реагування на по-
треби споживачів то стратегічний рівень базується на
основі стратегічного маркетингового планування.
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Маркетингове планування — це поетапний процес
досягнення маркетингових цілей, за допомогою якого
підприємство простежує і контролює багато факторів,
що впливають на отримання прибутку, завдяки систе-
матичному використанню маркетингових ресурсів [5 ].

На думку науковця Вовчак О.Д., маркетингове стра-
тегічне планування — це процес створення і практичної
реалізації генеральної програми дій підприємства з ме-
тою ефективного розміщення ресурсів для досягнення
цільового ринку [2].

Процес стратегічного управління фірмою охоплює
три основні рівня:

1) корпоративний рівень,
2) бізнес-рівень (рівень стратегічних господарських

підрозділів),
3) рівень товару.
Маркетингове стратегічне планування пронизує усі

ці рівні:
1) на корпоративному рівні стратегічний маркетинг

бере участь у розробленні місії агропромислового
підприємства, встановлює його довгострокові цілей;

2) на бізнес-рівні за допомогою маркетингового
менеджменту здійснюється аналіз портфеля бізнесу,
підрозділів агропромислового підприємства та визна-
чаються стратегічні напрями їх розвитку;

3) на рівні товару маркетингове стратегічне плану-
вання встановлює маркетингові цілі та визначає стра-
тегічні шляхи їх досягнення щодо певних різновидів то-
варів, які виробляє агропромислове підприємство.

Переваги маркетингового стратегічного плануван-
ня виявляються у тому, що воно дає змогу:

1) змінити ділове спрямування фірми з пасивного реа-
гування щодо впливу ринкових факторів на активні дії;

2) координувати основні сфери діяльності агропро-
мислового підприємства, націлюючи їх на вивчення і за-
доволення потреб споживачів з кінцевою метою мак-
симізації прибутку (перетворювати потреби споживачів
агропромислового підприємства на його прибуток);

3) надавати цілком певного кількісного та якісного
характеру діяльності агропромислового підприємства;

4) надавати агропромисловому підприємству мож-
ливості зосередити увагу на найперспективніших напря-
мах розвитку.

Стратегічне маркетингове планування на підпри-
ємстві агропромислового комплексу охоплює комплекс
завдань, а саме:

1) на якому сегменті ринку потрібно сконцентрува-
ти свої зусилля;

2) яка допустима частка ринку у кожному регіоні;
3) як розподілити кошти між функціями маркетин-

гу;
4) якими повинні бути товарна, цінова, комунікацій-

на та розподільча політики.
Планування в системі маркетингового менеджмен-

ту агропромислового підприємства виконує такі основні
функції [7]: визначає цілі, основні принципи і критерії
оцінки самого процесу планування (наприклад, дифе-
ренціація товарів залежно від вибраних сегментів рин-
ку, комплексне планування ринкової стратегії, визначен-
ня обсягів і термінів фінансування залежно від марке-
тингових цілей); задає структуру й резерви планів, їх
взаємозв'язок (наприклад, пов'язує плани реалізації

товарів за окремими сегментами ринку, запроваджує в
життя комплексну ринкову стратегію, збутову і вироб-
ничу діяльність регіональних відділень, представництв
та філіалів); визначає вхідну інформацію для побудови
стратегічного плану маркетингового менеджменту (стан
і перспективи розвитку ринку, потенційні та перспективні
потреби кінцевих споживачів продукції агропромисло-
вого підприємства, здійснює прогноз змін товарної
структури ринків тощо); визначає загальну організацію
процесу і межі планування (рівні компетенції й відпові-
дальності керівників, права та обов'язки організаційно-
структурних підрозділів підприємства тощо); містить
алгоритм реалізації корпоративної та конкурентної
стратегій агропромислового підприємства та шляхи до-
сягнення визначених для цих стратегій цілей; забезпе-
чує контроль та моніторинг реалізації визначених стра-
тегій агропромисловим підприємством.

Процес маркетингового планування грунтується на
низці принципів. Насамперед, це: системність та комп-
лексність, тобто охоплення окремою стратегією всіх
аспектів діяльності агропромислового підприємства і
врахування взаємозв'язків між структурними підрозді-
лами та впливу зовнішнього середовища; послідовність
— стратегічні зміни мають відбуватися в певному поряд-
ку); реалістичність — врахування особливостей діяль-
ності агропромислового підприємства та можливостей
досягнення певних означених показників; динамічність
— урахування часових характеристик і змін, що відбу-
ваються в агропромисловому підприємстві та зовніш-
ньому середовищі.

В той же час процес маркетингового планування в
системі маркетингового менеджменту повинен грунту-
ватися на таких засадах [3]: розробленням планів пови-
нен займатися перш за все той, хто потім ці плани впро-
ваджуватиме в життя; відповідність рівня компетенції в
плануванні рівню компетенції щодо розпорядження ре-
сурсами агропромислового підприємства; повнота і ком-
плексність, що забезпечують обгрунтованість ухвален-
ня управлінських рішень відповідно до їх пріоритетності;
конкретність, що відповідає певним числовим парамет-
рам маркетингових заходів; чітка відповідність існую-
чому навколишньому середовищу необхідних ресурсів
для використання альтернативних варіантів; непе-
рервність і послідовність намічених дій протягом три-
валого часу; економічність, що зорієнтована на окуп-
ність планових витрат; якість виконання запланованих
заходів, які б зменшували перешкоди в діяльності
агропромислового підприємства, забезпечували б без-
пеку управління, оптимізували б роботу в досягненні
цілей; забезпечення гнучкості й адаптивності плануван-
ня відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому
середовищах агропромислового підприємства (викори-
стання гнучкого безперервного планування).

Зміст і ступінь формалізації системи планування в
системі маркетингового менеджменту залежать від та-
ких чинників:

1) рівня централізації планування й управління;
2) становища агропромислового підприємства та

особливостей діяльності на ринку;
3)  особливостей діяльності агропромислового

підприємства, життєвого циклу продукції, що випус-
кається;
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4)  вибору горизонту планування;
Зв'язок між системою маркетингового менеджмен-

ту та під функцією планування активний і двосторонній.
З одного боку, цілі маркетингового менеджменту
здійснюють вирішальний вплив на формування систе-
ми планування, з іншого — реалізація всіх заходів мар-
кетингового менеджменту взаємозв'язана в рамках пла-
ну (рис. 1).

Процес стратегічного маркетингового планування
відіграє настільки важливу роль у діяльності агропро-
мислових підприємств, що вони викладають цей процес
у вигляді стратегічного плану маркетингового менедж-
менту, який визначає сукупність цілей та заходів на кон-
кретний період часу.

Проведений аналіз пропонованих науковцями та
дослідниками складових стратегічного маркетингово-
го планування для підприємств агропромислового ком-
плексу показує багатосторонність та багатовекторність
даної складової в процесі побудови стратегії розвитку

підприємства. А питанню стратегічного планування мар-
кетингового менеджменту мало приділено уваги у нау-
кових працях, та й відсутність уніфікованого стратегіч-
ного маркетингового плану для всіх типів підприємств
дає широке коло для дослідження. Саме тому нами зап-
ропоновано алгоритм стратегічного плану маркетинго-
вого менеджменту для агропромислового підприємства,
який здійснюється у три етапи (рис. 2):

І етап — етап планування, який складається з трьох
підетапів: ситуаційний аналіз, визначення основних про-
дуктів і ринків, а також формування цілей, розроблен-
ня програми маркетингу.

ІІ етап — етап впровадження.
ІІІ етап — етап контролю .
План маркетингового менеджменту — це "карта дій",

яка визначає напрям саме маркетингового управління
агропромисловим підприємством на певній території.

Враховуючи специфіку роботи агропромислового
ринку план маркетингового менеджменту матиме спе-
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Вибір ринку                                    Управління 
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Зовнішнє середовище: 

економічні, правові, соціальні, 
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Цілі підприємства: 
1) отримання прибутку; 

2) оплата праці персоналу; 

3) соціальні обов’язки перед 

суспільством тощо 

Цілі маркетингового менеджменту: 

1) задоволення потреб споживачів; 

2) досягнення переваг над 

конкурентами; 

3) захоплення частки ринку; 

4) забезпечення зростання продажу 

тощо 

Рис. 1. Взаємозвязок системи маркетингового менеджменту та процесу планування
Побудовано автором на основі [1].
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цифічну форму, яка визначатиметься такими чинника-
ми:

— цільова аудиторія та завдання плану. План мар-
кетингового менеджменту, що призначається для внут-
рішньої аудиторії, показує напрям майбутньої маркетин-
гової політики управління агропромислового підприєм-
ства;

— складність структури агропромислового підприє-
мства;

— напрям роботи підприємства, що охоплений пла-
ном, в залежності від складності товарної пропозиції.
Для одних агропромислових підприємств ці плани мо-
жуть бути складені на півроку, для інших на рік, а для
великих агропромислових підприємств із модернізацією
виробництва і на 5 років.

Неодмінні атрибути плану маркетингового менедж-
менту — це чітко визначені цілі конкретної стратегії, або
напрями дій і засоби їх реалізації. На думку вченого
Пан Л.В. існує кілька підходів, якими варто керуватись,
розробляючи план маркетингового менеджменту [6]:

— встановлювати досяжні цілі, що піддаються ви-
мірюванню;

— використовувати як основу плану факти та об-
грунтовані припущення;

— розробляти прості, але зрозумілі плани;
— розробляти всеосяжні та реально виконувані пла-

ни, вони повинні містити всі ключові інструменти систе-

ми маркетингового менеджменту й підтримуватись
відповідними ресурсами;

— розглянути гнучкі плани, які можна контролюва-
ти.

Визначивши сутність плану маркетингового менед-
жменту, проаналізуємо кожен з етапів запропоновано-
го алгоритму побудови стратегічного плану маркетин-
гового менеджменту, що дасть змогу агропромислово-
му підприємству оптимізувати свої фінансові результа-
ти та займати конкурентну позицію на ринку.

Перший етап варто розпочати з ситуаційного аналі-
зу, тобто здійснити аналіз минулого, теперішнього та
майбутнього становища продукту, підприємства агро-
промислового комплексу чи його структурного підроз-
ділу з врахуванням зміни чинників зовнішнього середо-
вища. Ефективним інструментом проведення ситуацій-
ного аналізу є SWOT — аналіз, тобто оцінка агропро-
мисловим підприємством своїх внутрішніх сильних і
слабких сторін, зовнішніх загроз та можливостей [8].
На даному етапі здійснюється не лише SWOT — аналіз,
але й застосування його результатів для конкретного
напряму роботи підприємства, дій, що сприятимуть
успіху агропромислового підприємства.

Враховуючи ширину даного виду аналізу, рекомен-
довано на даному етапі стратегічного плану маркетин-
гового менеджменту зупинитись на детальному вивченні
чотирьох напрямів роботи агропромислових під-

Власна розробка автора.

Рис. 2. Алгоритм побудови стратегічного плану маркетингового менеджменту для
агропромислового підприємства
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приємств, які виступають основою програми маркетин-
гового менеджменту:

— вивчення галузевих тенденцій;
— аналіз конкурентів та оцінка конкурентного ста-

новища на ринку;
— оцінка власного становища;
— дослідження смаків та уподобань споживачів.
На підставі результаті SWOT — аналізу і глибокого

дослідження специфіки роботи підприємств галузі, кон-
курентів, внутрішнього становища та споживачів агро-
промислове підприємство може оцінити набір товарно-
ринкових стратегій управління (рис. 3).

Стратегія глибокого проникнення на ринок озна-
чає збільшення обсягів збуту та ринкової частки агро-
промислового підприємства без зміни його товарно-
ринкових позицій. Тобто агропромислове підприєм-
ство намагається збільшити обсяг збуту, ринкову час-
тку та прибуток за рахунок існуючих товарів на існую-
чих ринках збуту. Стратегія глибокого проникнення на
ринок може бути реалізована за двома основними на-
прямами:

1) шляхом підвищення обсягів збуту для існуючих
споживачів агропромислового підприємства на певно-
му ринку збуту;

2) через залучення до товарів підприємства нових
споживачів на існуючому ринку збуту.

Стратегія глибокого проникнення на ри-
нок реалізується за допомогою таких за-
собів: активізація рекламної діяльності, за-
стосування засобів стимулювання збуту,
підвищення рівня сервісного обслуговуван-
ня, зниження витрат виробництва і збуту.

Стратегія розвитку ринку (другий квад-
рат матриці "товар-ринок") означає адапта-
цію існуючих товарних пропозицій агропро-

мислового підприємства до нових ринків збуту: агропро-
мислове підприємство виходить з існуючим товаром на
новий ринок. Ця стратегія може бути реалізована за та-
кими напрямами:

1) через залучення нових сегментів ринку до існую-
чого товару,

2) шляхом виходу на нові територіальні ринки збу-
ту з існуючим товаром.

Другий напрям реалізації стратегії розвитку ринку
(вихід на нові території) є різновидом першого, оскіль-
ки він також заснований на сегментації ринку. Але в
основу сегментації покладено територіальну (або гео-
графічну) ознаку. Таким чином, більшість експортних
операцій агропромислових підприємств може бути роз-
глянута як реалізація стратегії розвитку ринку шляхом
виходу на нові території.

Стратегія розвитку продукту означає модифікацію
продукту агропромислового підприємства, його якісних
параметрів (стилю, іміджу, розширення асортиментної
лінії) для існуючого кола споживачів підприємства, тоб-
то агропромислове підприємство пропонує на існуючо-
му ринку збуту вдосконалений товар або розширює
його асортимент.

Наступним підетапом етапу планування є розроблен-
ня програми маркетингового менеджменту. Заходи, які
здійсненні на 2 підетапі дають маркетинговим менедже-

Ринки 
Продукти 

Наявні Нові 
Наявні Стратегія проникнення на ринок Стратегія розвитку продукту 

Нові Стратегія розвитку ринку Стратегія проникнення в інші галузі 

Рис. 3. Продуктово-ринкові стратегії для збільшення
обсягу продажу продукту підприємства

агропромислового комплексу
Побудовано на основі джерела [9].

Рис.4. Маркетингова програма для плану маркетингового менеджменту

Побудовано автором на основі узагальнення [10].
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рам інформацію про те, на які групи споживачів розра-
ховані товарні пропозиції агропромислових підпри-
ємств, які потреби вони можуть задовольнити. Складові
частини цього підетапу, сукупність яких утворює узгод-
жену програму для стратегічного плану маркетингово-
го менеджменту (рис. 4).

Практичне впровадження цієї програми потребува-
тиме від агропромислового підприємства затрат часу та
коштів, фактично розроблення бюджету витрат. Про-
цес його формування починається зі складання прогно-
зу щодо обсягів збуту товарних одиниць на певний пер-
іод. Прогнозовані показники витрат на програму для
плану маркетингового менеджменту розраховуються і
коригуються залежно від очікуваних доходів з метою
оцінки рівня прибутковості програми. Після затверджен-
ня бюджет стає основою для використання ресурсів,
передбачених для здійснення програми маркетингово-
го менеджменту.

Другий етап побудови стратегічного плану марке-
тингового менеджменту — етап впровадження, що пе-
редбачає втілення його у життя. Заходами, які викори-
стовує агропромислове підприємство для формування
стратегічного плану маркетингового менеджменту є:

1) одержання ресурсів;
2) побудова організаційної структури маркетинго-

вого менеджменту та рішення щодо заходів маркетин-
гового менеджменту;

3) розроблення календарних графіків;
4) впровадження програми маркетингового менед-

жменту, розробленої під час планування.
Для впровадження програми маркетингового ме-

неджменту потрібна його організація. Це особливо важ-
ливо для агропромислових підприємств, які працюють
на мінливих ринках. Зображена на рисунку 5 схема
організації типової структури агропромислового під-
приємства показує деякі складові структури маркетин-
гового менеджменту. Віце-президенту з маркетингово-
го менеджменту підпорядковуються чотири менедже-
ра з різних напрямів управління: менеджер з плануван-
ня продуктів, менеджер з реклами і просування, менед-
жер з маркетингових досліджень, менеджер із прода-
жу. У тих випадках коли підприємство агропромисло-
вого комплексу велике за окрему товарну лінію може
відповідати окремий менеджер з продажу. Окрім того,
у підпорядкуванні менеджера з продажу можуть бути
менеджери, що відповідають за продаж товарної лінії у
певному регіоні чи на міжнародному ринку.

Одним з ключових складників, що сприяють втілен-
ню стратегічного плану маркетингового менеджменту
— встановлення граничних термінів виконання найваж-
ливіших завдань, передбачених у календарних графіках.
Календарні плани — це перспективні документи, що
визначають цільові вказівки і сприяють виконанню по-
ставлених завдань у встановлений термін [10]. З ними
пов'язані і графіки програм, в яких за часом пов'язують-
ся різні завдання програми. Для його складання дореч-
но:

1) визначити основні завдання;
2) встановити терміни виконання;
3) організувати роботу для виконання завдань у

встановлені терміни;
4) розподілити обов'язки між виконавцями.

Без ефективних інструментів та стратегій впровад-
ження плани маркетингового менеджменту залишають-
ся лише на папері. Їх впровадження потребує уважного
ставлення, як до деталей ї стратегії маркетингового
менеджменту, так і до тонкощів тактики маркетингово-
го менеджменту. Якщо питання стратегії маркетингово-
го менеджменту уже розглянуто у роботі, то питання так-
тики маркетингового менеджменту ще ні. Для успішно-
го впровадження програми маркетингового менеджмен-
ту на підприємстві агропромислового комплексу необ-
хідно здійснити багато маркетингових дій — наприклад
побудувати ефективну систему збуту, розробити опти-
мальний ланцюг постачань, визначити розмір знижок
для оптових покупців. Такі повсякденні оперативні дії
називаються заходами маркетингової тактики. Розгля-
даючи методичний інструментарій побудови системи
маркетингового менеджменту нами уже розглядались
заходи, які може використовувати агропромислове
підприємство на тактичному рівні стратегічного марке-
тингового менеджменту. Проте варто зауважити, що
дискусійні проблеми в системі управління заходами
маркетингового менеджменту, що виникають на тактич-
ному рівні можуть перерости у проблему маркетинго-
вої стратегії та загальної корпоративної стратегії.

Сутність контролю — завершального етапу алгорит-
му побудови стратегічного плану маркетингового менед-
жменту полягає у порівнянні досягнутих результатів в
порівнянні із цілями, наміченими на початковому етапі з
метою вживання необхідних заходів управління (рис. 5).

Маркетинговий менеджер використовує метод уп-
равління відхиленнями, що означає виявлення резуль-
татів, значення яких відрізняються від запланованих,
для визначення їхніх причин і реалізації нових дій. Про-
те порівняння може дати як позитивний, так і негатив-
ний результат, тобто справжні показники роботи агро-
промислового підприємства можуть мати вищі або нижчі
результати від запланованих. У таких випадках марке-
тинговий менеджер намагається виявити причину і своє-
часно використати непередбачені сприятливі умови.

Вирішальне значення для контролю за виконанням
програми маркетингового менеджменту має аналіз збу-
ту, що використовує торгівельні звіти підприємств для
порівняння одержаних результатів із запланованими иа
визначення сильних і слабких сторін [4]. Усі параметри,
що застосовуються для сегментації ринку, можуть бути
використані й у аналізі складників збуту, що дозволяє
відстежити зв'язок доходів від продажу з їхніми дже-
релами, зокрема певними продуктами, регіонами збуту
чи споживачами. Найчастіше аналізують такі класифі-
каційні дані, як характеристики покупців: демографічні
дані, галузь, розмір. Причина закупівлі й тип посеред-
ника, характеристика товару, географічний регіон, об-
сяг замовлень, категорія цін та знижок, обсяг комісій-
них виплат торгівельному посереднику.

ВИСНОВОК
Сьогодні такий порівняльний аналіз проводиться за

допомогою потужних інформаційних баз даних, ком-
п'ютерних програм, тому маркетинговий менеджер, ана-
лізуючи ринок інформаційного забезпечення, може оп-
тимізувати роботу відділу інформаційних систем для
одержання відповідної інформації.
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Аналіз рентабельності став засобом контролю над
програмою маркетингового менеджменту. Він викори-
стовує рентабельність продуктів агропромислового
підприємства, споживчих груп, збутових територій, ка-
налів розподілу й обсягу замовлень.

Наприклад, з огляду на принцип 80/20 маркетинго-
вий менеджер намагається знайти загальні характерис-
тики серед 20% покупців (товарів, марок, збутових ра-
йонів, торгівельних представників чи видів замовлень),
що становлять 80% доходу і прибутку для визначення
подібних груп для використання максимальної конку-
рентоспроможності. Операції з іншими 80% споживачів,
які дають невеликі обсяги продажу, необхідно скоро-
тити чи цілком відхилити, якщо не вдається забезпечи-
ти їх рентабельність.
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Рис. 5. Етап контролю алгоритму стратегічного плану маркетингового менеджменту
агропромислового підприємства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відмінною умовою господарювання у сучасних умо-

вах є пошук основних напрямів формування конкурен-
тоспроможних сільськогосподарських підприємств.
Невисокий рівень оплати, досить несприятливі умови
праці та соціально-побутові проблеми, недостатня мо-
тивація суттєво впливає на потенційні можливості
підприємств аграрного сектору. Утримання висококва-
ліфікованого персоналу та залучення молодих співро-
бітників у галузь є одним з основних завдань керівників
господарств, що можливо за рахунок дієвої системи
мотивації. Оскільки мотивація впливає на поведінку
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вації працівників сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтовано, що трудова мотивація

в сільському господарстві — це процес стимулювання окремого виконавця або групи людей до
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працівників за допомогою зміни його ціннісних орієн-
тирів і інтересів та сприяє розвитку трудового потенціа-
лу. Тому створення такої системи в аграрному секторі є
найактуальнішою проблемою в сучасних умовах госпо-
дарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних вчених, які займалися питанням
мотиваці, слід виділити: А.В. Белокопитова, Д.П. Боги-
ню, Н.М. Горобця, В.С. Дієсперова, Й.С. Завадського,
А.М. Колота, Г.Т. Кулікова, М. Й. Малік, В.В. Онінкиєн-
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ка, В. Рябоконя, П.Т. Саблука, І.Г. Ушачьова, С.О. Ша-
піро. Так, Белокопитов О.В. стверждує, що при підви-
щенні мотивації праці спостерігається найбільша відда-
ча від додаткових коштів в сільське господарство [1].
С.В. Літяйкін у своїх працях розглядає мотивацію як
цілеспрямовану діяльність зі створення мотивів для за-
безпечення відповідної поведінки людей [3]. О.Ю. Ша-
левська визначає, що найреальнішим шляхом посилен-
ня мотиваційного потенціалу праці, є радикальне рефор-
мування механізму трудової мотивації [7]. Незважаючи
на значний вклад вчених у розвиток питань мотивації в
сільському господарстві, не до кінця вивченими є про-
блеми формування механізму мотивації праці в окре-
мих галузях, в том числі і в галузі рослинництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З розвитком прогресу роль аграрного сектора

тільки збільшується. Саме сільське господарство нале-
жить до числа головних інструментів досягнення еко-
номічної безпеки як окремого регіону, так і країни за-
галом. Держава, як показує сучасна ринкова економі-
ка, повинна регулювати АПК, здійснюючи непрямий
вплив на виробників та споживачів, мінімізуючи мож-
ливі ризики. З цією метою необхідно повніше викорис-
товувати трудові ресурси, впроваджуючи не експлуата-
цією, а мотивацією до праці. Отже, завданням даного
дослідження є визначення сутності та основних пере-
думов формування механізму мотивації працівників рос-
линництва сільськогосподарських підприємствах Єла-
нецького району.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "мотивація" останнім часом набув широко-
го поширення. Найчастіше його використання пов'язу-
ють з трудовою діяльністю.

Велике число як вітчизняних, так і зарубіжних вче-
них присвятили свою діяльність вивченню даного про-
цесу. У найзагальнішому сенсі, мотивація — процес спо-
нукання людини до діяльності для досягнення визначе-
них цілей [5].

Природно, розглядаючи економічні явища і проце-
си в АПК, нам необхідно розглянути саме мотивацію
щодо трудової діяльності і саме в сфері сільськогоспо-
дарського виробництва.

Трудова мотивація в сільському господарстві — це
процес стимулювання окремого виконавця або групи

людей до діяльності,
спрямований на досяг-
нення цілей галузі або
окремих його структур-
них підрозділів, до про-
дуктивної виконання
прийнятих рішень або
намічених робіт [5].

Але для того, щоб
говорити про особли-
вості певного виду моти-
вації, необхідно визна-
читься з сутністю дано-
го процесу.

На сучасному етапі,
людські ресурси, з одного боку, — головний вид ре-
сурсів, необхідний в будь-якому виробництві. А з іншо-
го боку, в Україні існують значні демографічні пробле-
ми, а саме: швидке старіння трудових кадрів, зростан-
ня смертності, низький рівень тривалості життя,

В існуючих ринкових умовах, щоб бути в перших
рядах, підприємству необхідно оперувати високоефек-
тивними ресурсами, причому оперувати вміло. Необхі-
дний пошук ефективних способів управління працею, які
забезпечують активізацію людського фактора. Вирі-
шальним причинним фактором результативності діяль-
ності людей є їх мотивація [3].

Мотивація — основний інструмент ефективного
управління виробництва. Для того щоб розглянути особ-
ливості мотивації працівників сільського господарства,
необхідно розглянути сам процес мотивації. Сам про-
цес заснований на факторах, які спонукають і підсилю-
ють дії: мотиви, потреби і стимули. Більш докладно вони
розглянуті в таблиці 1.

Якщо у загальному розумінні мотив — це те, що в
основному залежить від самої людини, від його психо-
фізіологічних характеристик. То на нього можна впли-
вати ззовні, шляхом задоволення потреб і через оперу-
вання стимулами.

У чому ж особливості мотивації працівників сіль-
ського господарства? Матеріальні (біологічні) потреби,
які необхідні для підтримки життєдіяльності — їжа,
вода, повітря, продовження роду, житло, одяг, транс-
порт тощо. З повітрям і водою природно проблем не
може бути. В агропромисловому виробництві іноді при-
сутній такий аспект, як видача заробітної плати в нату-
ральному вигляді, постачання своїх працівників продук-
цією виробництва за ціною нижче ціни продажу.
Більшість сільськогосподарських підприємств знахо-
диться за межею міста, в сільській місцевості. І у
більшості працівників є свої особисті підсобні господар-
ства. Тому це матеріальне благо так само залишається
в зоні доступності.

Житло, одяг, транспорт та інші потреби залежать в
основному від матеріального становища людини, від
рівня заробітної плати самого працівника або членів
його сім'ї. Продовження роду залежить від величезної
кількості чинників як зовнішніх, так і внутрішніх, рівень
заробітної плати має так само величезний вплив.

Існує підтримка держави в галузі будівництва (прид-
бання) житла та надання його за договором найму сім'ям
молодих фахівців (у вигляді субсидій). У сучасних умо-

Таблиця 1. Елементи мотивації

Джерело: побудовано за даними [3].

Фактор і його визначення Сутність процесу і його складові частини 

Мотив – те, що спонукає 
людину до визначених дій.  

Активізує його внутрішні і 
зовнішні рушійні сили 

1) виникнення потреби; 

2) розробка стратегії і пошук шляхів задоволення потреб; 

3) визначення тактики діяльності та поетапне здійснення дій; 

4) задоволення потреби й одержання матеріальної або духовної винагороди 

Потреби – нестача в чомусь, 

що необхідно для підтримки 

життєдіяльності та розвитку 

організму, особистості і 
соціальної потреби 

Матеріальні (біологічні) потреби  

Духовні потреби  

Соціальні потреби 

Стимули – спонукання до дії 
або причина поведінки 

людини 

Примус  

Матеріальне заохочення  

Моральне заохочення  

Самоствердження 
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вах, для ефективної діяльності, підприємству необхідні
працівники високого рівня підготовленості, особливо
молоді фахівці. І ця підтримка з постачання житла вкрай
актуальна.

Але крім матеріальних потреб, у працівника є ду-
ховні і соціальні потреби.

Духовні потреби необхідні для самоактуалізації та
самовираження особистості. Особистість постійно по-
винна розвиватися, інакше вона починає деградувати.
Стимулювання до саморозвитку входить в завдання
професійного менеджера [2].

Соціальні потреби реалізуються у суспільстві (у
спілкуванні, дружбі, турботі й увазі). На жаль, саме в цьо-
му аспекті є проблеми, бо соціальні і духовні потреби
дуже складно реалізувати в сільській місцевості. Для
багатьох, особливо для працездатних людей, це стало
причиною переїзду з сільської місцевості в місто. Нероз-
винена інфраструктура, брак і недостатність рівня якості
медичного обслуговування, системи дошкільного та
шкільної освіти. У більшості представників молодого по-
коління склався стереотип, що в сільській місцевості аб-
солютно відсутні блага цивілізації. І тим більше складно
переконати повернутися тих, хто вже переїхав до міста.

Система мотивації, в тому числі і в сільському гос-
подарстві, діє через певні стимули: примусу, матеріаль-
не заохочення, моральне заохочення, самостверджен-
ня. Природно, сучасний менеджмент відійшов від інстру-
ментів фізичного примусу, адже управлінський вплив
необхідно направляти раціонально. Тиск на співробіт-
ника може змусити його працювати швидше і робити
більше, але при цьому практично ніколи не сприяє підви-
щенню результативності праці [7].

У сучасних сільськогосподарських підприємствах до
методів адміністративного примусу відносяться: заува-
ження, переведення на іншу роботу, догана, звільнення
і ін. Матеріальне заохочення найчастіше здійснюється
за рахунок заробітної плати, преміювання тощо.

Преміювання праці — додаткова форма винагоро-
ди персоналу, яка виплачується працівникові, як прави-

ло, з прибутку у випадку вико-
нання планових кінцевих ре-
зультатів підприємством у
цілому або конкретним підроз-
ділом [3]. Існує кілька форм
преміювання, деякі представ-
лені на рисунку 1.

Колективне преміювання
використовується при колек-
тивній формі організації праці,
а індивідуальне, коли можна
розрахувати оцінку внеску
кожного працівника. У рослин-
ництві часто присутня колек-
тивне преміювання, у тварин-
ництві ж навпаки — переваж-
но індивідуальне.

Виходячи з джерел фор-
мування — преміювання в АПК
здійснюється найчастіше з
фонду заробітної плати або з
фонду преміювання, якщо та-
кий створений на підприємстві.

За економію витрат преміюють в основному в рос-
линництві: за економію таких витрат, як насіннєвий ма-
теріал, корми, електроенергія, сировина, будівельні
матеріали тощо. (виключення складають паливно-мас-
тильні матеріали і заробітна плата ). Природно врахо-
вується економія при збереженні або навіть збільшенні
обсягів виробництва.

За збільшення виробництва частіше преміюють у
тваринництві. А за якість більшою мірою преміюють при
заготовлянні кормів і в промислових виробництвах при
зменшенні або ліквідації одиниць браку.

За економію витрат і за якість преміюють праців-
ників, зайнятих в обслуговуючих та допоміжних вироб-
ництвах. Часто виникає проблема з тим, що підприєм-
ство має вузьке спрямування спеціалізації і керівницт-
во вважає, що преміювання заслуговують лише праців-
ники основного виду економічного діяльності, так як їх
діяльність відбивається в більш значимих сумах дохо-
ду. Але успіх підприємства залежить від робочого ко-
лективу в цілому, тому такий розподіл в преміюванні не
допустимі [2].

Через те, що цикл виробництва в сільському госпо-
дарстві становить рік, іноді більше року і цей період до
того ж не збігається з календарним, то існують значні
складності в преміюванні. Проходить велика кількість
часу перш ніж працівника преміюють і він найчастіше
вже не пов'язує премію з якими-небудь певними заслу-
гами, приймає як щось належне. Премія може втратити
свою початкову мету — мотивацію.

Так само з метою стимулювання працівників, на
підприємствах вводяться надбавки за отримання квалі-
фікації, розряду. А в цілях збереження особливо ква-
ліфікованих і досвідчених працівників вводяться над-
бавки за стаж роботи.

Моральне заохочення — це той стимул, який вико-
ристовується не повністю. Подяки, грамоти, урядові
нагороди зустрічаються, хоча і вкрай рідко. Але існу-
ють так само інші прояви — визнання значимості пра-
цівника керівництвом, мотиваційна бесіда.

Джерело: побудовано за даними [3].

 

Преміювання 

За об’єктом призначення  За джерелом формування 

За спрямуванням 

особисте колективне з прибутку 

з доходів 

з виручки 

з фондів 

За економію 

витрат 
За зростання 

продуктивності 

За якість 

Рис. 1. Формування премій працівників
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Часто зустрічаються випадки "вигорання " фахівця
на робочому місці. Американський вчений Герберт
Фрейденбергер ввів цей термін і визначив цей стан як
згасання мотивації зниження активності. На його дум-
ку, в групі ризику знаходяться ті, хто багато працює, не
отримуючи при цьому емоційної розрядки — позитив-
них відгуків колег і керівника [3].

Якраз в цьому випадку, можливе застосування мо-
тиваційних бесід керівництва з працівниками або залу-
чення для тих же цілей фахівців з області психології.
Проте реалізація подібних заходів відбувається досить
рідко, навіть попри їх необхідність. Причинами є еконо-
мія витрат або недалекоглядність представників адмін-
істрації.

Дуже негативно на мотивацію може вплинути не-
справедливе просування окремих працівника по службі.
Адже який би не був колектив за своїми розмірами —
почуття справедливості у всіх однаково. І кожен робіт-
ник знає, що за якісний труд він заслуговує підвищення
по кар'єрним сходах. Інакше працівник не буде бачити
сенсу в збільшенні старань.

Буде розумним введення на виробництві розрахун-
ку оцінок трудового внеску, ведення моніторингу або
рейтингу. Так само необхідно розраховувати показни-
ки якості трудового життя, на основі яких будуть видні
ті аспекти трудової діяльності, які вимагають змін. Для
досягнення тієї ж мети, можливе введення опитування
працівників про те, чим вони незадоволені і що б хотіли
змінити. Працівникам необхідно бачити, що роботода-
вець "вболіває за справу", і враховує інтереси своїх пра-
цівників [3].

Самоствердження — це той стимул, який необхід-
ний для людей схильних до творчості та самореалізації.
Великі сільськогосподарські підприємства, які націлені
на подальший розвиток, використовують цей стимул.
Курси підвищення кваліфікації, професійне навчання,
заходи спрямовані на створення сприятливого клімату
в колективі. Це те, що дає в подальшому позитивний
ефект, впливаючи і на розвиток особистості працівника
і на зростання його мотивації. Це те, що змушує праців-
ника надалі прикладати всі зусилля, щоб виправдати
довіру.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи розглянуті аспекти сутності мотива-

ційного механізму у сільському господарстві, ми прий-
шли до наступного. Під механізмом мотивації робіт-
ників аграрних підприємств слід розуміти засоби і спо-
соби, які зацікавлюють працівника в здійсненні певної
економічної діяльності з метою задоволення як осо-
бистих потреб, так і сприяють підвищенню ефектив-
ності, результативності і якісної діяльності всього
підприємства. Формування відповідного мотиваційно-
го механізму потребує врахування ряду вимог, а саме
цілей всього сільськогосподарського підприємства та
його окремих галузей з потребами, інтересами і цінно-
стями працівників. Крім того важливо враховувати, що
мотиви у людей різні. Отже, керівництво аграрного
підприємств при формуванні механізму мотивації праці
повинне визначити чинники, які спонукають своїх пра-
цівників трудитися краще, швидше і з більшим ентузі-
азмом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки незалежності в Україні відбулися значні

зміни в усіх сферах суспільних відносин, не оминули
вони й земельні відносини. За прикладом європейсь-
ких країн Україна стала на шлях ринкової економіки,
зробивши ставку на приватного власника, сподіваю-
чись, що приватна власність на землю змушуватиме
товаровиробника ефективно працювати та раціональ-
но використовувати наявні ресурси. Проте викорис-
тання земель новими власниками як єдиного засобу
виживання за рахунок природної їх родючості без на-
лежної компенсації втрат призвело до прогресії дег-
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радація грунтів. Адже внаслідок зростання цін на
сільськогосподарську техніку, пальне, добрива, засо-
би захисту рослин і відповідне зниження рентабель-
ності виробництва сільськогосподарської продукції
вони часто не можуть, а тимчасові орендатори навіть
не зацікавлені забезпечувати відновне використання
грунтів.

Тому нагальним питанням сьогодення є наведення
елементарного порядку з використанням сільськогос-
подарських грунтів. Важливу роль у вирішенні даного
питання відіграє моніторингу сільськогосподарських
земель.
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Сучасні проблеми здійснення економіко-екологіч-
ного моніторингу використання сільськогосподарських
земель в Україні пов'язані, насамперед, з його органі-
зацією, що могла б забезпечити проведення всебічного
і систематичного обліку, оцінки та прогнозування стану
сільськогосподарських земель з метою захисту і пол-
іпшення якості грунтів сільськогосподарського призна-
чення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розв'язанню важливих проблем підвищенню рівня
економічної та екологічної ефективності використання
сільськогосподарських земель присвячено роботи ба-
гатьох відомих вчених-аграріїв, зокрема А.С. Данилен-
ко, Д.С. Добряк, А.Є. Данкевич, В.М. Месель-Веселяк,
Л.Я. Новаковський, Б.Й. Пасхавер, А.М. Третяк, М.М. Фе-
доров. Згадані науковці присвятили цій проблематиці
чимало своїх наукових досліджень. Проте, незважаю-
чи на широкий спектр проведених досліджень і узагаль-
нень, до тепер дискусійних питань не зменшилось, зок-
рема стосовно організації моніторингу використання
сільськогосподарських земель. Отже дане питання не
втратило своєї актуальності й на сьогоднішній день по-
требує подальшого дослідження та узагальнення існу-
ючих теоретико-методологічних підходів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є:
— розглянути сутність та зміст поняття "моніторинг

використання сільськогосподарських земель";
— визначити тенденції змін економічної та екологі-

чної ефективності використання сільськогосподарських
земель в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Специфіка сільськогосподарського землекорис-

тування полягає в тому, що основним виробничим ре-
сурсом загальновизнано земельні ресурси. Від рівня

ефективності їх використання залежить не тільки ве-
личина одержуваного доходу окремим землекорис-
тувачем, а й добробут суспільства в цілому. Через це
держава має створити такий механізм використання
земельних ресурсів, який би задовольняв потреби
підприємців-землекористувачів та вимоги щодо охо-
рони й раціонального використання землі як природ-
ного ресурсу [1, с.50-53]. Підгрунттям тому має стати
організація моніторингу сільськогосподарських зе-
мель.

Термін "моніторинг" з'явився перед проведенням
Стокгольмської конференції ООН з охорони навколиш-
нього середовища, яка відбулась в 1972 р. Проте із са-
мого початку щодо трактуванні моніторингу виявилися
дві точки зору. Багато зарубіжних дослідників пропо-
нували здійснювати "систему безперервних спостере-
жень одного або декількох компонентів навколишньо-
го середовища із заданою метою і за спеціально роз-
робленою програмою". Інша точка зору [5, с. 3—8.] про-
понувала розуміти під моніторингом тільки таку систе-
му спостережень, яка дозволяє виділити ті зміни стану
біосфера, що відбуваються тільки під впливом антро-
погенної діяльності (тобто, моніторинг антропогенних
змін навколишнього природного середовища) [4,
с.159—169].

На думку автора, під моніторингом використан-
ня сільськогосподарських земель слід розуміти еко-
номіко-екологічно ефективне управління, принципо-
во орієнтоване на формування і розвиток екологіч-
ного виробництва, збереження якості земель та еко-
номне витрачання ресурсів, засноване на комп-
лексній системі спостережень, оцінки і прогнозу змін
земель сільськогосподарського призначення, що
відбуваються в них під впливом антропогенної діяль-
ності.

Згідно ДСТУ R ISО 14031-2001 [2] та виходячи з
авторського визначення, блок-схема моніторингу вико-
ристання сільськогосподарських земель набуває на-
ступного вигляду (рис.1).

Інформаційна система моніторингу Управління 
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Рис.1. Блок-схема економіко-екологічного моніторингу використання
сільськогосподарських земель згідно з ДСТУ R ISО 14031-2001
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 Таблиця 1. Динаміка показників економічної ефективності використання сільськогосподарських земель України
за регіонами протягом 2008—2012 рр.
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Фундаментальною основою моніторингу викори-
стання сільськогосподарських земель мають бути
взаємоузгодженість, органічне поєднання економіч-
ного та екологічного підходів і методів комплексної
економіко-екологічної оцінки ефективності й резуль-
тативності сільськогосподарського землекористуван-
ня, оскільки саме економіко-екологічний підхід відпо-
відає вимогам основного економічного принципу гос-
подарювання в ринкових умовах — досягнення мак-
симальної економічної вигоди при мінімальних зат-
ратах ресурсів, часу і коштів, а також наріжного еко-
логічного принципу — забезпечення раціонального
використання земельних ресурсів та зводить до
мінімуму не тільки шкоду, яка завдається навколиш-
ньому природному середовищу тими чи іншими фор-
мами землекористування, але й обмежує втручання в
природні процеси, що відбуваються в самих земель-
них ресурсах. Іншими словами, такий підхід повинен
забезпечити зрештою і екологічність, і економічність
рішень щодо використання сільськогосподарських
земель [7, с. 62—65].

За економіко-екологічним підходом проаналізуємо
економіко-екологічну ефективність використання
сільськогосподарських земель за регіонами України
протягом 2008—2012 рр.

Дані таблиці 1 свідчать, що протягом періоду, який
вивчався економічна ефективність використання
сільськогосподарських угідь в Україні характеризуєть-
ся позитивною динамікою. Так, обсяги валової продукції
в цілому по Україні в 2012 році у порівнянні з 2008 ро-
ком зросли на 43649 млн грн., у тому числі у розрахун-
ку на одну особу — на 1084 грн.

Основними факторами впливу на зміну обсягів ва-
лової продукції стали не стільки зростання урожайності
культур та продуктивності худоби, як зростання цін,
зміна структури посівних площ тощо.

Аналогічна тенденція сформована і за показни-
ком прибутковості. За даними Навчально-науково-
го інституту економіки природних ресурсів та еко-
логії землекористування, українські аграрії 79%
прибутків одержують за рахунок природної родю-
чості землі й лише 21% — як результат впроваджен-
ня технологій.

Щодо показника рентабельності, то слід зазна-
чити, що порівнюючи показник рентабельності в
2012 році з показником 2008 року, також спостері-
гається ріст даного показника, проте стверджувати,
що сформувалась чітка тенденція росту було б не-
вірним, оскільки даний показник протягом періоду,
який вивчався за усіма областями змінювався стриб-
коподібно.

Не дивлячись на те, що показники використання
сільськогосподарських земель характеризуються пози-

тивною динамікою, все ж економічна ефективність ви-
користання земель залишається на досить низькому
рівні.

Основними причинами низької економічної ефек-
тивності використання сільськогосподарських земель в
Україні слід визнати:

1. Слабкість фінансово-економічного становища
сільськогосподарських підприємств, що унеможливлює
удосконалення технологічних операцій вирощування
сільгоспкультур, оновлення матеріально-технічної бази,
впровадження у виробництво інновацій. У 2012 р. 26,8
% підприємств, що займаються рослинництвом, і 57,3
% підприємств, що займаються тваринництвом, одер-
жали чистий дохід (виручку) від реалізації сільськогос-
подарської продукції до 1 млн грн. Тоді як середні ціни,
за якими було реалізовано нову техніку українським
сільгосппідприємствам у 2012 р., становили на комбай-
ни: Дон — 741 тис. грн., Case — 1239 тис. грн., John
Deer — 1652,1 тис. грн. [8].

2. Порушення оптимальної структури посівних площ
сільгоспкультур, що приводить до виснаження грунто-
вого покриву. Високий рівень рентабельності виробниц-
тва окремих сільськогосподарських культур (передусім
це стосується насіння соняшнику, рівень рентабельності
виробництва якого у 2011 р. становив 57%), а також
спеціалізація крупних сільгосппідприємств на вирощу-
ванні експортоорієнтованих сільськогосподарських
культур зернової групи призвели до розширення площ
посівів зернових та зернобобових культур у загальній
посівній площі сільськогосподарських культур з 45 % у
1990 р. до 56,8 % у 2012 р., технічних — з 11,6 до 26,9
% відповідно та зменшення площ посівів кормових куль-
тур з 37 % у 1990 р. до 9 % у 2012 р. Нині у структурі
посівних площ основних сільськогосподарських куль-
тур посівам соняшнику належить 17,1, тоді як науково
рекомендована насиченість посівних площ соняшником,
наприклад для степової зони країни, не повинна пере-
вищувати 12% [8].

Таким чином, приходимо до висновку, що Україна
не повною мірою використовує конкурентну перевагу
природного потенціалу землі, а також поступово втра-
чає якість грунтового покриву внаслідок нераціональ-
ного використання земель.

Проаналізуємо за даними таблиць 2—3 екологічну
ефективність використання сільськогосподарських зе-
мель.

Основними причинами низької екологічної ефектив-
ності використання сільськогосподарських земель в
Україні слід визнати наступні:

1. Недостатній рівень внесення органічних та міне-
ральних добрив, що призводить до дефіциту поживних
речовин в грунтах. Так, у 2012 р. на 1 га посівної площі
було внесено 0,5 тонни органічних добрив, тоді як для

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

Порушено земель 2,0 1,5 1,2 1,2 1,2 

Відпрацьовано земель 1,8 1,1 0,2 0,8 0,5 

Рекультивовано земель 2,1 0,9 0,5 0,6 0,7 

в тому числі під: 

сільськогосподарські угіддя 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,6 

з них під ріллю 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 

 

 Таблиця 2. Порушення і рекультивація земель
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 Таблиця 3. Динаміка показників екологічної ефективності використання сільськогосподарських земель України
за регіонами протягом 2008—2012 рр.
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досягнення бездефіцитного балансу гумусу на Поліссі
на 1 га ріллі необхідно щорічно вносити 13—14 тонн
органічних добрив, в Лісостепу — 11—12, Степу — 8—
9, у т.ч. на зрошуваних землях — 11—13 тонн [8]. Крім
того, через переважне внесення сільгосппідприємства-
ми азотних добрив відбувається порушення оптималь-
ного співвідношення поживних речових у грунті, що при-
зводить до його підкислення та погіршення якості ви-
робленої продукції.

 2. Низький рівень державної підтримки заходів
щодо підвищення ефективності використання земель-
них ресурсів, охорони сільськогосподарських земель,
їхнього раціонального використання, консервації дег-
радованих і малопродуктивних земель. Незважаючи
на те, що п. 3 прикінцевих положень Закону України
"Про охорону земель" було передбачено протягом
року з дня набрання його чинності затвердження "За-
гальнодержавної програми використання та охорони
земель" і "Національної програми охорони родючості
грунтів", донині жоден з варіантів Програм не затвер-
джено.

3. Загальна низька культура землеробства та
відсутність зацікавленості сільгоспвиробників у впро-
вадженні нових технологій обробітку грунту. Так, пере-
важна більшість сільськогосподарських підприємств
використовує традиційні технології вирощування куль-
тур, які передбачають обов'язковість оранки грунтово-
го покриву, що призводить до порушення його структу-
ри та втрати вологи, розвитку ерозійних процесів. На-
томість більш наукоємна та трудомістка технологія без-
полицевого обробітку з поєднанням прийомів обробіт-
ку грунту із сівбою в єдиному технологічному циклі та
агрегаті, здебільшого у поєднанні з локальним внесен-
ням добрив (No-tіll система), що виключає оранку грун-
ту, забезпечує збереження вологи та структури грунто-
вого покриву, не набула широкого розповсюдження в
Україні. Така технологія забезпечує підвищення продук-
тивності праці у землеробстві у 4 рази, економію паль-
но-мастильних матеріалів, металу, амортизаційних вит-
рат машинно-тракторного парку, запасних частин при
нинішніх світових цінах і зниження сумарних витрат на
1 га на 50—90 дол. США порівняно з традиційною тех-
нологією [8].

ВИСНОВКИ
Таким чином, приходимо до висновку, що Украї-

на не повною мірою використовує конкурентну пере-
вагу природного потенціалу землі у вирощуванні
сільськогосподарської продукції, постійно недоодер-
жує ефект від сільськогосподарського землекорис-
тування, а також поступово втрачає якість грунтово-
го покриву внаслідок нераціонального використання
земель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні досить гостро стоїть проблема диспропорції

попиту і пропозиції на ринку праці в розрізі окремих
фахівців. Це актуалізує питання раціонального використан-
ня коштів, що виділяються на освіту, регулювання кількості
закладів освіти та їх спеціалізації. При комплексному підході
до розв'язання означених проблем бажано мати модель, яка
б дозволяла імітувати процес взаємодії ринку освіти і та
ринку праці. Тому метою даної роботи є розробка такої
моделі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Досить серйозних результатів у досліджуваній галузі
досягли російські вчені Інституту прикладної математики (м.
Москва). На сьогодні ними побудовані структурні моделі,
які демонструють зміну загальної ефективності системи ос-
віти при різній структурній політиці [1]. Вченими було виді-
лено три групи ВНЗ:

— університети, що забезпечують інноваційний потен-
ціал;

— інженерні ВНЗ, що орієнтовані на підтримку технос-
фери і соціальної структури;

— педагогічні і медичні ВНЗ, а також інші інститути, які
готують людей масових професій.

Доведено, що найбільш ефективною є пріоритетна
підтримка першої групи ВНЗ.

Авторами зазначених досліджень є Ахромєєва Т.С.,
Кащенко С.А., Малинецький Г.Г., Мітін Н.О., Потапов О.Б.,
Шакаєва М.С. тощо. Ці ж вчені відмічають, що для подаль-
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шого розвитку досліджень у галузі освіти необхідний пе-
рехід від якісних моделей і грубих оцінок до імітаційних
моделей. Найбільш повною імітаційною моделлю дослі-
джуваної області є модель, запропонована Кольським на-
уковим центром РАН [2]. Вона може бути використана для
аналізу функціонування і потенційних можливостей регі-
ональної системи підготовки кадрів. Але, з нашої точки
зору, така модель потребує таких статистичних даних, які
не завжди доступні. Тому нашою задачею було обрано
побудову більш узагальненої моделі, яка б дозволила пе-
реглядати можливі результати застосування різних
інструментів регулювання ринків праці та освіти на мак-
рорівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для виявлення можливих результатів різних способів
регулювання освітнього ринку та ринку праці побудувати
імітаційну модель, яка б враховувала:

— кількість народжених дітей (Populatuion), які в май-
бутньому стануть потенційними робітниками;

— кількість дітей (PreSchool), які відвідують дитячі са-
дочки;

— кількість дітей, які досягли шкільного віку (Pupils);
— тривалість навчання у школі І—ІІ ступенів (початкове

значення — 9 років);
— кількість школярів, які переходять до старшої шко-

ли (Teens);
— тривалість навчання у старшій школі (початкове зна-

чення — 2 роки);
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— кількість школярів, які після 9 класів йдуть до ко-
леджів (College);

— тривалість навчання у коледжі, якщо вступив після
закінчення 9 класів;

— кількість школярів, які після 9 класів йдуть до учи-
лищ (VocationalSchool);

— тривалість навчання в училищі, якщо вступив після
закінчення 9 класів;

— кількість учнів, які закінчили старшу ступінь школи
(Abiturient);

— кількість учнів, які після закінчення старшої школи
вступили до ВНЗ (Student);

— тривалість навчання у бакалавраті;
— кількість учнів, які після закінчення старшої школи

вступили до коледжів;
— тривалість навчання у коледжі, якщо вступив до ньо-

го після старшої школи;

— кількість учнів, які після
закінчення старшої школи вступи-
ли до училища;

— тривалість навчання в учи-
лищі, якщо вступив до нього після
старшої школи;

— кількість учнів, які після
закінчення старшої школи потра-
пили на ринок праці;

— кількість випускників ко-
леджів, які після його закінчення
вступають до ВНЗ;

— тривалість навчання у
бакалавраті, якщо вступив до
нього після закінчення колед-
жу;

— кількість випускників
коледжів, які після його закін-
чення потрапляють на ринок
праці;

— кількість випускників училищ, які після його за-
кінчення вступають до ВНЗ;

— кількість випускників училищ, які після його закін-
чення потрапляють на ринок праці;

— кількість студентів, які закінчили бакалаврат
(Bachelors);

— кількість студентів, які закінчили бакалаврат і всту-
пили до магістратури; після її закінчення вони переходять
на ринок праці;

— тривалість навчання в магістратурі;
— кількість студентів, які закінчили бакалаврат і потра-

пили на ринок праці.
Для ринку праці необхідно врахувати наступне:
— існує певна кількість потенційних працівників

(PotintialWorkers), які, потрапивши на ринок праці, почина-
ють шукати роботу (SeekingWork), до даного стану потрав-
ляють випускники навчальних закладів, особи, що звільнені

Рис. 1. Структурна схема підсистеми ринку освіти (Клас 1)

Рис. 2. Структурна схема підсистеми ринку освіти (Клас 2)



Інвестиції: практика та досвід № 4/2014118

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

з роботи з різних причин а також ті, що проходили перенав-
чання;

— після знаходження роботи члени ринку праці пере-
ходять в стан працюючих (Working);

— після певного періоду працівники переходять в стан
непрацюючих (NotWorking).

Для моделювання було обрано систему AnyLogic зав-
дяки досить широким її функціональним можливостям.

Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці представ-
лена у вигляді двох підсистем (рис. 1—4), які між собою по-
в'язані через змінну-накопичувач PotintialWorkers (по-
тенційні працівники).

У моделі ринку освіти відображено такі зв'язки:
— "Babies — Pupils" — процес досягнення дітьми

шкільного віку;

— "Pupils — Teens" — процесс досягнення дітьми стар-
шого шкільного віку;

— "Teens — Colleges" -процес навчання у коледжах;
— "Teens — Abiturient" — процес навчання у старшій

школі;
— "Teens — Vocational School" — процес навчання у

професійно-технічних училищах;
— "Colleges — Student" — процес переходу випускників

коледжу та вступу до вищих навчальних закладів;
— "Colleges — PotentionalWorker" — процес переходу

випускників коледжу на ринок праці;
— "Abiturient — Colleges" — процес вступу абітурієнтів

до коледжів;
— "Abiturient — Vocational School" — процес вступу абі-

турієнтів до професійно-технічних училищ;

Рис. 3. Структурна схема підсистеми ринку освіти (Клас 3)

Рис. 4. Структурна схема підсистеми ринку праці
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— "Abiturient — Potentional Worker" — процес пере-
ходу випускників шкіл на ринок праці;

— "Abiturient — Student" — процес вступу абітурієнтів
до вищого навчального закладу;

— "Student — Bachalor" — процес навчання студентів у
вищих навчальних закладах (бакалаврат);

— "Bachalor — Poten-
tional Worker" — процес пе-
реходу бакалаврів на ринок
праці;

— "Bachalor — Poten-
tional Worker" — процес
вступу бакалаврів у магіст-
ратуру, потім їхперехід на
ринок праці.

Модель ринку праці
відображає такі зв'язки:

—  "NotWorking — Se-
eking Work" — процес пошуку роботи;

— "SeekingWork — Working" — процес працевлашту-
вання;

— "Working — NotWorking" —процес втрати роботи;
— "NotWorking — NeverWork" -процес втрати працез-

датності.

Назва Фізичний зміст 
Початкове 
значення 

Формула розрахунку 

Babies Кількість дітей, які народились 0  

Preschool Діти, які пішли до дитячого садка 374604 flow2 + flow4 - flow3 

Pupils Діти, які збираються йти до школи 952990 flow3 + flow5 + flow6 - flow7 

Teens Учні, які мають атестат про базову вищу освіту 696000 flow7+flow8-flow11-flow10-flow9 

Abiturient Учні, які закінчили 11 клас  406000 flow10 + flow14 - flow21 - flow19 - flow15 

- flow16 

VocantionalSchool Студенти, які закінчили вищі професійно-технічні 
училища 

376700 flow11 + flow16 + flow13 - flow20 - flow27 

Colleges Студенти, які закінчили коледж 228700 flow12 + flow15 + flow9 - flow17 - flow18 

Student Студенти, які вступили до ВНЗ на 1 курс 0 flow20 + flow19 + flow17 - flow22 

Bachalavr Студенти, які мають базову вищу освіту 218164 flow23 + flow22 - flow24 - flow25 

PotentionalWorker Потенційні працівники 338166 flow21 + flow18 + flow24 + flow25 + 

flow26 + flow27 - flow28 

 

Таблиця 1. Опис накопичувачів підсистеми ринку освіти

Таблиця 2. Опис допоміжних змінних підсистеми ринку освіти

Назва Фізичний зміст Формула розрахунку 

Population Загальна кількість народжених TFPopulation(time()) 

PRofPreSchool Частка дітей, які йдуть до дитячого садка TFPreSchool(time()) 

PRofPupils Частка учнів, які вступають до коледжів після 9 класів Pupil(time()) 

PRofMasterOfSince Частка студентів, які вступають до магістратури TFMaster(time()) 

PRofVS Частка учнів, які вступають до ПТУ після 9 класів TFofVS(time()) 

PRofStudent Частка учнів, що вступають до коледжів після 11 класів TFStudent(time()) 

PRofAb Частка учнів, які йдуть в училище після 11 класів  

PRofEnteringU Частка учнів, що вступають до вищих навчальних закладів 

після 11 класів 

TFofAb(time()) 

PotentionalWorkers Потенційні працівники, які переходять на ринок праці LaborSector 

Таблиця 3. Опис потоків підсистеми ринку освіти

Назва Фізичний зміст Формула розрахунку 

Flow1 Народження дітей Population 

Flow2 Перехід «немовлята-діти, що відвідують дитячі садки» Delay(flow1*PRofPreSchool,uniform_dis

cr(2,3)) 

Flow3 Перехід «діти, що відвідують дитячі садки – школярі»  Delay(flow2,uniform(3,4)) 

Flow4 Початкове значення для кількості дітей, які перебувають у дитячому садку  PreSchool(time()) 

Flow5 Перехід «немовлята-діти, що йдуть до школи» Delay(flow1*(1-

PRofPreSchool),uniform_discr(5,6)) 

Flow6 Початкове значення для кількості дітей, які збираються йти до школи Pupils(time()) 

Flow7 Перехід «діти, що йдуть до школи – підлітки, що закінчили 9 класів» Delay(flow5,TimeInSchool) 

Flow8 Початкове значення кількості дітей, які закінчили 9 класів Teen(time()) 

Flow9 Перехід «підлітки, що закінчили 9 класів – студенти коледжу» Delay(PRofPupils*flow7,uniform(1.5,2)) 

Flow10 Перехід «підлітки, що закінчили 9 класів – підлітки, що закінчили 11 класів» Delay((1- PRofVS- 

PRofPupils)*flow7,TimeInHS) 

Flow11  Перехід «підлітки, що закінчили 9 класів – учні ПТУ» Delay(PRofVS*flow7,uniform(1.5,2)) 

Flow12 Початкове значення для кількості осіб, які закінчили коледж Colleges1(time()) 

Flow13 Початкове значення для кількості осіб, які закінчили ПТУ VoclSchool (time()) 

Flow14 Початкове значення для кількості абітурієнтів Abiturients(time()) 

Flow15 Перехід «абітурієнти-студенти коледжу» Delay(flow10*PRofStudent,parameter1) 

Flow16 Перехід «абітурієнти-учні ПТУ» Delay(flow10*PRofAb,parameter2) 

Flow17 Перехід «студенти, які закінчили коледж – студенти ВНЗ» Colleges*(1-parameter3) 

Flow18 Перехід «студенти, які закінчили коледж – потенційні робітники» Colleges*parameter3 

Flow19 Перехід «абітурієнти-студенти ВНЗ» Abiturient*PRofEnteringU 

Flow20 Перехід «учні ПТУ – студенти ВНЗ»  Parameter* VocantionalSchool 

Flow21 Перехід «абітурієнти – потенційні робітники» Abiturient- flow19 - flow16 - flow15 

Flow22 Перехід «абітурієнти – студенти, які закінчили бакалаврат» Delay(flow20,4)+delay(flow17,3)+delay(f

low19,4) 

Flow23 Початкове значення кількості студентів, які закінчили бакалаврат Bacholor(time()) 

Flow24 Перехід «студенти, які закінчили бакалаврат – потенційні робітники» Flow22*(1- PRofMasterOfSince) 

Flow25 Перехід «студенти, які закінчили бакалаврат – потенційні робітники» через 
навчання у магістратурі 

Delay(Flow22*PRofMasterOfSince,para

meter4) 

Flow26 Початкове значення кількості потенційних робітників PotentionalWor(time()) 

Flow27 Перехід «учні, які закінчили ПТУ – потенційні працівники» VocantionalSchool *(1-parameter) 

Flow28 Перехід до підсистеми ринку праці  PotentionalWorker 
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Схарактеризуємо складові побу-
дованої моделі у термінах системної
динаміки у вигляді таблиць.

Слід зазначити, що у модель до-
дані слайдери для констант, через які
можна змінювати значення останніх.

У системі взаємодії ринку праці та
ринку освіти можливі наступні часові
запізнення:

— запізнення у процесі переходу
дітей з однієї вікової категорії в іншу;

— запізнення у процесі навчання,
тобто на період навчання в школі І—ІІ
ступені, навчання в старшій школі, на-
вчання в бакалавратурі, магістратурі, та-
кож терміни навчання в коледжах і ПТУ.

У процесі моделювання викорис-
товувались табличні функції,
дані для яких були взяті з сайту
Державного комітету статисти-
ки [4] України та сайту Держав-
ного центру зайнятості [5].

Результати комп'ютерного
моделювання супроводжу-
ються графіками динаміки для
кожного накопичувача.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Побудована модель є корисною
для ілюстрації результатів застосуван-
ня різних інструментів регулювання
ринку освіти та ринку праці. В резуль-
таті зміни параметрів можна визначи-
ти найкращий варіант, при якому до-
сягається певна мета.

Звичайно, що запропоновану мо-
дель можна доповнювати, уточнювати,
особливо підсистему ринку праці, за-
лежно від потреб конкретного корис-
тувача моделі. Наше дослідження в
цьому обмежено завдяки обмеженням
демонстраційної навчальної версії
AnyLogic на кількість динамічних еле-
ментів.
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Назва Фізичний зміст Формула розрахунку 

Working Ті, хто працює flow30 - flow31 

NotWorking Економічно неактивне населення flow32 - flow33 - flow34 - flow29 

SeekingWork Населення, яке шукає роботу flow33 + flow29 - flow30 

Таблиця 5. Опис накопичувачів підсистеми ринку праці

Назва Фізичний зміст Формула розрахунку 

NeverWork Частка населення, які ніколи вже не будуть працювати TFforNeverW(time()) 

PROfRetraining Частка осіб, що проходять перенавчання TFRetraining(time()) 

PROfEFTFirstTime Частка осіб, що були прийняті на роботу вперше TFFirstTime(time()) 

PRORTJob Частка осіб, що повернулися до роботи після її втрати TFRTJob(time()) 

Таблиця 6. Опис змінних підсистеми ринку праці

Назва Фізичний зміст 
Початкове 
значення 

LevelOfNWorking Рівень зайнятості економічно активного населення 0,12 

FindingJob Відсоток осіб, що досягли пенсійного віку 0.7 

Таблиця 7. Опис констант підсистеми ринку праці

Назва Фізичний зміст Формула розрахунку 

Flow29 Перехід «непрацюючі – особи, 

що шукають роботу» 

PotentionalWorkers+NotWorking + flow34 + 

flow33 

Flow30 Перехід «особи, що шукають 

роботу – особи, що працюють» 

delay((flow33 + 

flow29)*(PRORTJob+PROfEFTFirstTime),para

meter) 

Flow31 Потік працюючих delay(flow30,uniform(1,50)) 

Flow32 Потік тих, що втратили роботу flow31*LevelOfNWorking 

Flow33 Потік, що відображає осіб, які 
проходять перенавчання 

delay((flow32*(1-

NeverWork)*PROfRetraining),uniform(0.5,1.5)) 

Flow34 Потік, що відображає 
непрацездатних осіб  

NotWorking-flow32*NeverWork 

Таблиця 8. Опис потоків підсистеми ринку праці
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Таблиця 4. Опис констант підсистеми ринку освіти

Назва Фізичний зміст 
Початкове 
значення 

TimeInSchool Час начання в школі І–ІІ ступінь 9 

TimeInHS Час навчання в старшій школі 2 

FinishС Частка студентів, які закінчивши коледж пішли на ринок праці 0,13 

TimeInC Час навчання в коледжі 2 

FinishVS Частка студентів, які закінчили професійно-технічні училища 
та забираються вступати до вищих навчальних закладів 

0,78 

TimeInVS Час навчання в професійно-технічних училищах 2 

TimeInM Час навчання в магістратурі 1,5 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Від розвиненості та ефективності функціонування бан-

ківської системи значною мірою залежить стабільність гро-
шово-фінансової системи і динаміка економічного зростан-
ня країни.

Визначальним фактором забезпечення успішної діяль-
ності банку є підвищення продуктивності всіх категорій пра-
цівників: починаючи від керівників та спеціалістів і закінчу-
ючи обслуговуючим персоналом. Рівень продуктивності
праці персоналу багато в чому визначатиметься сформова-
ною керівництвом системою мотивації, де базовими моти-
ваційними інструментами визначені потреби працівників,
стимули та мотиви. Взагалі, результати праці будуть зрос-
тати лише тоді, коли керівництво матеріально й морально
стимулюватиме продуктивну творчу діяльність персоналу
банківської установи, виявлятиме зацікавленість до їхніх
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MOTIVATION OF STAFF IN BANK MANAGEMENT SYSTEM

Висвітлено теоретичні та практичні обгрунтування, оцінка мотивації діяльності персоналу в

системі банківського менеджменту та визначено дієві заходи щодо вирішення проблеми поси-

лення впливу системи мотивації на результати праці персоналу кредитно-фінансових інституцій

на фінансовому ринку. Основними напрямами вдосконалення системи мотивації банківського

персоналу мають стати: наближення інтересів банку до інтересів його працівників і навпаки,

широке поряд з матеріальним використання морального заохочення як одного із найдешев-

ших та найефективніших мотиваційних елементів, формування мотиваційної системи на заса-

дах сучасних світових та вітчизняних напрацювань, адаптуючи її до змін як внутрішнього, так і

зовнішнього бізнес-середовища.

The displayed theoretical and practical study, assessment of motivation of staff in the banking

system and management by effective measures to tackle the growing influence of motivation on the

results of the staff of financial institutions in the financial market. The main areas of improvement of

the motivation of bank staff should be: approaching the bank interests to the interests of its employees

and vice versa, wide, along with the material, the use of moral incentives as one of the most effective

motivational elements forming motivational system based on current international and domestic

developments, should occur adaptation of motivation to change internal and external business

environment.

Ключові слова: банк, мотивація, персонал, ефективність, система, стимули, мотиви.
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особистих проблем, сприятиме створенню й підтримці спри-
ятливого соціально-психологічного клімату, відповідних
умов праці і у межах своїх повноважень та можливостей
здійснюватиме соціальний захист працюючих людей, гаран-
туватиме їм стабільну зайнятість.

У теперішній час, в першу чергу, потрібно запроваджу-
вати комплексний підхід до розгляду проблем мотивації
персоналу, особливо в сферах, що використовують інтелек-
туальну і висококваліфіковану працю найманих працівників.
Тільки зацікавлена у своїй трудовій діяльності людина може
по справжньому ефективно працювати і приносити користь
організації і суспільству.

Вищезазначене свідчить про актуальність обраної теми
наукового дослідження і обумовлює необхідність зосеред-
ження уваги на дослідженні проблем мотивації діяльності
працівників банківської сфери.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є теоретичне та практичне

обгрунтування та оцінка мотивації діяльності персоналу в
системі світового та вітчизняного банківського менеджменту
та визначення дієвих заходів щодо вирішення проблеми
підвищення ефективності мотивації праці, які б забезпе-
чували керівництву банківських установ посилення позицій
кредитно-фінансових інституцій на фінансовому ринку, а
працівникам — задоволеність від своєї праці та бажання
підвищувати трудову самовіддачу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми мотивації праці в цілому і в контексті су-
часних економічних умов привертають пильну увагу нау-
ковців. В економічній літературі значна увага приділяється
теоретичним і практичним питанням мотивації праці в робо-
тах таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: А. Сміт, М.
Туган-Барановський, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Д. Мак Грегор,
А. Маслоу, Ф. Герцберг, Л. Портер, В. Врум, М. Мескон, Т.
Бреус, В.І. Кардашов, О.Н. Волгіна, С.М. Ільясова, М.О. Кат-
речко, Н.М. Сушко, О. Кириченко, М.В. Паладій, О.В. Потьомкі-
на, Д.А. Лукін, Т.В. Мазило, В. Медведєв, О. Костюк, Л.П. Чер-
вінська та інших.

Однак проблеми пов'язані із посиленням впливу систе-
ми мотивації на результати праці саме у банківській сфері
мають потребу в додатковому дослідженні й аналізі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система мотивації персоналу — одна з базових скла-

дових загальної системи управління сучасної організації. А
тому очевидно значущим є не лише вдосконалення існую-
чих мотиваційних чинників, а й пошук нових.

Мотивація праці — це процес, що починається з фізіо-
логічної або психологічної нестачі або потреби, яка активі-
зує поведінку індивіда або створює спонукання, спрямова-
не на досягнення певної мети або винагороди; це внутрішнє
і зовнішнє спонукання до певної трудової поведінки в про-
цесі діяльності, де внутрішнє спонукання необхідно розгля-
дати через мотив особистості, а зовнішнє — через процес її
стимулювання [1].

Згідно з пірамідою потреб А. Маслоу людина у своєму
житті керується можливостями задоволення двох груп по-
треб, в першу чергу — первинних (фізіологічних) і за умови
задоволення останніх та набутого рівня освіти та виховання
— вторинних, задоволення яких сприятиме забезпеченню
самореалізації, самовдосконалення, інтелектуального роз-
витку особи, що значною мірою підвищуватиме мотивацію
останньої до досягнення успіху в професійній сфері та за-
безпечення конкурентоздатності її на ринку праці.

Мотивація є одним з найважливіших факторів, що виз-
начає поведінку людей у трудовому процесі. Провідні аме-
риканські вчені М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі розгля-
дають мотивацію як процес спонукання себе та інших до
діяльності для досягнення особистих цілей і цілей органі-
зації [2].

У банку, як спеціалізованій фінансово-кредитній уста-
нові, що акумулює тимчасово вільні грошові кошти, надає
їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик) та є
посередником у взаємних платежах і розрахунках між
підприємствами, установами або окремими особами реалі-
зація універсальних управлінських функцій мотивації перед-
бачає врахування двох аспектів — інструментального, що
полягає в примусі підлеглих виконувати покладені на них
обов'язки, і соціально-психологічного — упередження та
усунення напружень і конфліктів, що заважають трудовому
процесу та його активізації [3].

У цілому мотиваційний процес у банку може бути пред-
ставлений у вигляді наступних послідовно здійснюваних

етапів: усвідомлення працівниками своїх потреб як системи
переваг; вибір найкращого способу отримання певного виду
винагороди чи задоволення потреби; здійснення конкрет-
ної технологічної дії; одержання винагороди; безпосеред-
ньо задоволення потреби. Стрижнем управління, що перед-
бачає активну реалізацію функції мотивації є спонукання
співробітників щодо досягнення найкращих результатів
діяльності.

Як зазначає О. Н. Волгіна, проблеми, пов'язані з поси-
ленням впливу мотивації на результати праці є нагальними
щодо вирішення, особливо гостро стоять саме в такій швид-
корозвиваючій сфері, як фінансово-кредитна. Інтенсивність
даної сфери знаходить відображення в таких позитивних
моментах її розвитку, як підвищення продуктивності праці;
застосування новітніх ефективних засобів і технологій для
проведення банківських операцій; оптимальне використання
наявних людських і матеріальних ресурсів; вдосконалення
організації праці та підготовки кадрів; освоєння нових сег-
ментів ринку; розробка та впровадження нових видів банкі-
вських продуктів; підвищення якості банківських послуг тощо
[4].

Так, за даними Державної служби статистики України
середньомісячна заробітна плата у фінансовій сфері у роз-
рахунку на одного штатного працівника у 2 рази більша ніж
у промисловості та у 3 — ніж у сільському господарстві.

Проте існують і специфічні проблеми, характерні для
української практики мотивації персоналу в банківській
сфері, що найбільшою мірою спричинені впливом як
внутрішніх так і зовнішніх організаційних факторів, серед
яких однією з основних визначають недостатнє вивчення
питань мотивації персоналу фінансово-кредитних установ в
розрізі різних форм власності. Від з'ясування того, кому
належать основні засоби, результати праці, в інтересах кого
і яким чином вони реалізуються, залежатиме ступінь вмоти-
вованості до праці персоналу банку.

Ключовою проблемою в галузі мотивації праці персо-
налу в банківській сфері є відсутність ефективних систем
оцінки, оплати й стимулювання праці, що сприяють найбільш
повному використанню трудового потенціалу персоналу як
основної конкурентної переваги організації і як результат
відбувається забезпечення досягнення стратегічних цілей як
окремої кредитної установи так і національної банківської
системи в цілому.

Саме за ринкової моделі господарювання відбувається
трансформація потреб, змінюється склад мотивів та сти-
мулів, які і визначають напрями діяльності працівника. Спо-
стерігаються розбіжності у розумінні працівниками цілей та
змістовності своєї праці і тієї ролі, що виконують вони у
бізнес-процесі "виробництва" банківського продукту чи по-
слуги. Нормування праці у банківських інституціях на відміну
від промислового виробництва, де можна досить легко виз-
начити залежність кількості і якості конкретного продукту
як результату певного технологічного процесу від трудово-
го внеску працівника, залишається поки що невирішеною
проблемою.

На нашу думку, відносно формування цілей і підвищен-
ня змістовності діяльності працівників організацій, у тому
числі і банківських установ, доцільно вивчати досвід про-
відних найбільш успішних закордонних компанії таких, як
Citibank, Lloyds TSB, BT Payphones, Glaxo Wellcome, Kraft
Jacob Suchard, Philip Morris, Hewlett-Packard, що виокрем-
люють наступні загальні принципи перебігу вищезазначено-
го процесу, а саме: ясність, реальність, прозорість корпо-
ративних цілей; єдність у розумінні організаційних цілей,
прагнень керівництва; наявність чіткої корпоративної стра-
тегії; визначеність стосовно особистісних завдань та цілей;
адекватність умов праці; науково-обгрунтовані критерії оцін-
ки виконуваної роботи; пряма залежність винагород праці-
вників від результатів їх діяльності; наявність взаємозалеж-
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ної системи цінностей організації та цінностей кожного пра-
цівника.

Західні спеціалісти банківської сфери намагаються
адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі,
прискорено адаптуючи до останніх і систему мотивації, ос-
новними складовими якої є як матеріальне, так і моральне
стимулюванням. Зарубіжний досвід реалізації систем моти-
вації праці у банківській сфері в умовах фінансової кризи
представлений у таблиці 1.

На жаль, вітчизняна мотиваційна система характери-
зується недосконалістю формування переліку та змісту
інструментів нематеріальної мотивації, що значною мірою
поряд з матеріальними стимулами сприяють максимальній
віддачі працівниками своїх зусиль. Більшість банківських ус-
танов не мають чіткої структурованої системи нематеріаль-
ного стимулювання, а лише стихійно застосовують її інстру-
менти.

Гостро постає питання залучення в банківську сферу
висококваліфікованих співробітників, їх мотивації і закрі-
плення на робочих місцях. При цьому керівництву банків
необхідно знатися на особливостях трудової поведінки
банківського персоналу, який наразі має високий рівень
освіти, і намагатися вирішувати, в першу чергу, завдання
щодо підвищення змістовності й ефективності їх трудової
діяльності. Оскільки специфіка банківської сфери полягає
в тому, що їй притаманний колективний характер діяль-
ності, так як більшість операцій і послуг виконується взає-
мозалежно, із залученням декількох фахівців та передба-
чено активне спілкування працівників банку із клієнтською
аудиторією, велике значення мають не лише професійні,
але й особисті якості працівників, а саме: лояльність, по-
рядність, акуратність, толерантність, комунікабельність
тощо.

Слід зазначити, що у банківській установі повинні пра-
цювати люди, які володіють підприємницькою ініціативні-
стю, що передбачає активні, гнучкі, орієнтовані на клієнта і
прибуток банку дії [6]. Складність механізмів фінансового
ринку зумовлює необхідність виконання працівниками бан-
ку регламентованих дій, що здійсненні в рамках існуючої
правової бази на рівні держави та організаційно-правових
актів внутрішньогосподарського призначення. Надмірна за-
ангажованість формальними процедурами може послаблю-
вати бажання працівників з піднесенням, творчо підходити
до виконання своїх обов'язків.

За таких умов керівництву банківських установ доціль-
но стимулювати кожного працівника таким чином, щоб ос-
танній усвідомлював залежність власного благополуччя і
впевненості у завтрашньому дні від стану розвитку банку,
його фінансової стійкості, сформованого іміджу. Основни-
ми мотиваційними діями у практиці керівного складу мають
бути спонукання людей ефективно виконувати свою роботу

відповідно до визначених прав та обов'язків. Потужна вмо-
тивованість до праці, з одного боку, — запорука процвітан-
ня та розвитку банку; а з іншого боку — фактор психологі-
чної стійкості працівників, що сприятиме забезпеченню до-
сить високого рівня продуктивності праці.

На жаль, світова фінансова криза найбільшою мірою
торкнулася фінансово-кредитних установ, а її наслідки пев-
ним чином вплинули на мотивацію праці персоналу. Дослід-
ження показали, що протягом 2008—2011 рр. у системі мо-
тивації банківських працівників спостерігалися такі негативні
тенденції, як скорочення виплат, замороження фіксованої
частини винагород, скасування премій та бонусів, виплати
дивідендів, масові звільнення працівників [7].

Та й сучасна практика реалізації системи мотивації у
банках України свідчить про випадки незадоволеності пер-
соналу своєю працею. Так, результати анкетування стосов-
но ставлення персоналу до своєї праці, яке було проведене
в 2011 році у банках Сумщини і в якому взяли участь при-
близно 45% від загальної кількості банківських працівників
всіх категорій, дають підстави стверджувати, що кількість

Країна Заходи з мотивації персоналу банків 

Великобританія 

Центробанк збільшив витрати на бонуси до 

8,1% від фонду заробітної плати за 12 

місяців; чисельність персоналу Банку Англії 
зросла за той же період на 6% – до 1 857 осіб  

США 

 Контрактна система з обмеженням до 3–4 

років; широко практикуюча система 

соціальних пільг, адекватна вартості 60–65% 
річного доходу працівника 

Франція 

Підвищені витрати на підготовку персоналу 
(до 12% проти 5–6% у США); координуюча 

роль Центробанку Франції в розробці 
методології персонального менеджменту; 

організація конкурсів при заміщенні 
різноманітних посад; навчання всіх 

банківських службовців за програмою 

«Психологія спілкування»; постійне 
інформування персоналу про відкриття нових 

вакансій та використовуваних елементів 

кадрової політики  

Німеччина 

Використання різних видів оплати праці 
залежно від рівня кваліфікації, досвіду, 

оволодіння новими методами роботи, 

володіння іноземними мовами 

Японія 

Часткова оплата навчання; батькам, які 
працюють у банку, пропонували кредити; 

виплата різноманітних соціальних пільг; 
пропонували систему морального заохочення 

та рангового просування по службі 

Таблиця 1. Зарубіжний досвід реалізації
системи мотивації праці у банківській сфері

в умовах кризи

Джерело: [5].

Причини незадоволеності працею 

ПАТ «Державний 

Ощадний банк 

України» 

ПАТ 

«Універсал 

банк» 

ПАТ Банк 

«Фінанси та 
кредит» 

ПАТ 

«Банк 

Форум» 

Низький рівень оплати праці 71,6 63,2 33,8 43,3 

Складність щодо прискореного просування по 

службовій драбинці 
67,9 54,8 32,1 37,8 

Недостатність цікавої та творчої роботи 59,9 44,7 34,1 36,9 

Недостатність у самостійності при прийнятті рішень 58,8 42,3 29,6 27,4 

Монотонність (рутинність) виконуваної роботи 19,6 18,9 16,9 17,8 

Відсутність можливості самореалізації та 

самовдосконалення 
18,6 18,4 16,8 16,2 

Відсутність додаткового навчання, перенавчання 19,5 16,9 15,7 17,5 

Незадовільні умови праці 12,5 16,8 12,5 11,6 

Недостатність неформального спілкування з колегами 12,6 14,4 17,8 18,9 

Непрестижність набутої спеціальності 1,6 1,9 1,4 1,6 

Інше 1,2 1,4 1,9 1,8 

Таблиця 2. Причини незадоволеності працівників своєю працею в банках
м. Суми (у % до загальної кількості опитуваних)



Інвестиції: практика та досвід № 4/2014124

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Таблиця 3. Організаційні фактори впливу
на формування системи мотивації працівників

банківської установи

Внутрішні фактори впливу 

Бізнес - процес 

Обсяги банківських продуктів чи послуг 

Організаційна структура установи  

Темпи напрацювання нових банківських продуктів (послуг) 

Номенклатура банківських продуктів (послуг) 

Місце знаходження установи 

Наявність соціальної інфраструктури 

Контроль якості 

Персонал 

Категорії працівників 

Кадровий потенціал 

Рівень кваліфікації 

Чисельність працівників 

Продуктивність праці 

Плинність кадрів (штучна, природна) 

Механізм матеріального та морального стимулювання 

Інтереси і потреби працівників і т.ін. 

Організація 

управління 

Структура управління установи 

Система менеджменту 

Стилі керівництва 

Методи менеджменту 

Імідж установи 

Рівень корпоративної культури 

Внутрішньо-організаційні комунікації 

Фінанси і облік 

Платоспроможність установи 

Залежність банку від залучених засобів  

Маневреність власного капіталу і т.ін 

Зовнішні фактори впливу 

Організаційні 
фактори прямої 
дії 

Постачальники капіталу 

Споживачі (клієнти) 

Конкуренція 

Законодавча база 

Органи державного регулювання 

Організаційні 
фактори 

опосередкованої 
дії 

Економічний розвиток країни, регіону 

Науково-технічний прогрес 

Соціокультурні та політичні зміни 

задоволених працею у жодному з банків не становить і 50%
від загальної чисельності трудового колективу.

Відповідно аналіз основних причин незадоволеності
працею працівників таких банків м. Суми, як ПАТ "Дер-
жавний Ощадний банк України", ПАТ "Універсал банк"
ПАТ Банк, "Фінанси та кредит", ПАТ "Банк Форум" свід-
чить про недостатність як матеріального, так і нематері-
ального стимулювання праці банківського персоналу
(табл. 2) [8].

Проте вже починаючи з 2012 року відбуваєть-
ся поступова стабілізація рівня оплати праці банк-
івських фахівців, особливо висококваліфікованих,
використання різних форм заохочення праців-
ників.

Так, у ПАТ "Державний Ощадний банк Украї-
ни" використовувались такі форми морального та
матеріального заохочення за особливі внески в
розвиток банку: знаки відзнаки ПАТ "Ощадбанк";
оголошення подяки Голові правління із врученням
срібної пам'ятної медалі; почесні грамоти; грошові
премії.

У ПАТ "Універсал банк" також діють різні
форми матеріального і нематеріального стимулю-
вання, зокрема сформована належна корпоратив-
на культура; запроваджена програма медичного
страхування; працівники банку приймають участь
у міжнародних програмах навчання, які проводить
материнський банк у м. Афіни; прийнята програ-
ма навчання з менеджменту та лідерства для кер-
івників середнього та вищого рівнів (разом із
Harvard Business School); публікуються статті про
найкращих співробітників у щомісячній газеті бан-
ку "Universal Times".

ПАТ Банк "Фінанси та кредит" застосовує, в
свою чергу, такі форми заохочення працівників:
підвищення заробітної плати за результатами оці-
нювання індивідуальної ефективності співробіт-
ників; запровадження системи бонусів, винагород
на основі збалансованих показників ефективності;
нагородження найкращих працівників грамотами,
облаштування дошки пошани; розміщення інтер-
в'ю з успішними працівниками на веб-сторінці бан-
ку.

Два ключові напрями мотивації праці існу-
ють і у ПАТ "Банк Форум", зокрема "емоційна
винагорода" — стандартні програми навчання та
нові програми Key People ("ключові співробіт-
ники") і Talent Pool ("кадровий резерв"), конкурс
бізнес-ідей, номінації "Працівник року", "Найк-
раща філія", "Найкраще відділення банку";
участь в управлінні організацією — розробка
системи преміювальної винагороди, запровад-
ження проекту посадових рівнів (грейдів) з 2012
року з метою забезпечення максимальної про-
зорості в оплаті праці, створення внутрішнього
HR-порталу [9].

Для формування ефективної системи моти-
вації працівників банківських установ доцільно
враховувати внутрішні та зовнішні організаційні
фактори впливу, що представлені у таблиці 3.

Також керівництву банків необхідно щільно
вивчати наступні потреби банківських працівників,
задоволення яких позитивно впливатиме на підви-
щення їх трудової мотивації, а саме:

— прагнення кожного працівника до усвідом-
лення того, що власне благополуччя і впевненість
у майбутньому залежать від фінансового стану
банку та його клієнтів;

— підвищення зацікавленості в ефективному
наданні послуг і максимально зваженому прийнятті рішень;

— забезпечення стабільного рівня заробітної плати,
моральне стимулювання;

— усвідомлення того, що робота у банку приносить нео-
ціненну користь суспільству.

На нашу думку, оскільки ПАТ "ОТБ Банк" посідає про-
відне місце в рейтингу серед інших банків України, низку
рекомендацій з удосконалення системи мотивації даного
банку можна запропонувати іншим банківським установам
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України: спрямувати увагу на економічне стимулювання
працівників (підвищити рівень заробітної плати з урахуван-
ням напруженості праці, премії мають стати діючим інстру-
ментом матеріального стимулювання, створити соціальний
пакет за принципом "кафетерію", тобто надати співробіт-
никам можливість вибору пільг); активно використовувати
соціально-психологічні методи в управлінні (підтримка
сприятливого соціально-психологічного клімату в колек-
тиві, формування системи управління конфліктами, ство-
рення високого рівня організаційної культури тощо); на-
давати можливість працівникам просуватися по кар'єрній
драбині.

На основі показового досвіду діяльності міжнародної
фінансово-кредитної корпорації OTP Group [10] слід зап-
ропонувати перелік заходів з нематеріальної мотивації пер-
соналу, до найбільш дієвих можна віднести такі: створення
сприятливого мікроклімату в колективі; дбайливість, турбота
з боку керівництва, підкреслення значущості внеску кож-
ного працівника у загальну справу; надання можливості от-
римати освіту та здійснити кар'єрне зростання; запровад-
ження демократичного стилю керівництва; створення твор-
чої атмосфери в банку; забезпечення відчуття впевненості в
майбутньому; підбір працівників на посади відповідно до
інтересів та професійної підготовки; правовий захист; участь
в управлінні банком, зокрема у прийнятті рішень; піклуван-
ня про стан здоров'я працівників та членів їх родини.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати,

що мотивація праці є вагомим чинником прогресу і роз-
витку вітчизняних банківських установ. Для вдосконален-
ня системи мотивації банківського персоналу необхідно
наблизити інтереси банку до інтересів його працівників і
навпаки; широко поряд з матеріальним використовувати
моральне заохочення як один із найдешевших та найефек-
тивніших мотиваційних елементів, формувати мотивацій-
ну систему на засадах сучасних світових та вітчизняних на-
працювань, адаптуючи їх до змін як внутрішнього, так і зов-
нішнього бізнес-середовища.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У сучасних умовах трансформації ринкової економі-

ки, поглиблення інтеграційних процесів, а також поширен-
ня глобалізації, підвищення та підтримка стабільності
фінансового ринку багато в чому залежить від банківсь-
кого сектору. Стабільність банківської системи характе-
ризується збалансованістю та пропорційністю функціону-
вання її структурних елементів, здатністю зберігати стійку
рівновагу та надійність протягом тривалого часу. У зв'яз-
ку з цим, необхідності набуває підтримка стабільності бан-
ківської системи в кризові періоди під час підвищення во-
латильності світових ринків капіталу, оскільки дані явища
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призводять до порушення стійкості фінансових систем, у
тому числі банківської системи, та погіршення стану еко-
номіки в цілому. Таким чином, особливої необхідності на-
буває проведення наукових досліджень та розробка адек-
ватної економіко-математичної моделі, яка б дозволила
врахувати проблемні аспекти існуючих підходів, визначи-
ти фактори, які впливають на підвищення стабільності бан-
ківської системи, надати змогу мінімізувати можливість
появи криз, ідентифікувати способи впливу та підходи до
регулювання стабільності банківської системи на основі
застосування інструментарію економетричного моделю-
вання та декомпозиції часових рядів.

У статті проведено ідентифікацію релевантних факторів впливу на стабільність банківської си-

стеми. Запропоновано адаптацію методу Форстера-Стьюарта з метою перевірки на стаціо-

нарність декількох часових рядів. Побудовано економіко-математичну модель визначення інтег-

рального показника (бінарної характеристики) стабільності банківської системи шляхом агрегу-

вання релевантних факторів впливу на основі застосування декомпозиційного аналізу. Здійсне-

не короткострокове прогнозування стабільності банківської системи протягом 2014—2015 рр.

The article is identifying relevant factors influencing on the stability of the banking system. Proposed

an adaptation of the Forster-Stewart method to test for stationary of several time series. Constructed

mathematical model to define the integral indicator (binary characteristic) stability of the banking

system by aggregating the relevant factors of influence on the base of decomposition analysis. Realized

short-term prediction of the stability of the banking system during 2014—2015 years.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню стабільності банківської системи присвячені
праці як зарубіжних фахівців та вчених, так і вітчизняних
науковців, серед яких можна зазначити П. Роуз, Д. Енд-
рюс, А. Крутов, Р. Петерсон, Е. Рід та інші. А.І. Яблоков та
І.В. Яблоков досліджували нечітко-множинний підхід та
нейромоделювання в управлінні фінансовою стабільні-
стю комерційного банку. Ю.В. Коляда, А.О. Харламов роз-
глядали модифікації моделей нелінійної динаміки та сце-
нарії розвитку банку. В роботах В. Вітлінського, О. Пет-
рика, С. Шумської висвітлені підходи до моделювання
стабільності банківського сектору [1; 2; 3]. Праці Д. Еді-
сона присвячені ідентифікації показників, які б вказува-
ли на можливість настання фінансових криз з метою по-
будови системи раннього попередження кризових явищ
[4]. Онищенко Ю.І., Пшенична А.А. розробили методичні
підходи до визначення чинників забезпечення стійкості
банківської системи України [5].

Отже, аналізуючи сучасні літературні джерела в
розрізі дослідження стабільності банківської системи та
її оцінки, необхідності набуває розробка економіко-ма-
тематичної моделі оцінки інтегрального показника стаб-
ільності для країн з перехідною економікою, яка б вклю-
чала фактори, що впливають на загальний рівень банкі-
вської системи. Крім того, актуальності набуває оцінка
взаємозв'язку показників з імовірністю настання кризо-
вого стану в українському банківському секторі.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Таким чином, метою цієї статті є ідентифікація ста-

більності банківської системи та прогнозування її рівня
на прикладі України в умовах фінансової нестабільності.

Для досягнення зазначеної мети необхідно сформу-
вати та вирішити наступні завдання:

— проаналізувати стабільність банківської системи
та виявити фактори, що впливають на неї;

— побудувати економіко-математичну модель стаб-
ільності банківської системи;

— сформувати масив вхідних даних, необхідних для
модельних розрахунків за даними по Україні;

— формально описати зв'язок поміж вхідними сезон-
ними (циклічними) факторами та інтегральним показни-
ком стабільності банківської системи;

— визначити вплив інтегрального показника ста-
більності на основні фактори банківської системи;

— надати інтерпретацію отриманих результатів мо-
делювання та перевірити модель на адекватність;

— спрогнозувати стабільність банківської системи
України на 2014 — 2015 рр.

ВСТУП
У фінансовій системі стабільність є важливою харак-

теристикою. Стабільність банківського сектору залежить
від стійкості кожної банківської установи. Під стабільні-
стю розуміється комплексна характеристика стану бан-
ківської системи, при якому забезпечується спроможність
підтримувати рівноважний стан та відновлювати його
після посилення диспропорцій або зовнішніх потрясінь,
що спричинені деструктивними явищами, такими як
фінансова криза, економічний спад, трансформаційні
зміни в економіці тощо [6].

У сучасній економічній літературі стабільність банкі-
вської системи розглядається як здатність протистояти
зовнішнім та внутрішнім впливам, зберігаючи стійку
рівновагу і надійність протягом часу. Наслідком порушен-

ня банками вимог чинного законодавства виступає виник-
нення ризиків у діяльності банківської системи.

Вчений А.А. Бахолдін, розглядаючи фінансову
стабільність, доводить, що збереження грошової ста-
більності забезпечує необхідні умови для досягнення фінан-
сової стабільності, оскільки незмінність цінових пропорцій
і збалансування макроекономічних параметрів є важливи-
ми передумовами для стабільності економіки [7]. Збережен-
ня фінансової стабільності, яка забезпечує умови для стійкої
роботи фінансових ринків та інституцій, надійного функці-
онування платіжної системи й системи нагляду, доцільно
розглядати як передумову економічної стабільності.

Отже, запропоновано розглядати стабільність банк-
івської системи як динамічну характеристику, що прояв-
ляється у здатності системи протистояти ендогенним та
екзогенним потрясінням, тобто її відхилення від стану
рівноваги не призведе до зменшення рівня довіри зі сто-
рони економічних суб'єктів, а також адекватно протис-
тояти впливу деструктивних факторів та підтримувати
стан довгострокової динамічної рівноваги.

Дослідження стабільності банківської системи Украї-
ни пропонується провести, використовуючи вхідну інфор-
маційну базу, яка складається з наступних часових рядів:
власний капітал, активи, кредити, зобов'язання, кошти в
інших банках, кошти фізичних осіб та чистий прибуток/
(збиток) протягом 2009—2013 років в розрізі кварталь-
них даних. Представимо зазначені статистичні дані в таб-
личному вигляді (табл. 1) [8].

Застосування регресійного аналізу вимагає щоб, вхідні
дані були розподілені за нормальним законом розподілу,
тому їх слід прологорифмувати (табл. 2). Адже саме в та-
кому вигляді розподіл вхідних показників наближається
до нормального. В подальшому будемо оперуватися саме
прологорифмованою вхідною інформаційною базою.

При моделювання динаміки стабільності банківської
системи необхідно перевірити часовий ряд на стаціо-
нарність. Для цього застосуємо метод Форстера-Стью-
арта, який адаптуємо відповідно до особливостей об'єк-
ту дослідження. Отже, стаціонарний часовий ряд — та-
кий випадковий процес, визначальні властивості якого не
змінюються з часом, тобто залишаються незмінними
незмінні математичне сподівання та дисперсія (відсутні
відповідні тренди), автокореляційна функція залежить від
двох сусідніх моментів часу, а не від конкретного часо-
вого періоду. Враховуючи вищенаведене визначення,
розглянемо більш детально етапи практичної реалізації
запропонованого підходу.

На 1-му етапі сформуємо масив вхідних даних шля-
хом вибору та проведення збору статистичних даних в
розрізі динаміки показників кількісної оцінки стабільності
банківської системи України (табл. 2) та комплексно дос-
лідимо їх основні закономірності. Такими показниками ви-
ступають: ln(власний капітал), ln(активи), ln(кредити),
ln(зобов'язання), ln(кошти в інших банках), ln(кошти фізич-
них осіб) та ln(чистий прибуток/ (збиток)) (рис. 1—3).

Аналіз часових рядів, зображених на рисунку 1, надає
можливість визначити основні закономірності зміни показ-
ників оцінки стабільності банківської системи України.
Спостерігаємо чітку лінійну тенденцію показників "Усьо-
го активів" та "Усього зобов'язань". Якщо розглядати ряд
"Кредити", то бачимо різкий спад на початку 2012 року, в
подальшому лінійна тенденція зберігається.

Розглядаючи рисунок 2, можна виділити показники, що
мають лінійну тенденцію. До них відносяться "Власний кап-
італ" та "Усього коштів фізичних осіб". В той же час при-
сутні сезонні коливання показника "Кошти в інших банках".
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однорідність рівнів розглянутих часових рядів, тобто
відсутність нетипових аномальних спостережень, викрив-
лення тенденції.

Аномальний рівень являє собою окреме значення ча-
сового ряду, що не відповідає потенційнім можливостям
економічної системи, що вивчається, і яке, залишаючись
рівнем часового ряду, робить суттєвий вплив на значен-
ня основних характеристик часового ряду. Аномальний
рівень призводить до викривлення результатів аналізу.

Таблиця 1. Вхідна інформаційна база, тис. грн.

Дата 
Власний 

капітал 

Кредити та 
заборгованість 

клієнтів 

(кредити) 

Усього 

зобов’язань 
Усього активів 

Чистий 
прибуток/ 

(збиток) 

банку 

Кошти 
фізичних 

осіб, усього 

Кошти в 
інших 

банках 

01.01.2009 119263048,00 741815978,00 806823449,00 926086498,00 7304241,00 216315201,00 90836447,00 

01.04.2009 117081585,00 737913200,00 753551950,00 870633535,00 -7019821,00 193555291,00 33884045,00 

01.07.2009 112597492,00 735094597,00 752097475,00 864694968,00 -14321422,00 201227356,00 35888021,00 

01.10.2009 117968018,00 747775459,00 771990516,00 889958533,00 -20943905,00 204433272,00 48997303,00 

01.01.2010 120207619,00 726295788,00 753241949,00 873449574,00 -31491841,00 213541657,00 36364661,00 

01.04.2010 126646323,00 720948800,00 748243365,00 874964709,00 -4423405,00 221902328,00 33862590,00 

01.07.2010 127162304,00 719569876,00 758093409,00 885255711,00 -8306141,00 242966702,00 32233872,00 

01.10.2010 132802031,00 744082347,00 784695450,00 917497465,00 -9998904,00 260451288,00 32424402,00 

01.01.2011 137725113,00 750536379,00 804358877,00 942083994,00 -13026584,00 275074581,00 38524861,00 

01.04.2011 138434527,00 768065850,00 856598661,00 995033185,00 -210766,00 291121897,00 43340784,00 

01.07.2011 147816550,00 789549434,00 871994493,00 1019811043,00 -1062004,00 234990364,00 41637350,00 

01.10.2011 151866259,00 815319860,00 877296268,00 1029162518,00 -5641491,00 304672792,00 46638435,00 

01.01.2012 155486926,00 813863749,00 898785345,00 1054272287,00 -7707548,00 310545376,00 54888065,00 

01.04.2012 162236166,27 670016569,01 920236938,87 1082473105,13 1724830,43 331020001,90 53739013,68 

01.07.2012 163775906,42 676956093,77 940619353,06 1104395259,48 1552033,38 343057350,85 50987318,48 

01.10.2012 165810129,53 686335697,38 951635752,16 1117445881,70 2775150,24 354742682,75 37305741,17 

01.01.2013 170196261,77 694381044,79 956983117,52 1127179379,29 4898805,47 369906236,30 26681857,43 

01.04.2013 174264280,50 707753846,56 970871673,73 1145135954,23 3124922,75 390857160,28 26892143,94 

01.07.2013 176080507,06 719099163,53 1018130482,47 1194210989,53 1180733,74 414770081,28 30822608,38 

01.10.2013 178777946,69 748133309,18 1053226264,83 1232004211,52 1732409,23 429713698,20 32421123,81 

Грунтовний аналіз часового ряду, представленого на
рисунку 3 говорить про наявність сезонних коливань по-
казника "Чистий прибуток/ збиток банку". Присутність
такої варіації розглянутих вхідних показників свідчить
про коливальні тенденції динаміки інтегрального показ-
ника стабільності банківської системи України.

Необхідною умовою коректності застосування мето-
ду Форстера-Стьюарта для аналізу часових рядів при мо-
делюванні стабільності банківської системи вважається

Дата ln(ВК) ln(Кредити) ln(Зобов’язання) ln(Активи) 

ln(Чистий 

прибуток/ (збиток) 
банку) 

ln(Кошти 

фіз. осіб) 

ln(Кошти в 

інших 
банках) 

01.01.2009 18,597 20,425 20,509 20,646 15,804 19,192 18,325 

01.04.2009 18,578 20,419 20,440 20,585 15,764 19,081 17,338 

01.07.2009 18,539 20,416 20,438 20,578 16,477 19,120 17,396 

01.10.2009 18,586 20,433 20,464 20,607 16,857 19,136 17,707 

01.01.2010 18,605 20,403 20,440 20,588 17,265 19,179 17,409 

01.04.2010 18,657 20,396 20,433 20,590 15,302 19,218 17,338 

01.07.2010 18,661 20,394 20,446 20,601 15,933 19,308 17,289 

01.10.2010 18,704 20,428 20,481 20,637 16,118 19,378 17,294 

01.01.2011 18,741 20,436 20,506 20,664 16,383 19,433 17,467 

01.04.2011 18,746 20,459 20,568 20,718 12,259 19,489 17,585 

01.07.2011 18,811 20,487 20,586 20,743 13,876 19,275 17,545 

01.10.2011 18,839 20,519 20,592 20,752 15,546 19,535 17,658 

01.01.2012 18,862 20,517 20,617 20,776 15,858 19,554 17,821 

01.04.2012 18,905 20,323 20,640 20,803 14,361 19,618 17,800 

01.07.2012 18,914 20,333 20,662 20,823 14,255 19,653 17,747 

01.10.2012 18,926 20,347 20,674 20,834 14,836 19,687 17,435 

01.01.2013 18,952 20,359 20,679 20,843 15,405 19,729 17,099 

01.04.2013 18,976 20,378 20,694 20,859 14,955 19,784 17,107 

01.07.2013 18,986 20,394 20,741 20,901 13,982 19,843 17,244 

01.10.2013 19,002 20,433 20,775 20,932 14,365 19,879 17,294 

 

Таблиця 2. Прологарифмована вхідна інформаційна база, тис. грн.
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Рис. 1. Динаміка показників "Кредити", "Зобов'язання", "Активи"
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Рис. 2. Динаміка показників "Власний капітал", "Кошти фізичних осіб"
та "Кошти в інших банках"
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Рис. 3. Динаміка показника "Чистий прибуток /збиток банку
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Для виявлення аномальних рівнів часових рядів про-
понується використовувати метод Ірвіна. Цей метод грун-
тований на порівнянні сусідніх значень ряду і розрахун-
ку його характеристики λ

t
 , яка дорівнює:

(1),

де  — оцінка середньоквадратичного відхилення
ряду y, яка розраховується наступним чином:

(2),

Розрахункові значення порівнюються з критичними
значеннями , і якщо вони не перевищують критичне, то
відповідні рівні y

t
 вважаються нормальними. У таблиці 3

аномальні рівні досліджуваного часового ряду позначені
жирним шрифтом.

Через те, що було виявлено аномальний рівень на са-
мому початку часового ряду ln(Кошти в інших банках),
то його слід замінити відповідним значенням за кривою,
що згладжує цей часовий ряд.

Отримані аномальні значення (у табл. 3) можуть бути
пояснені наступним чином:

1. Аномальність показника "Кредити та заборго-
ваність клієнтів" 01.04.2012 пов'язана з отриманням знач-
но меншого порівняно до попереднього періоду значен-
ня рівня кредитів. У подальшому прогноз даного показ-
ника буде проводитися без врахування тенденції до цьо-
го значення, а на основі тенденції, яка прослідковується

з 01.04.2012 по 01.10.2013 рік.
2. Аномальність показника "Кошти в інших банка"

01.04.2009 пояснюється початком кризи в банківській си-
стемі України та отриманням значно менших значень да-
ного показника.

Формалізувати та кількісно описати виявлені зако-
номірності за допомогою використання математичних ме-
тодів пропонуємо шляхом проведення декомпозиційно-
го аналізу. Розглянуті часові ряди розкладемо на скла-
дові — трендову (F(t)), сезонну (циклічну) (S) та випад-
кову компоненти.

Показник "Чистий прибуток /збиток банку" описує
тренд-сезонна адитивна модель:

     (3),
де ЧП(3) — Чистий прибуток/ збиток банку в момен-

ту часу t; d
1 

(d
2
, d

3
, d

4
) — індикатор першого (відповідно

другого, третього,четвертого) кварталу, який приймає зна-
чення: "1" тоді, коли момент часу, в розрізі якого прово-
дяться розрахунки, відповідає першому (відповідно друго-
му, третьому, четвертому) кварталу, а "0" — в іншому ви-
падку.

Рисунок 4 представляє графічне відображення
рівняння (3).

Показник "Кошти в інших банках" характеризується
тренд-сезонною адитивною моделлю:

(4),

Таблиця 3. Аномальні рівні досліджуваних часових рядів
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де  
t

)банкахінших  в Кошти( — кошти в інших банках
в момент часу t.

Рисунок 5 представляє графічне відображення
рівняння (4).

На 2-му етапі порівняємо кожен рівень досліджува-
ного часового ряду, починаючи з другого, з усіма попе-
редніми. Отримаємо дві числові послідовності k та l, роз-
раховані за наступними формулами:

    (5),

     (6).

Результати розрахунків представлені в таблиці 4.
На 3-му етапі розрахуємо величини c і d, які ха-

рактеризують згасання чи розхитування розгляну-
тих часових рядів, що впливають на динаміку інтег-
рального показника оцінки стабільності банківсь-
кої системи України, використовуючи наступні фор-
мули:

    (7),

(8),

де tk ( tl )  — значення числової послідовності k (l) в мо-
мент часу t.

с — характеризує зміну рівні часового ряду і набу-
ває значення від 0 (коли всі рівні ряду однакові) до n-1
(ряд є монотонним);

d — характеризує зміну дисперсії часового ряду і
змінюється від [-(n-1)] — ряд поступово згасає, (n-1) —
ряд поступово розхитується.

Характеристики c і d представлені в таблиці 5.
На 4-му етапі порівняємо фактичні значення t-статис-

тики для c і d з критичними, щоб перевірити дві гіпотези:
1) чи є випадковим відхилення c від математичного

сподівання розглянутого часового ряду;
2) чи є випадковим відхилення d від 0.
Розрахункові формули наступні:

(9),

, (10),

де М(с) — оцінка математичного сподівання роз-
глянутого ряду;

Рис. 4. Фактичні і теоретичні дані в розрізі показника "Чистий прибуток/ збиток банку

Рис. 5. Фактичні і теоретичні дані в розрізі показника "Кошти в інших банках"
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Таблиця 4. Числові послідовності k та l

 

Дата 
ln(ВК) 

ln(Кре-
дити) 

ln(Зо-

бов’я-

зання) 

ln(Ак-

тиви) 

ln(ЧП 

(З)) 

ln(Кош-

ти фіз. 
осіб) 

ln(Кош-

ти в 

інших 

банках) 

ln(В
К) 

ln(Кре-

дити) 

ln(Зо-

бов’я-

зання) 

ln(Ак-

тиви) 

ln(ЧП 

(З)) 

ln(Кош- 

ти фіз. 
осіб) 

ln(Кош-

ти в 

інших 

банках) 

k l 

01.01.2009 - - - - - - - - - - - - - - 

01.04.2009 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

01.07.2009 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

01.10.2009 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

01.01.2010 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

01.04.2010 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

01.07.2010 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

01.10.2010 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.01.2011 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.04.2011 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

01.07.2011 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.10.2011 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.01.2012 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

01.04.2012 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.07.2012 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

01.10.2012 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.01.2013 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

01.04.2013 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.07.2013 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.10.2013 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблиця 5. Характеристики монотонності
часових рядів стабільності банківської системи України

 

Дата 
ln(ВК) 

ln(Кре-
дити) 

ln(Зо-

бов’я-

зання) 

ln(Акт-
иви) 

ln(ЧП 

(З)) 

ln(Кош-

ти фіз. 
осіб) 

ln(Кош-

ти в 

інших 

банках) 

ln(В
К) 

ln(Кре-
дити) 

ln(Зо-

бов’я-

зання) 

ln(Акт-
иви) 

ln(ЧП 

(З)) 

ln(Кош-

ти фіз. 
осіб) 

ln(Кош-

ти в 

інших 

банках) 

d c 

01.01.2009 - - - - - - - - - - - - - - 

01.04.2009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 

01.07.2009 -1 -1 -1 -1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

01.10.2009 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

01.01.2010 1 -1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

01.04.2010 1 -1 -1 0 -1 1 -1 1 1 1 0 1 1 1 

01.07.2010 1 -1 0 0 0 1 -1 1 1 0 0 0 1 1 

01.10.2010 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

01.01.2011 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

01.04.2011 1 1 1 1 -1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

01.07.2011 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

01.10.2011 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

01.01.2012 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

01.04.2012 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

01.07.2012 1 -1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

01.10.2012 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

01.01.2013 1 0 1 1 0 1 -1 1 0 1 1 0 1 1 

01.04.2013 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

01.07.2013 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

01.10.2013 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
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σ
с
 — оцінка середньоквадратичного відхилення для

величини c;
σ

d
 — оцінка середньоквадратичного відхилення для

величини d.
Якщо розраховані значення t-статистики більше кри-

тичного значення, то гіпотезу відхиляємо, бо для дано-
го ряду є тренд в середньому чи в дисперсії.

Представимо розраховані значення в табличному
вигляді (табл. 6).

На 5-му етапі визначимо інтегральний показник R як
суму td та tc, тобто навпроти відповідного значення про-
ставляємо одиниці, якщо присутній тренд або дисперсії,
або середньої величини.

Практичне впровадження запропонованої моделі
дозволить визначити період, протягом якого для банкі-
вської системи України характерне зниження рівня ста-
більності (рис. 6). Так, індикатор стабільності приймає
значення "1", що означає наявність нестабільного стану
у другому кварталі 2010 та 2011 років, у другому півріччі
2011 року та на початку 2012 року.

 Результати, що наведені на рис. 6, підтверджують
адекватність моделі. Аналізуючи дану діаграму, можна ска-
зати, що з 01.04.2009 по 01.04.2012 банківська система Ук-
раїни була нестабільною. Саме в даний період фактори,
що спричинили появу фінансової кризи найбільше вплину-
ли на ліквідність національної банківської системи.

Протягом розглянутого часового проміжку спостері-
гаються нетривалі періоди, коли банківська система зна-
ходилася у рівноважному стані. Аналіз рисунку 6 показав,
що остаточно до стабільного стану вдалося повернутися
лише в IV кварталі 2012 року. Слід відмітити, що на основі
побудованого прогнозу, можемо побачити нову хвилю кри-
зи в банківській системі України в кінці 2015 року.

Стабільність банківської системи впливає на формуван-
ня основних показників функціонування усіх банківських
установ. У рамках даного дослідження необхідності набу-
ває визначення напрямку та характеру взаємозв'язку між
зазначеною результативною ознакою та обсягами власно-
го капіталу, зобов'язань, кредитів, активів по банківській
системі в цілому. Так, кількісно описати вплив факторних
ознак на індикатор стабільності пропонується на основі еко-
нометричного підходу. В результаті було побудовано
рівняння нелінійної множинної регресії наступного виду:

 (11)

де R — індикатор стабільності банківської системи;
ОС — власний капітал; L — кредити; E — зобов'язання;
A — активи.

Аналіз параметрів рівняння (11) дозволяє зробити на-
ступні висновки. При 1%-му збільшенні розміру власного
капіталу до величини 50500000 тис. грн. результативна оз-
нака збільшується на 0,816%. Подальше зростання даного
показника приводить до зменшення результативної ознаки
на 0,225%, тобто до покращення стану банківської систе-
ми. Аналогічна тенденція прослідковується і для показни-
ка "Зобов'язання", — збільшення розміру зобов'язань до
критичної величини 297100000 тис. грн. призводить до втра-
ти банківською системою України стабільного стану на рівні
0,192%, подальше збільшення — до зменшення на 0,082%.
Взаємозв'язок показника "Кредити" та результативної оз-
наки представлений поліномом другого ступеня гілками
вниз, про що і говорить протилежний вплив даного показ-
ника на індикатор стабільності банківської системи.
Збільшення зобов'язань до величини 698700000 тис. грн.
приведе до зменшення індикатора стабільності на 0,09%,
а нарощення обсягу зобов'язань понад критичну величину
призводить до втрати банківською системою України ста-

більного стану (на 0,253%). Такою ж тенденцією характе-
ризується і показник "Активи", для якого критичне значен-
ня дорівнює величині 352100000 тис. грн. Збільшення ак-
тивів на 1% до критичної точки приведе до зменшення ре-
зультативної ознаки на 0,223%, а в подальшому — до
збільшення на 0,015%. Достовірність та адекватність вияв-
лених закономірностей підтверджується: критерієм Фіше-
ра, фактичне значення якого 2,636 перевищує критично до-
пустимий рівень 2,609; коефіцієнтом детермінації на рівні
82,36%; статистично значущими параметрами рівняння рег-
ресії, про що говорить критерій Стьюдента.

ВИСНОВОК
Таким чином, визначення інтегрального показника

стабільності банківської системи України на основі зас-
тосування адаптації методу Форстера-Стьюарта та зас-
тосуванні декомпозиційного аналізу дозволяє отримати
інструмент прогнозування ефективності управління
фінансовими ресурсами в розрізі банківської системи.
Практичне значення побудованої економіко-математич-
ної моделі полягає у можливості дослідження динаміки
стабільності банківської системи як часового ряду, що
розкладений на трендову, сезону (циклічну) та випадко-
ву складові. Дана модель дозволяє визначити рівень ста-
більності банківської системи та вплив індикатора на по-
казники діяльності банків, що допоможе на ранніх стад-
іях запобігти появи фінансової кризи та розробити план
дій по покращенню стану банківського сектору України.
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для стабилизации текущего социально-экономи-
ческого состояния,  так и для принятия важных
стратегических решений относительно последу-
ющего развития страны.  Роль ресурсного обес-
печения является важной как для всей страны,

В статье выделены наиболее важные проблемы ресурсного обеспечения банковской дея-

тельности в Украине, среди которых опережение темпов роста банковских активов относитель-

но темпов роста уровня их капитализации, обострения кризиса реальной экономики; отсут-

ствие возможностей работать в режиме долгосрочной стратегии; неадекватное влияние де-

нежно-кредитной политики НБУ на ресурсное обеспечение отдельных коммерческих банков;

хронический дефицит финансирования банков, устремления банковских ресурсов прежде всего

на финансирование бизнеса своих владельцев; отсутствие долгосрочных ресурсов. Исследо-

ваны тенденции динамики и структуры брутто и нетто-ресурсної базы учреждений банковской

системы 1 и 2 уровня по источникам, каналам и уровням ее формирования, а также по направ-

лениям ее использования в 2011—2012 гг. Рассчитан уровень иммобилизации ресурсной базы

учреждений банковской системы 1 и 2 уровня. Осуществлен сравнительный анализ системы

формирования ресурсной базы банков. Очерчены резервы решения этих проблем, определе-

ны пути усовершенствования деятельности коммерческих банков по мобилизации ресурсов

на внутреннем финансовом рынке, среди которых: проведение гибкой депозитной политики,

обеспечения высокой гарантии надежности размещения накопленных денежных средств; до-

ступность правдивой информации о деятельности банков с целью предоставления вкладчи-

кам возможности самостоятельно оценить риск будущих доходов и т. п.

The article highlights the most important problems of resource support of banking activities in

Ukraine, among which: passing of rates of growth of bank assets is in relation to the rates of growth

of level of capitalization, sharpening of crisis of the real economy; absence of possibilities to work in

the mode of long-term strategy; inadequate influence of monetary policy of NBU is on the resource

providing of separate commercial a chronic deficit of financing of banks, direction of bank resources,

is foremost on financing of business of the proprietors; absence of long-term resources. The

tendencies of dynamics and structure of gross and netto-resursnoy base of establishments of the

banking system are investigational 1 and 2 levels on sources, ductings and levels of its forming, and

also after directions of its direction in 2011—2012. The level of immobilization of resource base of

establishments of the banking system is expected 1 and 2 levels. A comparative analysis is carried

out. Found out the most substantial problems of the resource providing of bank activity at the level of

NBU and network of commercial banks. Outlined backlogs in relation to the decision of these

problems, certainly ways of improvement of activity of commercial banks from mobilization of

resources at the internal financial market, among which: leadthrough of flexible deposit policy,

providing of high guarantee of reliability of placing of the accumulated money; availability of reliable

information is about activity of banks with the purpose of grant.
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так и для самих банков,  постольку от объема и
структуры ресурсов напрямую зависят масшта-
бы их активных операций, а, следовательно, раз-
меры их доходов и прибылей, которые являют-
ся основой успешной будущей деятельности. Эти
процессы требуют от банков адекватного нара-
щивания объемов их ресурсной базы, оптимиза-
ции структуры и совершенствования ее органи-
зации и т.п.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопрос формирования банковских ресурсов
рассматривались как известными зарубежными
учеными, такими как А. Смит [1], Дж. С. Милль
[2], А. Маршал [3], П. Роуз [4] и др., так и отече-
ственными учеными, среди которых: М. Алексе-
енко [5], А. Дзюблюк [6], А. Мороз [7], Савлук
М. [7], Пуховкіна М. [7], Ж. Довгань [8], А. Ки-
риченко [9], Гіленко І.  [9], ЯтченкоА [9], А. Вож-
жов [10] и др.

Не отрицая весомость полученных результа-
тов вышеупомянутых ученых, следует отметить,
что комплексные исследования ресурсной базы
банков с учетом современных требований, в на-
стоящее время практически отсутствуют. В свя-
зи с  мировым финансовым кризисом процессы
формирования и использования ресурсов банков
не только заострились, а нуждаются в разработ-
ке новой концепции понимания проблемы с уче-
том системы углубленнойц связи не только меж-
ду отдельными элементами функциональной де-
ятельности банков, но и с учетом сложной сис-
темы планетарного и национального взаємодей-
ствия.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка современных аспектов ресурсного обес-

печения банковской деятельности в Украине и раз-
работка путей нейтрализации выявленных проблем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В современных условиях посткризисного состо-

яния экономики в Украине к наиболее весомым про-
блемам ресурсного обеспечения банковской дея-
тельности общенационального уровня следует отне-
сти: опережение темпов роста банковских активов
относительно темпов роста уровня капитализации;
заострение кризиса реальной экономики, в первую
очередь, сферы производства; усиление внутрибан-
ковской нестабильности из-за отсутствия возможно-
стей работать в режиме долгосрочной стратегии; не-
адекватное влияние денежно-кредитной политики
НБУ на ресурсное обеспечение отдельных коммер-
ческих банков; хронический дефицит финансирова-
ния банков, основными источниками которого явля-
ются депозиты граждан и бизнеса, а также внешние
долги (эти три статьи теперь занимают 59% всех
ресурсов банков); направление банковских ресур-
сов, прежде всего, на финансирование бизнеса сво-
их владельцев; отсутствие долгосрочных ресурсов;
отсутствие заемщиков, которые бы имели стойкое
финансовое положение и т. п.

Анализ брутто и нетто-ресурсной базы учрежде-
ний банковской системы предоставил возможность
обнаружить иммобилизованные ресурсы и очертить
резервы относительно решения этих проблем. На-
помним, что общая ресурсная база банков является
брутто-ресурсной базой, а та часть брутто-ресурс-
ной базы, которая реально идет на удовлетворение
потребностей банковских учреждений в осуществ-

№ п/п 
Название показателя 

2011 2012 2013 

 млн  грн. % млн  грн. % млн  грн. % 

1 уровень банковской системы (НБУ) 

1 Собственные ресурсы НБУ 66904 17 86939 21 89469 21 

2 Обязательства НБУ 200092 83 209565 79 222786 79 

3 Брутто-ресурсная база НБУ 398988 100 423847 100 425080 100 

2 уровень банковской системы (коммерческие банки) 

1 Собственные ресурсы банків  137 725 15 155 487 15 169 320 15 

2 Обязательства банков  804 363 85 898 793 85 957 872 85 

3 Брутто-ресурсная база банков 942 088 100 1 054 280 100 1 127 192 100 

Таблица 1. Динамика и структура брутто-ресурсной
базы учреждений банковской системы Украины по источникам и уровням

ее формирования в 2011—2013 гг.

Примечание: составлено автором за материалами [11].

№ 

п/п 
Назва показника 

2012 .2013 

млн грн. % млн грн. % 

1 Брутто-ресурсная база 1 054 280 100 1 127 192 100 

2 Внутрисистемный канал 13027 1,2 25313 2,2 

3 Внутринациональный канал 778393 73,9 859928 76,3 

4 Внешненациональный канал 262860 24,9 241951 21,5 

Таблица 2. Динамика и структура брутто-ресурсной базы
учреждений банковской системы Украины за основными каналами

ее формирования в 2012—2013 гг.

Примечание: составлено автором за материалами [11].
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лении активных операций является нетто-ресурсной
базой банков (табл. 1).

Так, общая ресурсная база учреждений банков-
ской системы Украины в 2011—2013 гг. имела рас-
тущую тенденцию как в части собственных, так и в
части привлеченных ресурсов. При этом часть обя-
зательств в брутто-ресурсний базе НБУ за последние
три года уменьшилась на 4 в.п.., а соотношение меж-
ду частью собственных средств и привлеченных и за-
имствованных ресурсов на 2 уровне банковской си-
стемы Украины осталось неизменным. Это свиде-
тельствует, на наш взгляд, о начале стабилизацион-
ных тенденций в работе учреждений банковской си-
стемы Украины.

Оценка брутто-ресурсной базы учреждений бан-
ковской системы Украины за основными каналами
ее формирования в 2012 гг. свидетельствует о не-
значительной части именно внутрисистемного кана-
ла, которая составляла на начало 2012 г. лишь 1,2%,
а на начало в 2013 г. — 2,2% от общей брутто-ре-
сурсной базы учреждений банковской системы Ук-
раины (табл. 2).

Ресурсное наполнение по внутринациональному
каналу брутто-ресурсной базы учреждений банков-
ской системы Украины увеличилось в 2012 г. на
2,4%, а по внешненациональному каналу уменьши-
лось на 2,4%. Практически состав брутто-ресурсной
базы учреждений банковской системы Украины за
основными каналами ее формирования в 2012 р су-
щественно не изменился. Невзирая на это, намети-
лась тенденция сужения внешнесистемного канала
и расширения внутринационального канала. Для
банковской системы Украины это положительное яв-
ление, постольку переход на использование внутрен-
него ресурсного потенциала позволит уменьшить
масштабы теневой экономики и минимизировать
планетарные и международные финансовые риски.

Динамика и структура нетто-ресурсной базы уч-
реждений банковской системы Украины за направ-
лениями ее использования в 2011—2012 рр. пред-
ставлено в табл. 3.

Денежные ресурсные потоки НБУ, которые
опосредствуются ценными бумагами и направляют-
ся в коммерческие банки, есть, на наш взгляд, не-
постоянной, вариативной частью ресурсной базы
коммерческих банков. Лишь непосредственное кре-
дитование коммерческих банков со стороны НБУ
можно считать прогнозируемой и относительно по-
стоянной для банков частью их ресурсной базы. А
потому, для стабилизации ресурсных потоков ком-
мерческих банков особенно важным является ус-
тановление прогнозируемых ресурсных пропорций
НБУ в формировании нетто-ресурсной банковской
системы.

В структуре нетто-ресурсной базы банков Укра-
ины за ее направлением в 2011—2013 гг., в отличие
от нетто-ресурсной базы НБУ, наибольшую часть
составляют именно кредиты. Расчет показателя со-
отношения кредитов, полученных банками от НБУ и
предоставленных коммерческими банками кредитов
субъектам ведения хозяйства свидетельствует о не-
значительной роли НБУ в формировании нетто-ре-
сурсной базы банковской системы (табл. 4).

Следует отметить, что нетто-ресурсна база бан-
ков Украины (2 уровень банковской системы) ко-
личественно соответствует нетто-ресурсний базе
всей банковской системы, постольку вложения НБУ
в ценные бумаги Украины и кредитования банков и
других заемщиков уже учтены в ресурсной базе
банков — учреждений 2 уровня банковской систе-
мы. Наибольшую часть нетто- ресурсной базы НБУ
по источникам ее формирования в 2012 г. состав-
ляет ссудная ее часть в форме обьязательств пе-
ред МВФ. Эмиссия депозитных сертификатов НБУ,

№ 

п/п 

Название показателя 2011 2012 2013 

 млн грн. % млн грн. % млн грн. % 

1 уровень банковской системы (НБУ) 

1 Ценные бумаги Украины  54879 47,4 75977 55,7 104565 61,4 

2 Кредиты банкам и другим заемщикам  60782 52,6 60326 44,3 65055 38,6 

3 Нетто-ресурсна база НБУ 115661 100 136303 100 169620 100 

2 уровень банковской системы (коммерческие банки) 

1 Корреспондентские счета, открытые в 

других банках  

67 596 7,5 78 395 7,9 99 472 9,8 

2 Кредиты предоставленные  755 030 83,3 825 320 83,3 815 327 80,7 

3 Вложения в ценные бумаги  83 559 9,2 87 719 8,8 96 340 9,5 

4 Нетто-ресурсна база банков Украины 906185 100 991434 100 1011094 100 

Таблица 3. Динамика и структура нетто-ресурсной базы
учреждений банковской системы Украины за направлениями ее использования

в 2011—2012 рр.

Примечание: составлено автором за материалами [11].

Примечание: составлено автором за материалами [11].

Таблица 4. Кредитные потоки учреждений банковской системы Украины
в 2011—2013 гг.

№ п/п Название показателя 2011 2012 2013 

1 Кредиты полученные банками от НБУ, млн грн.  60782 60326 65055 

2 Кредиты, предоставленые банками хозяйствующим субьектам, млн грн.  755 030 825 320 815 327 

3 Соотношение кредитов, полученных банками от НБУ и предоставленных 

банками кредитов хозяйствующим субъектам, % 

8,05 7,31 7,99 
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при этом, сократилась за два последних отчетные
года из 9442 млн грн. до 334 млн грн., тоесть почти
в тридцять раз. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что депозитные источники формирования нет-
то-ресурсной базы НБУ, невзирая на их общую не-
значительную долю, в последние годы катастрофи-
чески уменьшаются.

Анализ динамики и структуры нетто-ресурсной
базы учреждений 2 уровня банковской системы Ук-
раины в 2011—2012 гг. Свидетельствует, наоборот,
о сокращении ее недепозитной части и увеличения
депозитной, что является позитивным явлением в си-
стеме развития отечественных банков.

Оценка коэффициента иммобилизации ресурс-
ной базы учреждений банковской системы Украины
в 2011—2013 гг. свидетельствовала о позитивных
тенденциях иммобилизационных ресурсных процес-
сов. По состоянию на 1.01.2013 г. коэффициент им-
мобилизации ресурсной базы банков Украины соста-
вил 0,1, что почти в 9 раз меньше чем в 2011 г. Не-
взирая на общие позитивные моменты в системе ре-
сурсного обеспечения банковской деятельности на
втором уровне банковской системы Украины умень-
шения коэффициента иммобилизации ресурсной
базы свидетельствует о ресурсном истощении ком-
мерческих банков.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Оценка общей ресурсной базы учреждений бан-

ковской системы Украины в  2011—2013 гг.
свидетельствует о начале стабилизационных тенден-
ций в работе учреждений банковской системы Ук-
раины, а именно переход на использование внутрен-
него ресурсного потенциала, который позволит
уменьшить масштабы теневой экономики и миними-
зировать планетарные и международные финансо-
вые риски.

Наиболее действенными стимулами для усовер-
шенствования деятельности банков по мобилизации
ресурсов на финансовом рынке есть проведение
банками гибкой депозитной политики; обеспечение
высокой гарантии надежности размещения накоп-
ленных денежных средств; доступность достоверной
информации о деятельности банков с целью предо-
ставления вкладчикам возможности самостоятель-
но оценить риск будущих доходов и т.п. Все эти на-
правления и представляют актуальне вопросы буду-
щих исследований в сфере ресурсного обеспечения
банковской деятельности.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важко уявити сучасний світ без комп'ютерних техно-

логій та широкого використання інформаційних систем.
Центром будь-якої подібної системи є програмне забезпе-
чення, що дозволяє вести ефективне управління певним про-
цесом, робити складні розрахунки або автоматизувати ок-
ремі аспекти побуту. Кожне програмне забезпечення про-
ходить довгий шлях від задумки до конкретної реалізації у
вигляді ІТ-проекту.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM USING
THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING

У статті розглянуто особливості інформаційних систем управління ІТ-проектами, визначено

задачі, які вони мають вирішувати, та визначено ряд недоліків, притаманних існуючим систе-

мам. У якості одного з можливих шляхів їх усунення запропоновано застосування економіко-

математичних методів і моделей при їх розробці. Виділено основні задачі, які можуть бути ви-

рішені за допомогою методів економіко-математичного моделювання та представлено загаль-

ний алгоритм розв'язання задачі щодо визначення послідовності виконання робіт проекту та

оптимального призначення співробітника на виконання певної задачі.

The article provides information about the features of project management systems, the problems

they have to solve and the shortcomings of the existing systems. As one of the possible ways to

improve them it was advised to use economic-mathematical methods and models when they are

developed. The basic problems that can be solved using the methods of economic-mathematical

modeling were defined and the ways to deal with the problem of determining the sequence of

operations and the problem of optimal assignment of employee were offered.

Ключові слова: система управління ІТ-проектами, розробка системи управління ІТ-проектами, опти-
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Вчасність виконання проекту, понесені витрати та якість
кінцевого продукту в значній мірі залежить від ефективності
управління процесом його розробки. Однак існуючі на сьо-
годні інформаційні системи управління ІТ-проектами, серед
яких Basecamp, Redmine, JIRA, TeamLab, TeamBox, Rallydev
та багато інших, у більшості випадків позбавлені функціо-
налу, який би забезпечував аналіз та передбачення пере-
бігу проекту. Тож пошук можливих шляхів удосконалення
процесу управління ІТ-проектами сьогодні є однією із
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найбільш важливих задач, з якими стикаються спеціалісти
галузі ІТ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливостям процесу управління ІТ-проектами присвя-
чені праці як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Серед
них можна відзначити С. Снедакер, І. Селиховкіна, О. Анань-

єва, Т.К. Кравченка, Н.В. Молот-
кову, І.С. Сахарова, А.В. Ходи-
ревську та ін. У той же час дослі-
джень, пов'язаних з пошуком
можливих шляхів поліпшення си-
стем управління ІТ-проектами
нами знайдено не було.

З огляду на це метою даної
статті є розробка підходу до удос-
коналення створюваних інформа-
ційний систем управління ІТ-про-
ектами за рахунок застосування
методів економіко-математично-
го моделювання.

Виклад основного матеріалу.
Управління ІТ-проектами — до-
сить нова галузь, яка постійно
розвивається. Це методологія
(процес) організації, планування,
управління, координації трудо-
вих, фінансових і матеріально-
технічних ресурсів протягом про-
ектного циклу, направлена на
ефективне досягнення його цілей
шляхом використання сучасних
методів, технік і технологій управ-
ляння та досягнення зазначених
в проекті результатів за складом
та обсягом робіт, вартості, часу,
якості та задоволеності учасників
проекту [1, c. 18].

Важливість якісного управлі-
ння ІТ-проектами випливає з
особливостей таких проектів, а
саме наявності великої кількості
труднощів при їх розробці. Таки-
ми труднощами є:

— Складність. Проявляється
у значно більшій мірі, ніж у будь-
якій іншій галузі людської діяль-
ності. Складність є сутністю про-
грамних об'єктів і нелінійними
темпами зростає разом зі зрос-
танням їх обсягів;

— Узгодженість. Передбачає
відсутність інформаційної аси-
метрії між усіма учасниками про-
цесу розробки ПЗ. Неефек-
тивність комунікацій, різне сприй-
няття системи та використання
неперевірених допущень її роз-
робниками призводять до того,
що окремі складові єдиного про-
грамного комплексу, а також
взаємозв'язок ПЗ із зовнішніми
вимогами стає неузгодженим, що
вимагає суттєвих витрат ресурсів
на усунення даної проблеми.

— Здатність до змін. Видима
в теорії легкість змін ПЗ на прак-
тиці виливається у істотні витрати

ресурсів, зростання складності та порушення концептуаль-
ної цілісності продукт.

— Незримість. На відміну від карт, схем, рисунків та
інших засобів візуального абстрагування, які можуть бути
використані для представлення більшості об'єктів матері-
ального і нематеріального світу, програмні об'єкти дуже
слабо піддаються наглядній візуалізації. Прийняті на прак-
тиці нотації блок-схем, моделей даних, мови графічного

Рис. 1. Use-case діаграма системи управління проектами



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

141

моделювання, такі як, наприклад, UML, не здатні достатньо
ефективно вирішити проблему наглядного представлення
структури ПЗ і принципів його функціонування [2, с.100—
102].

Іншим аспектом необхідності якісного управління ІТ-
проектами є їх ціна. Середня зарплата програміста за дани-
ми ресурсу dou.ua, однієї з найбільших спільнот людей, по-
в'язаних з інформаційними технологіями, дорівнює приблиз-
но $2800, а заробітна платня менеджера проектів переви-
щує $4100 на місяць [3]. Ці суми зростають в рази, якщо
брати більш розвинені країни. Тож можемо уявити загальні
витрати, які понесе фірма при неправильному або недостат-
ньо ефективному управлінні проектом.

Третім аспектом необхідності якісного управління про-
ектами є значні проблеми при зриві строків. Так як при ство-
ренні програмних продуктів основним ресурсом є робота
програмістів, то логічною дією при появі небезпеки прова-
лу проекту повинне бути додавання додаткової робочої сили,
але це не так. Якщо проект не вкладається в строки, то до-
давання додаткової робочої сили затримає проект ще більше
[2, c. 22]. Це створює безвихідну ситуацію, коли час вико-
нання проекту залежить лише від календарного часу, і аж
ніяк не від співвідношення між людино/годинами, та часом,
що залишився для виконання проекту.

Саме подібні проблеми допомагає вирішити якісне
управління проектом.

Застосування систем управління проектами дозволяє:
— знизити ймовірність невірної оцінки часу виконання

проекту;
— проводити більш детальний контроль за виконанням

проекту;
— зменшити вірогідність помилок в процесі управління

проектом;
— зменшити витрати часу менеджера проектів, в на-

слідок чого він зможе здійснювати управляння декількома
проектами;

— зменшити час виконання проекту;
— завчасно передбачити несприятливий розвиток про-

екту.
Системи управління проектами у загальному випадку

покликані допомогти оптимізувати роботу менеджера про-
екту і роботу усієї команди в цілому. Основними задача-
ми, що вирішуються системами управління проектами, є:
створення задач, створення подій, виконання завдань, кон-
троль за виконанням задач, планування ходу виконання
проекту, аналіз ходу виконання проекту, надання рекомен-
дацій щодо управління проектом, управління робочим ча-
сом.

Реалізація зазначених функцій забезпечує менеджера
проектами необхідними засобами для управління процесом
перебігу того чи іншого проекту.

Окрім описаних функцій, подібні системи можуть місти-
ти й інший допоміжний функціонал, такий як: управління вит-
ратами, ведення рахунків та розрахунків, генерація звітності,
візуалізація певних частин проекту, забезпечення обміну
миттєвими повідомленнями, реалізація форуму та wiki, віде-
очат тощо.

Для забезпечення інтеграції з інфраструктурою компанії
можуть бути присутні такі функціональні можливості: інтег-
рація з сервером підприємства, інтеграція з системами до-
кументоведення, інтеграція з системами фінансового конт-
ролю, робота у хмарі, інтеграція з мобільними пристроями,
підтримка різних типів даних, у т.ч. специфічних для орга-
нізації тощо.

Для більш наглядної демонстрації функціональності
системи управління проектами представимо можливі сце-
нарії їх використання у вигляді UML Use-case діаграми (рис.
1).

На сучасному ринку представлена велика кількість сис-
тем управління ІТ проектами, серед яких: Basecamp,
Redmine, JIRA, TeamLab, TeamBox, Rallydev та багато інших.
Проведемо порівняльний аналіз п'яти найбільш популярних
систем згідно з основними функціями, які вони мають вико-
нувати.

Як видно з наведеної таблиці 1, найбільш популярні си-
стеми управління проектами не реалізовують, або реалізо-
вують лише частково функціонал, пов'язаний з аналізом та
передбаченням ходу проекту. На нашу думку, це може бути
пов'язане з небажанням занадто ускладнювати систему та
переобтяжувати її інтерфейс. Однак зазначені функції є клю-
човими для систем управління проектами, тож надалі розг-
лянемо можливі шляхи їх реалізації.

У якості цілі оптимізації оберемо дві найбільш затратні
та часті задачі, які вирішуються менеджером проекту:

— визначення найбільш важливих (критичних) робіт,
тобто визначення послідовності виконання робіт;

— визначення члена команди, який виконає певну за-
дачу найкраще.

Для вирішення першої задачі доцільно використовува-
ти метод оцінки і перегляду планів (PERT), а точніше його
варіацію з використанням симуляцій Монте-Карло. Для ви-
рішення другої задачі щодо оптимального призначення
співробітників доцільно застосувати метод спряжених
градієнтів.

Тоді загальна модель оптимізації буде мати вигляд:

tм=>min (1),

Назва функції Basecamp Redmine JIRA TeamLab TeamBox 

Можливість створення задач + + + + + 

Підтримка класів задач + + + + + 

Підтримка ієрархії задач +/- +/- - +/- - 

Можливість створювати зв'язки між задачами - + - - + 

Розрахунок часу закінчення задачі - - - + - 

Можливість створення подій + - + + + 

Наявність планувальника + - + + + 

Можливість автоматичного призначення задач - - - - - 

Аналіз поточного стану проекту - - +/- - - 

Попередження про можливі ризики - - - - - 

Підтримка візуалізації +/- +/- - + +/- 

Можливість обміну файлами + + + + + 

Можливість обміну повідомленнями + + + + + 

Можливість управління робочим часом співробітника - + + - + 

Можливість управління графіком співробітника - - - - - 

Підтримка гнучких методів розробки + + + + + 

Можливість працювати на сервері + + + + + 

Можливість працювати у хмарі - - - + + 

Ліцензія GPL GPL Proprietary GPL AGPL 

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика систем управління проектами
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tм = tпосл + tпризн 

де t
м
 — витрати часу менеджера;

t
посл

 — витрати часу менеджера на визначення послідов-
ності виконання задач;

t
призн

 — витрати часу менеджера на призначення члена
команди на виконання задачі.

Метод оцінки і перегляду планів (PERT) є модифікацією
методу критичного шляху для ймовірнісних моделей. Алго-
ритм методу є наступним:

— для кожної роботи необхідно визначити оптимістич-
ну, песимістичну та вірогідну оцінку часу виконання робо-
ти;

— вирахувати очікуваний час за допомогою бета роз-
поділу;

— розрахувати дисперсію;
— обчислити критичний шлях.
Зупинимося більш детально на методі обчислення кри-

тичного шляху.
Метод критичного шляху відноситься до моделей теорії

обмежень. Він передбачає, що тривалість виконання кож-
ної роботи є відома. В результаті використання цього мето-
ду можна визначити:

— мінімальний час виконання проекту;
— множину критичних та некритичних робіт;
— час, на який можна відкласти виконання некритич-

них робіт;
— час, у який повинні початися та закінчитися конкретні

роботи.
Критичний шлях — найдовший шлях від вихідної до за-

вершальної події. Критичний шлях характеризує мінімаль-
ну тривалість виконання всього комплексу робіт. Роботи та
події, що лежать на критичному шляху, називаються кри-
тичними.

Нехай i,j — вершини або події проекту, (i,j) —  робота
проекту, s — подія "початок проекту", f — подія "закінчен-
ня проекту", Т — довжина критичного шляху.

Введемо наступні змінні:
t

(i,j)
 — час виконання роботи (i, j);

ES
(i,j)

 — найбільш ранній час початку роботи (i,j);
EF

(i,j)
 — найбільш ранній час закінчення роботи (i,j);

LS
(i,j)

 — найбільш пізній час початку роботи (i,j)
LF

(i,j)
— найбільш пізній час закінчення роботи (i,j)

E
i
 — найбільш ранній час настання події i;

L
i 
— найбільш пізній час настання події i;

R
(i,j)

 — повний резерв часу на виконання роботи (i,j);
час, на який може бути відкладена робота (i,j) без збільшен-
ня тривалості виконання всього проекту;

r
(i,j)

 — вільний резерв часу на виконання роботи (i,j);
час, на який може бути відкладена робота (i,j) без збільшен-
ня найбільш раннього часу Е

i
  настання наступної події.

Якщо (i,j) — робота проекту, то мають місце співвідно-
шення:

— для будь-якого j ES
(i,j)

= Е
i
;

— для будь-якого i LF
(i,j)

= L
j
.

Для знаходження критичного шляху, необхідно для
кожної роботи (i,j) визначити найбільш ранній час початку і
закінчення роботи (ES

(i,j)
 і EF

(i,j)
) і найбільш пізній час по-

чатку і закінчення роботи (LS
(i,j)

 і LF
(i,j)

).
Метод критичного шляху описується наступними

співвідношеннями:
ES(s,j) = 0 (2),
для будь-якої роботи (s,j), що виходить із стартової вер-

шини s проекту.
EF(i,j) = ES(i,j) + t(i,j) = Ei + t(i,j) (3),

тобто найбільш ранній час закінчення будь-якої ро-
боти (i,j) перевищує найбільш ранній час початку цієї
роботи (час настання попередньої події i ) на час її вико-
нання.

ES(q,j) = max EF(i,q) (4),
тобто найбільш ранній час початку роботи (q, j) дорів-

нює найбільшому із значень найбільш раннього часу закін-
чення безпосередньо передуючих їй робіт.

T = maxEF(i,f) =Ef (5),
тобто довжина критичного шляху дорівнює найбільш

ранньому часу завершення проекту.

LF(i,f) = T (6),
тобто найбільш пізній час закінчення будь-якої роботи,

що завершує проект, дорівнює довжині критичного шляху.
LS(i,j) = LF(i,j) - t(i,j) = Lj - t(i,j) (7),
тобто найбільш пізній час початку будь-якої роботи мен-

ше найбільш пізнього часу закінчення цієї роботи (часу на-
стання наступної події) на час її виконання.

LF(i,q) = min LS(q, j) (8),
тобто найбільш пізній час закінчення роботи (i, q) дор-

івнює найменшому із значень найбільш пізнього часу початку
безпосередньо слідуючих за нею робіт.

R(i,j) = LS(i,j) - ES(i,j) = LF(i,j) - EF(i,j) = Lj - t(i,j) -Li (9),
тобто повний резерв часу на виконання будь-якої робо-

ти дорівнює різниці між найбільш пізнім і найбільш раннім
часом її початку або різниці між найбільш пізнім і найбільш
раннім часом її закінчення.

r(i,j) = Lj - ES(i,j) - t(i,j) = L,j - EF(i,j) = Lj - Ei - t(i,j) (10),
тобто вільний резерв часу на виконання будь-якої ро-

боти дорівнює різниці між найбільш пізнім часом настання
наступної події і найбільш раннім часом закінчення роботи.

З приведених вище визначень і співвідношень безпосе-
редньо витікають наступні твердження:

— довжина критичного шляху дорівнює Т;
— якщо R

(i,j)
 = 0, то робота (i,j) лежить на критичному

шляху;
— якщо R

(i,j)
> 0, то робота (i,j) не лежить на критично-

му шляху;
— якщо час початку роботи (i,j), що не лежить на кри-

тичному шляху, відкласти на термін менший, ніж r
(i,j)

, то
найбільш ранній час настання наступної події не зміниться;

— якщо час початку роботи (i,j), що не лежить на кри-
тичному шляху, відкласти на термін менший, ніж R

(i,j)
, то час,

необхідний на виконання всього проекту не збільшиться [4,
c. 156—180].

Метод PERT має серйозний недолік — пряму та сильну
залежність від оцінок розробників, які в свою чергу можуть
допускати помилки. Тому задля більшої надійності резуль-
татів доцільно провести рандомізацію алгоритму, а саме
застосувати метод Монте-Карло для генерації вхідних да-
них. Це дозволить отримати більш достовірні результати
завдяки аналізу не одного спостереження, а вибірки, тому
за законом "Великих чисел" буде отримано результат, що є
близьким до реального.

Метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло)
полягає у розгляді мережі в якості ймовірнісної моделі, на
якій оцінки тривалості окремих робіт можуть приймати
довільні значення в крайніх (мінімум і максимум) вказаних
експертами межах, і навіть виходити за ці межі настільки,
наскільки це дозволяють закони теорії ймовірності. Сутність
методу статистичних випробувань полягає в отриманні на
комп'ютері дуже великої кількості окремих реалізацій роз-
глядуваної мережевої моделі, що відрізняються одна від
одної тим, що тривалості робіт у всіх варіантах моделі ви-
падково вибираються за законами, що характеризують роз-
поділ тривалості кожної з окремих оцінок [5, c 130].

Виходячи з наведеного опису, представимо загальну
блок-схему комплексного методу (рис. 2).

Отже, завдяки використання методів PERT та Монте-
Карло маємо можливість визначення критичного шляху і
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як наслідок визначення найбільш оптимальної послідов-
ності виконання робіт, що в свою чергу призведе до опти-
мізації витрат часу менеджера проекту на виконання цієї
задачі.

Для визначення найбільш відповідного співробітника
для виконання роботи використаємо класичну задачу про
призначення.

Загальне формулювання задачі про призначення:
потрібно виконати n видів робіт, на які претендують n
кандидатів. Продуктивність праці (компетентність) i-го
кандида та при викон анні  j -ої  р оботи дор івнює

 ),1,( njipij = . Кожен кандидат може бути призначений
лише на одну роботу, і кожна робота має виконувати-
ся лише одним кандидатом. Потрібно знайти оптималь-
не призначення кандидатів на виконання робіт, за яко-
го сумарна продуктивність на виконання всіх робіт
буде максимальною.

Нехай  ijx  дорівнює одиниці, якщо i-ий кандидат вико-
нує j-ту роботу, та дорівнює нулю в протилежному разі. Тоді
умову, що кожен кандидат має виконувати лише одну ро-

боту, запишемо у вигляді: 
 

1
1

=∑
=

n

i
ijx   ),1( nj = . Умова вико-

нання кожної роботи лише одним кандидатом має вигляд:
 

1
1

=∑
=

n

j
ijx  

 ).,1( ni = . Цільова функція має такий вигляд:

 

∑∑
= =

=
n

i

n

j
ijij xcF

1 1
. Отже, маємо таку математичну модель [6,

c. 250]:
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=
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(11).

Для розв'язку даної системи будемо використовувати
метод спряжених градієнтів.

Метод спряжених градієнтів — метод знаходження ло-
кального мінімуму (максимуму) функції на основі інфор-
мації про її значення і її градієнт.

Вектори A i B називають спряженими відносно матриці
Q (чи Q-спряженими), якщо скалярний добуток векторів A і
QB дорівнює нулю, тобто ATQВ = 0. Спряженість векторів
є узагальненням поняттям ортогональності, оскільки, якщо
Q = E, то Q-спряженість векторів означає їх ортого-
нальність.

Нехай пошук починається в точці X
0
 з початковим на-

прямом S
0
, вибраним довільно. Тоді нова точка

X1=X0+ hS0 , (12),
де значення кроку h слід визначати за умови мінімуму

функції f(X0+hS0)  по h.

Для цього розкладемо функцію f(X) у ряд Тейлора в
околі точки X = X

0
.
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Рис. 2. Загальна блок-схема
комплексного методу зі знаходження

критичного шляху
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З умови мінімуму останньої функції маємо:

 

0)()(
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00000
00 =+∇=

+
hSXHhSSXf

dh

hSXdf TT
  (14).

Звідси:
 

)(
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000

0

0
hSXHS

SXf
h

T

T∇
−= (15).

Можна показати, що після того, як за (12) і (15) обчис-
лено точку X

1
, для продовження пошуку потрібно обрати

новий напрям S
1
 так, щоб:

 ,0)(
001

=SXHS
T (16),

тобто новий напрям S
1
 має бути спряженим до старого

напряму S
0
.

Алгоритм загального випадку методу спряжених
градієнтів буде таким:

— обчислити вектор  0)( SXfS ii −∇= ;
— знайти мінімум f(X) одним з методів одновимірного

пошуку в напрямі S
i
. Звідси знаходимо  )(, 11 ++ ∇ ii XfX ;

— визначити новий спряжений напрям S
i+1

 із співвідно-
шення:

 

)()(

)()(
)( 11

11

i
T

i

i
T

i
iii

XfXf

XfXf
SXfS

∇

∇∇
+−∇= ++

++ (17);

— знайти мінімум f(X) одним з методів одновимірного
пошуку в напрямі S

i+1
;

— якщо умова достатності пошуку не виконується, то
перейти до кроку 1 [7, c. 185—188].

Блок-схема методу оптимального призначення співро-
бітника для виконання певної задачі матиме вигляд, пред-
ставлений на рисунку 3.

Таким чином, при розробці інформаційних систем
управління проектами доцільно використовувати метод
PERT та Монте-Карло для оптимізації вибору найбільш пріо-
ритетних задач та метод спряжених градієнтів і задачу про
призначення для визначення співробітника, що найкраще ви-
конає поставлену задачу.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження можемо зробити висновок,

що одним із можливих шляхів підвищення ефективності
управління процесом розробки ПЗ є створення інформа-
ційних систем управління проектами, які поєднують у собі
риси класичних систем подібного типу, принципи гнучких
методів розробки та математичні методи. На нашу думку,
ключовими задачами, які можуть бути вирішенні за допо-
могою застосування методів економіко-математичного
моделювання, є визначення послідовності виконання
робіт та оптимізація процесу розподілу задач між співро-
бітниками.
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ВСТУП
Українське суспільство знаходиться на зламному етапі,

оскільки запанував період максимального накопичення еко-
номічних загроз державності, тим більше, що маємо об-
'єктивні свідчення та політичні демонстрації (факти) здат-
ності-недолугості прийнятих і реалізованих управлінських
рішень, у які залучається економіка (однак використання
когнітивно-інформаційних механізмів продовжує адмініст-
ративно-силовий коригуючий вплив на всі галузі життя ук-
раїнського суспільства). На базі цієї форми функціональ-
ного забезпечення може виникнути новий еволюційний тип
української економіки. Проте домінування ознак суб'єктив-
ізму у "інтелектуального чинника" сучасних державотвор-
чих акцій каталізує перетворення економічної політики в
інструмент деструктивної природи. Саме цінність подальшо-
го існування прогресивної економічної системи держави на
засадах власної повноцінної державності втрачає перекон-
ливе мотиваційне забарвлення.
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Отже, засвідчено наступний факт: цільовою функцією
механізмів державного регулювання розвитку інтелектуаль-
ного капіталу України є узгодження складної конструкції,
що поширюється на всі види економічної діяльності, насе-
лення України, зачіпає матеріальні, інтелектуальні та духовні
сили, ресурсний потенціал держави, її здатності та можли-
вості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначення та реалізація сучасної державної політики

потребує механізмів та інструментів для аналізу, ідентифі-
кації, виміру та регулювання розвитку інтелектуального капі-
талу з метою підвищення конкурентоспроможності країни.

До наукових досліджень, присвячених розробці загаль-
них проблем розвитку інтелектуального капіталу, відносять-
ся праці вчених П. Бурдье, Д. Даффи, К. Макконела, А. Мар-
шалла, В. Петти, Д. Рікардо, П. Самуельсона, П. Скотта,
А. Смита, Т. Стюарта, Е. Тоффлера.
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Однак, незважаючи на проведені дослідження та їх ви-
сокий рівень, недостатньо дослідженими залишаються виз-
начення та класифікація функцій механізму державного
регулювання розвитку інтелектуального капіталу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання статті:
— уточнити функції регулювання розвитку інтелектуаль-

ного капіталу на регіональному рівні;
— визначити чинники, що надають сильний тиск на роз-

виток людського капіталу;
— дослідити зарубіжний досвід фінансування з цент-

рального бюджету регіональних і субрегіональних проектів
розвитку;

— визначити чинники, що сприяють трансферу знання і
вміння його перероблення, виходячи з аспектів теорії людсь-
кого капіталу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Залежно від завдань щодо забезпечення функціонуван-

ня інтелектуального капіталу на державному рівні відбу-
вається формування задач організації, регулювання, конт-
ролю, мотивації, планування та фінансування на всіх наступ-
них рівнях. Тобто держава здійснює законодавчий вплив на
регіони, підприємства та установи. Її основне завдання у
цьому напрямі — створення ділового клімату, що сприяє
розвитку приватного сектора у сфері інновацій та підвищен-
ню конкурентоспроможності продукції. На регіональному
рівні відбувається розподіл інвестицій, виділених державою
для проведення інновацій, надання субсидій чи пільг підприє-
мствам для стимулювання їх до інноваційної діяльності.
Підприємства, в свою чергу, мотивують своїх працівників до
творчої праці; управління та контроль здійснюються відпо-
відно до загальної інноваційної стратегії компанії. Продук-
тивна діяльність фірм у цій галузі позитивно позначається
на економічних показниках країни, визначає її місце у міжна-
родних відносинах. Така система сприятиме зміцненню кон-
курентного становища на міжнародних ринках, зростанню
національного багатства, підвищенню привабливості еконо-
міки України та її регіонів для іноземних інвесторів, і зго-
дом можна очікувати підвищення рівня якості життя і до-
ходів населення.

Зосередимо дослідження на уточненні функцій регулю-
вання розвитку інтелектуального капіталу. Ресурси інтелек-
туального капіталу, що традиційно визначаються як
власність індивідуальних працівників, належить до реалій
дії підприємств. Таке їхнє відношення до популяції цілого
регіону очевидно занадто вузьке. Ми зацікавлені врахову-
вати стан регіональних ресурсів інтелектуального капіталу
цих самих аспектів, які виявляються ключовими вимірами
при конкурентній оцінці вартості підприємств. Можна його
прийняти для простоти, полегшуючи ідентифікацію чинників,
що формують інтелектуальний капітал регіону. Очевидно,
що для регіональних одиниць залишається нездійсненним
принцип цілісності лідерства, що створює якість ресурсів
розвитків і їхнього ефективного використання. Регіон як
територіальна організаційна форма (подібно до кожної мен-
шої локальної спільноти на кшталт повіту, гміни) є багатор-
івневим складним соціально — культурним середовищем.
На регіональну владу чиниться тиск з боку різних бізнес —
груп і стратегій, що генеруються через автономні складові
ланки. То є основним фактором впливу на політику, спря-
мовану на розвиток інтелектуального капіталу підприємства
і регіону. Іншою є динаміка обох цих середовищ, і тим са-
мим іншими будуть людський, а також інтелектуальний кап-
італи, що виробляються й інтегруються в чіткі структури.

Стихійні адаптаційні процеси, що відбуваються в умо-
вах соціально-культурної трансформації країни і глобаліза-
ційного тиску міжнародного оточення, піддають людський

капітал регіону особливо сильному тиску. Безробіття, рест-
руктуризація місць роботи, поява нових інвестицій, розви-
ток сектора послуг, а також суспільних і освітніх послуг,
зростання формуючих і споживчих прагнень, все це є дина-
мічними процесами. Вони створюють стимули розвитку, що
безпосередньо впливають на потенціали інтелектуального
капіталу. Головною категорією, що орієнтує оцінку ресурсів
цього капіталу в регіоні (а також у локальних спільнотах),
може бути поняття конкурентоспроможності людських ре-
сурсів й інтелектуальних структур, що акумулюють сучасне
знання, а також інноваційна активність організаційних форм,
що служить суспільній дистрибуції інтелектуального капіта-
лу. Конкурентоспроможність людських ресурсів була набу-
та через їхнє інтелектуальне обладнання у вмінні і знарядді,
завезені через сучасні технології розумової роботи, які по-
в'язують спільноти в коопераційні мережі.

Дослідження конкурентоспроможності регіонів вказу-
ють на її предметний, а також суб'єктний аспект. У предмет-
ному трактуванні важливими є інфраструктурні чинники й
людські ресурси, які ведуть до переваги в інноваційності й
продуктивності, які є безпосередньо вимірюваними і таки-
ми, що вирізняються економічними результатами регіону.
У цій галузі є експертна думка про те, що "конкурентна пол-
ітика регіональної влади повинна вести до зміцнення інсти-
туційних чинників оточення бізнесу, а також регіональних
ресурсів, що нині вирішують проблеми господарського роз-
витку".

Суб'єктна конкурентоспроможність позначає здібності
самих лідерів і кадрів, зібраних у локальних інституціях та
господарських суб'єктах, до початку реалізації інновацій-
них сценаріїв; здібності мобілізації спільноти й осередків,
інвестиції або благодійних ресурсів, що вирішено розмісти-
ти на території регіону (гміни). А. Халецька обговорює
суб'єктні чинники конкурентоспроможності регіону, виріз-
няє конкуренцію локальних суб'єктів у двох вимірах: гори-
зонтальному і вертикальному [1]. Вона пише так: горизон-
тальна "конкуренція стосується публічної влади й публічних
інституцій цього самого рівня. Ми тут матимемо справу з кон-
куренцією в співвідношеннях: гміни з гмінами, повіти з по-
вітами і регіони з регіонами. У вертикальній конкуренції буде
ця конкуренція між владою гмін і регіонів, між владою гмін
і центральними інституціями. Форми такої конкуренції мо-
жуть мати секторальний характер. Гміни, що базують свій
розвиток на культурному чи природному спадку, конкуру-
ватимуть з іншими, використовуючи для своєї гри централь-
ний рівень, конкуруючи, наприклад, з міністром промисло-
вості і шукаючи союзника в мінкультури. Найчастіше конку-
ренція має змішаний характер або горизонтальний; верти-
кальний зустрічається тоді, коли до конкурентної гри вклю-
чаються інші інституційні рівні" [1, с. 64]. Це означає, що
для активізації ресурсів інтелектуального капіталу, подібно
до суспільного капіталу, у регіоні особливу вагу має уклад
зв'язків поміж локальних еліт, що створюють стратегії роз-
витку. Необхідність горизонтальної конкуренції, а одночас-
но й спільних активізацій секторальних проектів, створює
конфігурацію диференційованих справ, які породжувати-
муть суперечні мотивації. Політичне виникнення органів са-
моврядування з неістотним (антикоопераційним) протисто-
янням проти опозиції; обмежена сфера їхніх повноважень у
галузі автономних регіональних проектів; утримання важ-
ливих державних штатів як сегментів регіональної політики
(інфраструктура, енергетика, політика щодо ринку праці,
соціальна допомога) є межами, що стримують підготовку й
реалізацію локальним людським капіталом широких про-
ектів господарювання.

З огляду на фінансування з центрального бюджету рег-
іональних і субрегіональних проектів розвитку, а також на
штатне утримування філософії функціонування публічної
адміністрації в Польщі потрібно звірити тези з ендогенним
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характером процесів, що формують інтелектуальний і струк-
турний капітал регіонів. Вони є також залежними суб'єкта-
ми від публічного посередництва в просторі контрактації
проектів, що фінансовані структурними фондами Євро-
пейського Союзу. Доступ до цих ресурсів виявляється сьо-
годні важливим, а в деяких площинах ключовим важелем
модернізації. Це додає черговий аргумент до положення,
яке вимагає доповнення механізмів розвитку регіональних
ресурсів поза здібностями до ангажування власних ресурсів.
Якщо звернутися до пропозиції О. Дація [2], виокремлено
чотири різні стратегії розвитку, практикованого на локаль-
ному й регіональному рівнях. Це такі:

— "внутрішній розвиток", що реалізовується силами
локальних акторів, людей підприємств і суспільних органі-
зацій;

— "розвиток зверху", що реалізовується силами локаль-
них ланок влади, регіонального і центрального уряду;

— "зовнішній розвиток", що реалізовується через інве-
сторів, які розпоряджаються агресивним капіталом, що
може загрожувати урівноваженому розвитку локальної
спільноти, у якій вони міцно локалізовані, і тим самим обтя-
жують середовище, представництво;

— "чекання і спостереження" як пасивна стратегія, яка
спонукає активні одиниці або середовища з вищим інтелек-
туальним капіталом до міграції, що ослабляє шанси на ди-
намічну адаптацію до викликів розвитку в майбутньому.

На практиці можна спостерігати об'єднання всіх чоти-
рьох стратегій, тому що його створюють різноманітні суб-
'єкти, що ангажують свої потенціали, які функціонують у
конкурентному оточенні. Цінність такої класифікації поля-
гає в можливості схоплювати домінуючу тенденцію, яка по-
значається на практиці визначеного регіонального або ло-
кального середовища. На локальному рівні її легше іденти-
фікувати, зважаючи на більшу згуртованість людського ка-
піталу і відносну інтеграцію вирішуючих структур. Це полег-
шує ідентифікацію внутрішніх творців стратегій розвитку, які
є ключовою ланкою, що об'єднує доступні ресурси людсь-
кого капіталу в локальному середовищі, й одночасно самі є
якісним накопичувальним мобілізуючим чинником профе-
сійних знань у важливих мережах. На значення досліджень
продуктивності дій працівників як одиниць самоврядних
адміністрацій у локальному і регіональному середовищі
звертає увагу М.В. Гаман [3]. На думку автора, якість вико-
ристаних знань у локальних (і регіональних) суспільних ме-
режах вирішують:

— якість людських ресурсів у державному і самовряд-
ному апараті,

— доступ до знання — здібність абсорбції знання на
локальному рівні,

— цивілізаційна компетенція локальних спільнот.
У кожному з аспектів теорії людського капіталу ми

відшукуємо значення чинників, що сприяють трансферу
знання і вміння його перероблення. У сучасних умовах вони
тісно пов'язані з технологічними носіями знання, втиснуті в
інформативні системи, які користуватимуться пануючими
знаннями економічних організацій і освітніх інституцій.
Здібності до прийняття і розбудови знання розвиваються
завдяки трансферу технологічних знарядь, що дають мож-
ливість перероблення даних.

Знання набувалося за допомогою техніки і методології.
Методологію його користування передають освітні інсти-
туції, тому особливо важливою є насиченість локального
середовища різноманітними чинниками, що служать розбу-
дові культурної компетенції, а не тільки вузько професій-
ної. Професійні компетенції, оскільки не сконцентровані у
високих секторах технології, особливо швидко піддаються
старінню. Культурна компетенція пов'язана з формуванням
стилів поведінки і цінностей, які спираються на досягнення
корисного життєвого екзистенційного знання. Задоволен-

ня обох цих типів освітніх потреб стає одним із найважливі-
ших шляхів до розбудови людського капіталу. Усвідомлен-
ня такої необхідності є істотним. Серйозною проблемою є
організованість сучасних освітніх структур, утворення яких
вимагає не тільки фінансових ресурсів, але перш за все ком-
петентних кадрів, що мають сертифіковані кваліфікації. З
точки зору продуктивності людського капіталу, такі кадри
повинні також виготовляти ліцензовані продукти і патенти.
Оригінальна інтелектуальна і культурна творчість є найваж-
ливішим надбанням, упроваджуваним до господарського
обігу в суспільстві знання. Якщо регіон або локальна
спільнота розпоряджаються власним потенціалом креатив-
них кадрів, відбувається краща динаміка в мережі надло-
кальних і міжнародних зв'язків.

Наприкінець необхідно зазначити на актуальній про-
блемі освітньої мобілізації і деградації людського капіталу.

Забезпечення доступу до добре організованих і облад-
наних сучасною інфраструктурою освітніх установ є основ-
ною умовою стимуляції розвитку людських ресурсів. По-
трібно відповісти на питання про те, чи випускники регіо-
нальних шкіл і вищих навчальних закладів залишаються на
даній території, чи виїжджають до привабливих державних
центрів або емігрують. Звідси виникає питання про те, що
спричиняє міграцію осіб між локальними середовищами і
які є її наслідки для людського капіталу в регіоні?

ВИСНОВКИ
Пересування освічених кадрів, особливо молодих лю-

дей, які здобувають вищу освіту, за межами первинних се-
редовищ є вельми тривожним явищем. Це особи з найви-
щою якістю інтелектуального капіталу, які активно шукають
життєвих шансів у більш конкурентному оточенні. Це озна-
чає, що в короткотерміновій перспективі зростаючий рівень
освіти не допоможе здолати високі показники безробіття.
Він може просто сприяти фіксації структурної нерівноваги
між пропозицією кваліфікованої робочої сили та потреба-
ми і можливістю її локальної абсорбції. Показники втрати
мігрантів як добре освічених людських ресурсів, а також пе-
реорієнтації кваліфікацій, якими розпоряджаються особи,
що залишаються без роботи або працевлаштовані неадек-
ватно до своїх професійних умінь і прагнень, найбільше об-
межують ефективне використання людського капіталу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ситуація в житлово-комунальному господарстві

(ЖКГ) України продовжує ускладнюватися, відсутні по-
зитивні зміни у становленні ринкових засад господа-
рювання, розвитку конкуренції та залученні приватних
інвестицій у підприємства галузі. Відсутність систем-
них перетворювань у сфері надання житлово-кому-
нальних послуг, недосконалість нормативно-правової
бази призвело підприємства житлово-комунального
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У статті визначено основні прийоми і заходи реформування сфери житлово-комунального

господарства, що використовувались країнами з розвинутою ринковою економікою. З метою

удосконалення функціонування житлово-комунального господарства України запропоновано

використання більш доречних закордонних практик, якими виявилися реформи Франції, Вели-
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тачання і підвищення якості питної води, створення ефективних інститутів управління житлом і

вирішення проблеми фінансування житлово-комунального господарства.

The article outlines the basic techniques and activities reform in the sphere housing and communal

services, which are used in developed market economy.. In order to improve the functioning of the

housing and communal services of Ukraine was proposed the use of a relevant foreign practice such

as reforms of France, Great Britain, Germany and Poland. The essence of the reform can be

summarized in the following: conducting the privatization of public housing and communal services

without property rights, reduction of tariffs for water supply and improving the quality of drinking

water, the creation of effective institutions of governance and solving the problem of finance housing

and communal services.
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господарства до скрутного фінансово-господарсько-
го стану. Важливими чинниками, що впливають на по-
глиблення проблем у сфері житлово-комунального
господарства, є: недостатньо ефективна система уп-
равління; недосконале ціноутворення; незадовільний
технічний стан основних фондів галузі та житлового
фонду; високі питомі витрати матеріальних та енерге-
тичних ресурсів під час виробництва та надання жит-
лово-комунальних послуг.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пошуку оптимального рішення вищезазначених про-

блем серед наявного досвіду реформування ЖКГ роз-
винутими країнами світу приділяють увагу такі вітчиз-
няні науковці, як Л.В. Беззубко, А.М. Шамонова, С.А. Єфі-
мочкіна, Б.І. Беззубко, Ю.Г. Лега, Т.М. Качала, Н.Ф. Че-
четова, Г.М. Барахтенко, І.В. Єрохов, Ю.С. Вдовенко та
інші. Деякі автори пропонують використовувати досвід
країн, що мають найбільшу схожість з Україною за ад-
міністративно-територіальним устроєм та ментальністю
населення, інші — досвід країн, що за невеликий термін
часу досягли суттєвого зростання показників ефектив-
ності ЖКГ. Однак, на нашу думку, впровадження у
вітчизняну практику вдалих рішень щодо організації і
управління житлово-комунальним господарством по-
винно враховувати те і інше.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є вивчення досвіду розви-

нутих країн у сфері реформування житлово-комуналь-
ного господарства та оцінка перспектив використання
позитивних напрацювань у вітчизняній практиці управ-
ління галуззю. Досягнення мети передбачає виконання
таких завдань: визначити основні прийоми і заходи ре-
формування сфери ЖКГ, що використовувались краї-
нами з розвинутою ринковою економікою та Російсь-
кою Федерацією; запропонувати використання більш
доречних закордонних практик з метою удосконален-
ня функціонування ЖКГ України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Житлово-комунальне господарство — це складний

багатогалузевий виробничо-технічний комплекс, в який
входять підприємства, що забезпечують утримання жит-
лового фонду, житлове господарство та ремонтно-екс-
плуатаційне виробництво, водопостачання і водовідве-
дення, комунальна енергетика, зовнішній міський бла-
гоустрій.

Житлове та комунальне обслуговування громадян
в системі міського господарства виконує суспільно-со-
ціальні функції, які можна розділити на три групи. До
першої групи належать послуги з освітлення, озеленен-
ня, транспорту, створення інженерної інфраструктури
та ін., тобто все те, що надає місту певний імідж. Забез-
печення цього виду послуг є прямим обов'язком міської
адміністрації. Друга група послуг спрямована на життє-
забезпечення конкретного домоволодіння, громадської
чи виробничої будівлі: ліфти, сміттєпроводи, горища,
підвали, прибудинкова територія, призначені для обслу-
говування мешканців домоволодіння або громадської
чи виробничої будівлі. Це послуги, що характеризують
комфортність і привабливість конкретного домоволо-
діння. І, нарешті, третя група послуг призначена для жит-
тєзабезпечення конкретної квартири, відокремленого
громадського чи виробничого приміщення, і має харак-
тер індивідуального споживання. Саме для останніх
двох груп методи контролю та вимірювання обсягу та
якості виробленої та спожитої комунальної послуги на-
бувають першочергового значення при проведенні ре-
форм.

Реформування галузей міського господарства, в
яких існують комунальні підприємства, в зарубіжних

країнах проходило в рамках спільних програм привати-
зації публічної власності. При цьому до основних ме-
тодів приватизації (продаж акцій, приватні інвестиції в
держпідприємства, розукрупнення підприємств) дода-
вались оренда і підряд, а також передача державних і
муніципальних підприємств в управління приватним ме-
неджерам. Таким чином, відбувалася приватизація
управління та результатів діяльності без передачі май-
нових прав (табл. 1).

У кожній країні є свої відмітні особливості привати-
зації муніципальних підприємств. Так, у Франції прива-
тизація охопила, в першу чергу, конкурентоспроможні
галузі, які передавалися підприємцям за порівняно за-
вищеними цінами. У цілому, державна політика була
спрямована на скорочення втручання у сферу економі-
ки. Були приватизовані системи водопостачання, служ-
би з прибирання сміття, вулиць. У приватний сектор пе-
редані комунальні послуги, окремі автобусні маршру-
ти. При цьому комунальна інфраструктура не передана
в приватну власність, а, в основній масі залишаючись
муніципальною, експлуатується приватними оператора-
ми на умовах договору концесії.

У Франції, в більшості випадків, використовується
схема децентралізованого теплопостачання. При експ-
луатації місцевого теплового джерела поточні витрати
з теплопостачання істотно знижуються, хоча установка
додаткового устаткування (котельні) при будівництві
дому вимагає певних додаткових інвестицій. У довгост-
роковому плані така схема виявляється не тільки дешев-
шою, але й сприяє якісному наданню послуги з тепло-
постачання. Серед форм управління багатоквартирним
житлом застосовується управління муніципальними,
приватними і, навіть, загальнонаціональними компанія-
ми. Обслуговування будинків, особливо дрібний ремонт
— це сфера малого бізнесу [6].

У Великій Британії на реформу житлово-комуналь-
ного господарства пішло 15 років. Приватизація об'єктів
життєзабезпечення привела до створення суспільно
прийнятних комерційних умов в комунальному секторі.
Вживання ринкових механізмів дозволило бізнесу і на-
селенню ефективно і дбайливо управляти житлово-ко-
мунальним господарством [4]. У ролі власника житла
можуть виступати фізичні і юридичні особи, у тому числі
місцева влада і житлово-будівельні асоціації. Часто зу-
стрічається ситуація, коли орендарі володіють будівлею
за допомогою управляючої компанії [2]. Теплопостачан-
ня будинку забезпечується в індивідуальному порядку
завдяки функціонуванню безлічі дрібних теплоелектро-
станцій.

Місцевою владою великих міст Великої Британії
накопичений певний досвід проведення конкурсів з бла-
гоустрою території. Акт про місцеве управління, прий-
нятий у 1988 році, зобов'язує її проводити конкурси
приватних фірм при підрядах на будівництво споруд,
доріг, санітарну очистку, прибирання території, забез-
печення школярів харчуванням та інше. При організації
обслуговування населення в названих сферах місцева
влада може залучати власні служби тільки у випадку їх
перемоги у конкурсі з приватним підрядчиком.

Заходи реформування житлово-комунального ком-
плексу Східної Німеччини передбачали удосконалення
ціноутворення і модернізацію інфраструктури (адрес-



Ін
в

е
сти

ц
ії: п

р
а

кти
ка

 та
 д

о
св

ід
 №

 4
/2

0
1

4
1

5
0

Д
Е

Р
Ж

А
В

Н
Е

 У
П

Р
А

В
Л

ІН
Н

Я
Таблиця 1. Результати реформ та характерні ознаки житлово-комунального господарства країн Європи, США,

Російської Федерації та України

Примітка: складено автором.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

151

не субсидування, розрахунок оплати за надані послуги
відповідно до їх фактичного споживання), приватиза-
цію житлового фонду, демонополізацію і акціонування
підприємств. Подальшу ефективну діяльність підпри-
ємств житлово-комунального комплексу Німеччини
було забезпечено тим, що з'явилися банки сприяння
розвитку житлово-комунального господарства [5]. По-
слуги тепло-, газо- і енергопостачання надаються ком-
паніями змішаної форми власності. Третина діючих
підприємств водопостачання і водовідведення мають
приватну правову форму. Управління багатоквартирним
будинком здійснюється приватними управляючими, жит-
ловими і сервісними компаніями.

У Польщі і інших країнах Європи все більша
кількість муніципальних підприємств створюється у
формі господарських товариств (акціонерних това-
риств і товариств з обмеженою відповідальністю).
Однак для підприємств будь-яких організаційно-пра-
вових форм за участю публічної влади спільним є те,
що в них завжди існують колегіальні органи з управл-
іння та контролю за їх діяльністю. З цього можна зро-
бити висновок про те, що в розвинених зарубіжних
країнах існує багато гнучких форм і методів управлін-
ня об'єктами публічної власності з використанням мож-
ливостей приватної ініціативи, приватного капіталу та
ринкової конкуренції.

Разом із збереженням в Польщі понять муніципаль-
ного, службового і приватизованого житла, у сфері об-
слуговування і утримання житлового фонду, сьогодні
найбільш розвинені Товариства власників житла. У
Польщі є Програма, що передбачає допомогу в оплаті
комунальних послуг. Однак, не дивлячись на здійсню-
вані державою заходи із соціального захисту населен-
ня, вони не можуть повністю компенсувати зниження
якості життя людей. На думку міжнародних експертів,
рішенню даної задачі могли б допомогти цільові дотації
[3].

З реалізованого досвіду в Росії слід відзначити
поширення аналогів об'єднань співвласників житла —
товариств співвласників житла. Причому зростання їх
кількості в Росії в процентному співвідношенні пере-
вищує аналогічний показник для Франції. Однак, стан
ЖКГ визнається кризовим. Це говорить про те, що цілі
управління ЖКГ, поставлені на федеральному рівні,
потребують додаткового теоретичного обгрунтуван-
ня.

На окрему увагу заслуговує досвід США у сфері
організації і управління комунальним господарством, в
основі яких лежить відсутність держави в житловому
секторі. Держава не будує житло, не розподіляє квар-
тири, не займається стягуванням платежів, не займаєть-
ся тарифами. Держава виробила стандарт, якому по-
винні відповідати всі житлові будинки і квартири: квар-
тира повинна бути обладнана плитою, холодильником,
кондиціонером, протипожежним устаткуванням, всіма
зручностями. Спалень повинно бути стільки, скільки
членів сім'ї, що орендують квартиру.

Власник дому зобов'язаний забезпечити прибиран-
ня нежилих приміщень і благоустрій території, що на-
лежить будинку. За цим стежить спеціальний комітет
муніципалітету. Централізованого опалювання і гарячо-
го водопостачання немає. Кожний будинок опалює себе

сам за допомогою бойлера, розташованого в підвалі,
або на даху. Оскільки тарифи за воду, газ, каналізацію
і інше входять в суму оплати житла, переговори з по-
стачальниками бере на себе власник дому. Він не заці-
кавлений в підвищенні тарифів, оскільки це підвищує
вартість ренти і, відповідно, відлякує потенційних най-
мачів.

Якщо у сім'ї річний дохід нижче встановленого в
штаті рівня і вона немає непрацюючого працездатного
члена, то ця сім'я має право на федеральну восьму про-
граму: сім'я платить одну третину свого доходу за жит-
ло, незалежно від його вартості, решту власнику дому
доплачує місто зі свого бюджету [1].

Однак використання досвіду США у вітчизняних
умовах без досконало опрацьованої системи соціаль-
ного захисту малозабезпечених верств населення, яких
на даний момент переважна кількість в Україні, може
призвести до зростання тарифів на житлово-комунальні
послуги, що стане не підйомною ношею для жителів
українських міст. Також без проведення економічно
обгрунтованої приватизації підприємств ЖКГ викорис-
тання вищезазначеного досвіду не можливе.

Стосовно приватизації підприємств ЖКГ, на наш
погляд, найбільш доцільним є досвід європейських країн
— приватизація без надання майнових прав. При цьому
діяльність приватних підприємств буде мати певну про-
зорість, а все керівництво і контроль за житлово-кому-
нальною інфраструктурою буде здійснюватись виключ-
но органами місцевого самоврядування, оскільки, саме
вони повинні нести політичну відповідальність перед
громадянами.

Впровадження децентралізованої системи тепло-
постачання у вітчизняних умовах на думку фахівців є
недоречним. У нас краща в світі централізована сис-
тема теплопостачання. Багато країн, наприклад Гол-
ландія, запозичили наш досвід. Просто необхідні су-
часні прилади, що забезпечують діяльність цієї сис-
теми. У всьому світі використовується електроніка,
яка реагує на зміну погоди, час доби та ін., а у нас
стоїть примітивна механіка, яка вже давно застаріла.
Тобто потрібна модернізація і проведення заходів з
підвищення показників теплозбереження будівель.
Використання децентралізованих систем комунально-
го обслуговування може стати кроком на шляху до
підвищення рівня благоустрою невеликих міст, селищ,
сіл, а також ізольованих від централізованого кому-
нального забезпечення селищ і будинків у межах ве-
ликих міст.

Зараз середній рівень втрат у водоканалах — близь-
ко 40—50% (випаровування води у водосховищах, тру-
бах, несанкціонований відбір води). Ця величезна циф-
ра, несумірна з втратами в мережах розвинених країн:
там вони в півтора — два рази менше. Такі втрати фак-
тично в повному обсязі закладені у тариф. Ситуацію
можна виправити, упровадивши так зване стимулююче
регулювання. Схожа система працює в Уельсі і Англії,
де всі водоканали приватизовані. Регулятор галузі —
Офіс з питань водопостачання (Ofwat) — раз в п'ять
років встановлює максимально допустимий ліміт ціни на
воду. Ofwat також вказує відсоток, на який тариф щор-
ічно може підвищуватися або знижуватися протягом п'я-
ти років. Цей відсоток обчислюється як різниця між при-
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ростом собівартості послуги і приростом ефективності
підприємства. Спеціалізований регулятор, який буде
встановлювати об'єктивні тарифи, повинен бути неза-
лежним від місцевої влади і не підлеглим міністерству
[7].

Стосовно досвіду розвинутих країн з управління
житловим майном, безперечно, слід використовувати
напрацювання в напрямі підтримки і стимулювання ство-
рення об'єднань співвласників багатоквартирних бу-
динків (ОСББ). На відміну від європейських країн украї-
нська приватизація житла здійснювалася без належної
уваги до створення необхідної системи правових та
організаційних передумов за доглядом й експлуатацією
будинків. Звідси і проблеми, які істотно гальмують ни-
нішню житлово-комунальну реформу. Нині гостро стоїть
питання відносин ОСББ та обслуговуючих підприємств.
Відсутність конкурентного середовища серед вико-
навців послуг та низька платіжна дисципліна споживачів
ведуть до перекладання й інших проблем справжніх ви-
конавців послуг на ОСББ.

Досвід Німеччини у вирішенні проблеми фінансуван-
ня житлово-комунального господарства, на наш погляд,
є вельми позитивним. Створення банків сприяння роз-
витку житлово-комунального господарства дозволить
приватним підприємствам проводити реконструкцію
квартир з метою підвищення енергозбереження, модер-
нізувати наявне устаткування, що, в кінцевому резуль-
таті, дозволить отримати квартиронаймачам економію
і нове уявлення про витрати (оплачувати тільки те, що
сам спожив).

ВИСНОВКИ
1. Основними прийомами і заходами реформуван-

ня сфери ЖКГ, що використовувались країнами з роз-
винутою ринковою економікою, були: приватизація
житлово-комунальних об'єктів без передачі майнових
прав, залучення приватного сектору економіки до на-
дання комунальних послуг і створення конкурентного
середовища в галузі, створення ефективної системи
управління багатоквартирними будинками, забезпечен-
ня своєчасного і достатнього фінансування підприємств
ЖКГ, розробка ефективних форм державного регулю-
вання галузі у вигляді регулювання тарифів, затверд-
ження стандартів якості послуг, тендерної системи роз-
поділу замовлень.

2. З метою удосконалення функціонування ЖКГ
України, на наш погляд, доречно використовувати
досвід Франції, Великої Британії, Німеччини і Польщі у
сфері проведення приватизації об'єктів ЖКГ (привати-
зація без надання майнових прав), досвід Великої Бри-
танії у напрямі зменшення тарифів на водопостачання і
підвищення якості питної води (призначення спеціалі-
зованого незалежного регулятора галузі), досвід Фран-
ції і Польщі у створенні ефективних інститутів управ-
ління житлом (стимулювання створення ОСББ), Досвід
Німеччини у вирішенні проблеми фінансування житло-
во-комунального господарства (створення банків спри-
яння розвитку ЖКГ).
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ВСТУП
На сьогоднішній день комплекс завдань з організації

нового рівня готовності в регіонах до сприйняття іннова-
ційних змін є невід'ємною частиною регіональної іннова-
ційної політики, яку в даний час мають виконати органи
місцевого самоврядування, щоб регіони зрушили зі ста-
ну стагнації.

Варто визнати безперечним фактом те, що іннова-
ційна стратегія й інноваційні процеси в сучасному
суспільстві успішно формують структурний контур нової
економіки. Незважаючи на це, досить проблемним зали-
шається створення організаційно-економічного механіз-
му для здійснення трансформацій. У цьому механізмі су-
перечливо сходяться, з одного боку, стимули й активаційні
новації, а з іншого — бар'єрні перешкоди й гальмуючі
фактори. Природно, що завдання досягнення успіху в
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розвитку повинне вирішуватися з позиції активації інно-
ваційних процесів.

Сама активація як система мір і стимулів формує свої
опорні точки в регіональній політиці, інтелектуальному по-
тенціалі, організаційній системі управління інноваційним
розвитком регіонів, що досліджується великою кількістю
науковців.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розгляд інструментарію формування

організаційної системи управління інноваційним розвит-
ком регіонів з метою вдосконалення державної іннова-
ційної політики. Дослідження побудовано на системному
підході, а також сукупності методів, які забезпечують ре-
алізацію такого підходу, а саме: аналізу, синтезу та логі-
чного узагальнення.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні за рамками наукового пошуку, як правило,

залишається найважливіший компонент забезпечення
вірогідності наукових висновків та практичних рішень —
сама економічна інформація. Економічна інформація в
інноваційному процесі визначає не тільки зростання ос-
новних економічних параметрів діяльності господарських
суб'єктів, але й впливає на відновлення цінностей, норм,
правил і поводження, створює умови для зміцнення стаб-
ілізаційних механізмів.

Ступінь інноваційності більше відображає не сам ре-
сурс, а можливість його перетворення в інноваційні про-
дукти, послуги, моделі взаємодії та інше. Інноваційність
— це вже ближче до понять "готовності та здатності" в
проведенні змін. Регіон можна вважати таким, що володіє
досить високою інноваційністю, якщо:

— є попит на його інноваційну продукцію, при цьому
цей попит не менше обсягу її виробництва;

— в його "портфелі" є достатня кількість інновацій
(нововведень);

— існують і діють у взаємозв'язку інноваційно-активні
підприємства й відповідна інфраструктура.

Виділимо чотири особливості нетрадиційного підхо-
ду до трактування інноваційного потенціалу [1, с. 20]:

1. Інноваційний потенціал — для себе, свого регіону,
для саморозвитку.

Інноваційний потенціал — для інших регіонів, на ко-
ристь сусіднім регіонам. Оцінити, його можливо за дани-
ми ВРП, обсягу взаємообігу досліджуваного регіону з
іншими (прикордонні регіони), кооперативним поставкам,
фінансовому, торговельному, транспортному, кадровому,
науково-технічному (трансферт технологій) оборотам та
ін.

2. На наш погляд, важливий не сам по собі потенціал,
а те, як він розвивається й використовується; не маса ре-
сурсу, а механізм трансформації ресурсу в продукти та
послуги.

3. Звичайно, визначаючи потенціал, всі дослідники
розглядають структуру його позитивних, значимих, ваго-
мих частин (елементів).

4. Доцільність і можливість виявлення й досягнення
синергетичного ефекту. І дійсно — бажання з малого
одержати більше — це природно-економічна властивість
складних систем. В інноваційному розвитку синергія ба-
гатогранна: ресурсна, управлінська, інформаційна, орган-
ізаційна, котра, зрештою, і є найголовнішою. А досягаєть-
ся вона за рахунок:

1) комбінаторних рішень — кращої добірки в групі
елементів. Це — кластерна модель, або елементна опти-
мізація;

2) "упакування" — тобто збільшення щільності еле-
ментів у середовищі. Це — просторова оптимізація;

3) ефекту взаємодій (креативних, партнерських, кон-
курентних і ін.). Це — дієва оптимізація.

Для кількісних оцінок інноваційності регіону викори-
стовують:

— частку нововведень у загальних розмірах ресурс-
ного забезпечення;

— кількість продуктів, яку можна вважати нововве-
деннями;

— величину затребуваності з боку споживачів;
— показник рівня новизни продукції, її відповідності

світовому рівню;
— вартість реалізованих нововведень;
— вартість нововведень, експортованих за кордон.
Формуючи на цих даних оцінку інноваційного потен-

ціалу регіону, можна використовувати управлінські ва-

желі, впливаючи на:
— інноваційну сприйнятливість;
— інноваційну активність;
— обсяг ресурсів (забезпечення інновацій);
— новизну продукції;
— динаміку оновлення продукції, технологій, інфра-

структури, механізмів стратегічного планування та стиму-
лювання [2, с. 10].

Розвиваючи концепцію групування та формування
інноваційного потенціалу з його структурних частин, не-
обхідно відійти від ідеї простого підсумовування активів
окремих елементів і орієнтуватися на балансове співвідно-
шення плюсів і мінусів — позитивних ресурсних характе-
ристик і негативів, факторів, що гальмують інноваційний
розвиток.

Для вирішення завдань трансформаційного перехо-
ду, починаючи від можливостей інноваційного потенціалу
і до кінетики його використання — необхідна розробка
відповідної моделі регіонального управління.

Складовою частиною нового інструментарію форму-
вання організаційної системи управління інноваційним
розвитком регіонів виступають кластерні моделі. Класте-
ри — групи зв'язаних між собою галузей (організацій).
Вони організують взаємодії учасників найбільш ефектив-
ним чином, у результаті зростає ефект від витрат, підви-
щується конкурентоспроможність, формується новий
стиль коопераційного управління. Кластери представля-
ють собою певний симбіоз диференціації та кооперації,
утворюючи проміжну ланку між посередництвом та злит-
тям. У кластері збільшується шанс всіх партнерів на рин-
ковий успіх. Кластери за своєю природою інноваційні:
усередині них відбувається швидке поширення нових
знань, методик, технологій. Це також унікальне явище з
погляду відносин власності: нерухомість, ноу-хау, сиро-
вина, матеріали, трансферт технологій — здобувають
договірну та правову захищеність. Це робить відносини
партнерів у кластері стійкими та передбачуваними.

В основу розробки нового підходу і прикладних ал-
горитмів інструментарій формування організаційної сис-
теми управління інноваційним розвитком регіонів оцінки
інноваційного потенціалу приймаємо наступні положен-
ня:

Перше — розвиток України потребує більшої уваги
як з боку інститутів, так і практики, і не стільки з позиції
існуючих диспропорцій в регіональній структурі та особ-
ливостей окремих регіонів, стільки з позиції активації
міжрегіональних взаємодій. Окреме опікування спеціаль-
ними зонами, пріоритетними територіями, галузями чи
видами діяльності, безумовно, не втрачає свого значен-
ня, але реальний системний успіх в розвитку країни зале-
жить від ефективної політики та взаємодії на міжрегіо-
нальному рівні.

Друге — для підтримки і активації такої взаємодії між
регіонами потрібно докорінно поліпшити інформаційну
базу для комунікаційних зв'язків у науково-освітній сфері,
міжрегіональних виробничих потоках, виконання взаєм-
них проектів і програм.

У сучасній статистичній звітності цей інформаційний
напрям представлено вкрай в обмеженому варіанті даних
і характеристик. Тому в практику моделювання, й оцінки
інноваційного потенціалу та ефекту регіональних взає-
модій доцільно ввести компоненти експертного оцінюван-
ня та логіки аналізу допоміжних характеристик міжрегі-
ональної взаємодії (вторинні признаки).

Третє — оскільки існуюча на цей час практика оцінки
інноваційного потенціалу регіонів накопичила значний об-
сяг результативної інформації і досвіду оцінювання (в ос-
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новному шляхом таксономічних обчислень, тобто зведен-
ням часткових показників до єдиного інтегрального), то
ці напрацювання логічно взяти за основу, а нові схеми роз-
рахунків, у яких використані показники міжрегіональних
відносин, включити в механізм корегування отриманих ра-
ніше оцінок і моделей рангового розміщення регіонів на
шкалі, що відображають їх інноваційність.

Четверте — якість оцінок у значній мірі залежить як
від наявної інформації, її повноти та достовірності, так і
від коректного вибору математичного й обчислювально-
го інструментарію. Тому в економічний зміст відповідно-
го апарату моделювання входить вибір адекватних типів,
моделей, що здатні відобразити суттєву характеристику
самого досліджуваного явища чи процесу.

Для України важливо вибрати курс розвитку, що ба-
зується не тільки на державній підтримці, але й на акти-

вації дій самих регіонів. В цьому напрямі є значні пробле-
ми: лояльність локальних ринків, політична регіоналіза-
ція, розрив між соціально-економічним рівнем розвитку
регіонів, недосконала бюджетно-трансфертна політика.
Відомо також, що на розв'язання цих проблем впливає
дефіцит часу і ресурсів, але можливостей для цього в
Україні більш ніж достатньо. Завдяки своєму місцезна-
ходженню та розміру Україна має значний потенціал, що
в теперішній час не використовується. Тому основа для
внутрішньої економічної інтеграції та для прориву в світо-
вий економічний простір має розглядатися як стратегія
розвитку, що націлена на активізацію міжнародних відно-
син за участю регіонів і міжрегіональної взаємодії регі-
онів країни. В цій стратегії мають бути вирішені завдання
якісної аналітики за достовірною інформацією, форму-
вання основ нової концепції регіонального саморозвит-

Н
ов
і о

рг
ан
із
ац
ій
ні

 ф
ор
м
и 

Ін
ф
ор
м
ац
ій
ні

 т
ех
но

ло
гі
ї 

Економічне 
проектування 

Управлінські 

технології 

Інноваційний 

потенціал 

Ресурсна синергія 

(енерго-матеріальна) 

Організаційна синергія 

(механізм взаємодії) 
Е
ко
но

м
іч
на

 

 с
и
не
рг
ія

 (
но

рм
ат
ив
и 

та
 в
аж

ел
і)

 

С
оц

іа
ль
на

  

 с
и
не
рг
ія

 (
ак
ти
ва
ці
я 
і 

ст
им

ул
и)

 

 
Інноваційна 
компонента 

 
Інфраструктурна 

компонента 

 

Інституційна 
компонента 

 

Наукова 

компонента 

Рис. 1. Формування організаційної системи управління інноваційним розвитком регіонів
в процесі взаємодії складових інноваційного потенціалу
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ку, підвищення відповідальності регіонів за стан своїх
внутрішніх ринків і забезпечення власної конкурентосп-
роможності за допомогою кластерного аналізу.

Кластерний аналіз в економіці дає позитивні резуль-
тати, якщо приходиться мати справу зі значною кількістю
об'єктів. Він діє змогу досягти структурного розшаруван-
ня характеристик об'єктів на групи з урахуванням голов-
них ознак схожості.

Наявність значної кількості теоретико-концептуаль-
них підходів до визначення інструментарію формування
організаційної системи управління інноваційним розвит-
ком регіонів в цілому можна оцінити як позитивний факт
в тому розумінні, що мова йде про нестандартну багато-
вимірну проблему, вирішення якої є завданням креатив-
ного пошуку адекватних методів і інструментів. Але саме
в цій частині, тобто стосовно забезпечення методами та
інструментарієм практичного процесу впровадження інно-
вацій, наукових розробок дійсно бракує. Більшість з них
мають місце в частині різних схем обгрунтування окре-
мих проектів, або — розподілу процесу на етапи (стадії),
або набору практичних заходів досягнення цілей. І, як
правило, ці частини не пов'язані між собою єдиною уп-
равлінською технологією. Через це виникає актуальна
потреба в триєдиній системі інструментарію: "моделю-
ванні — проектуванні — управлінні використанням інно-
ваційного потенціалу", — що у сукупності забезпечує сам
процес поступального інноваційного розвитку.

У такому разі інноваційний потенціал виступає теж в
трьох значеннях:

— як відправний пункт (стартова база) розвитку рег-
іонів;

— як ресурс, що включає в себе і сам механізм роз-
витку;

— як "будівельний матеріал" формування системи уп-
равління розвитком.

У першому аспекті інноваційного потенціалу — наяв-
ною є аналітично обгрунтована та упорядкована інфор-
маційна база, система показників, оцінок ресурсів і пріо-
ритетів.

У другому аспекті — ключове значення набуває струк-
тура елементів потенціалу та досягнутий рівень взаємодії
учасників інноваційного розвитку.

У третьому аспекті — якість системи управління рег-
іоном, її спроможність реформувати себе і регіон, прий-
мати нові рішення, знайти стимули та нові можливості до-
сягнення запрограмованих цілей.

Ця триєдина цілісність та спроможність призвана пе-
ревести інноваційний потенціал як ресурс (можливість) у
процес, що здатний забезпечити інноваційні кінцеві ре-
зультати [3, с. 121].

Використання інноваційного потенціалу потребує своєї
відмінної методичної бази, яка дає основи, інституційні пра-
вила вибору засобів та інструментарію, і в той же час, не
заперечувала креативу в реальному його проявленні, якщо
ситуація чи нові можливості дозволяють отримати більший
ефект в процесі діяльності. Ця сторона методичного за-
безпечення має опорні точки в інформаційному масиві ре-
гіональних даних, в наукових розробках щодо інновацій,
в досвіді лідерів інноваційного розвитку.

Ефект розвитку є ефектом синергії, в основі якого ле-
жать два фактора — самоорганізація й оптимізація взає-
модій. Як ці два фактора пов'язані з організаційною сис-
темою управління інноваційним розвитком регіонів, по-
казано на рисунку 1.

З рисунку 1 слідує, що синергетичний ефект є резуль-
татом взаємодії ресурсів і механізмів управління, вини-
кає він в організаційно-управлінській системі завдяки

інформаційній базі, інфраструктурному забезпеченню,
використанню системи знань. У рамках нових інституцій-
них умов та через економічне проектування цей ефект з
часом проявляє себе в кінцевих результатах діяльності.

Відмічене на моделі формування синергії слід розг-
лядати як перше методичне положення управління роз-
витком. Друге методичне положення має своїм завдан-
ням подальший розвиток організаційних форм інновац-
ійної моделі розвитку. В залежності від набору проектів
та вибраної стратегії розвитку організаційні форми по-
винні комбінуватися з таких новацій:

— кластерної регіональної системи;
— програмно-цільових тимчасових структур;
— інноваційно-адміністративних центрів;
— венчурних моделей бізнесу;
— інфраструктурної системи регіону;
— моделі бюджетної та інших форм інвестиційної

підтримки;
— консалтингових фірм і фірм незалежної експерти-

зи;
— інститутів (центрів) економічного проектування;
— координаційної структури регіональної інновацій-

ної системи [4, с. 141].
Цей перелік є типовим і неповним, оскільки органі-

заційні структури також не потребують жорсткої регла-
ментації, як і будь-які інші складові розвитку, в т.ч. і
найбільш консервативна складова — правова база. Ос-
тання потребує не стільки державного регулювання,
скільки різноманіття форм (договірних умов, інформац-
ійно-управлінських відносин та ін.).

Методичне значення має виділення двох різних
підходів до планування (проектування) розвитку. Перший,
більш розроблений підхід — проектний, що включає стра-
тегії, інноваційні програми, економічне проектування,
програмно-цільові методи та ін. Проектний підхід виді-
ляє окремі комплексні напрямки розробок інноваційних
заходів і формує окремі команди для їх виконання або
структурує загальні організаційні та фінансові ресурси по
проектним складовим.

Другий підхід до інноваційного розвитку — процес-
ний, де за основу приймається моделювання, управління
та моніторинг взаємодій (діяльності) в процесі трансфор-
мацій, інноваційних змін або поетапного реформування.
У процесному підході більшим пріоритетом є не кінцеві
орієнтири, а механізм розвитку, організація взаємодій,
комплексне забезпечення пропорційності розподілу ре-
сурсів і контролю їх використання.

Розглядаючи організаційну систему управління інно-
ваційним розвитком регіонів по моделі "управління про-
ектами", необхідно запропонувати наступний алгоритм
реалізації цього підходу (проектний варіант підходу), що
складається з наступних етапів:

1) формування банку даних інноваційних проектів
(розробки, що в наявності в регіоні). Паралельно з цим
проводиться цільове дослідження потреби в інноваціях
господарюючих суб'єктів регіону;

2) виконання трьох експертних оцінок:
— самих інноваційних проектів, їх якості й ефектив-

ності;
— розрахунків необхідних витрат на інновації;
— оцінок готовності регіону до інновацій і спромож-

ності до їх здійснення;
3) розроблення регіональної програми;
4) розроблення повного комплексу, що забезпечує

інноваційний розвиток (інноваційне, інституціональне,
інформаційне, консалтингове, організаційно-управлінсь-
ке забезпечення);
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5) розроблення нових організаційних форм виконан-
ня програм і проектів (кластерні і ПЦМ-схеми, стимулю-
вання, пільгові умови);

6) створення системи економічного проектування;
7) формування регіональної інноваційної системи та

механізмів управління проектами.
Модель управління інноваційним розвитком регіонів

(варіант процесуального підходу) має наступні етапи:
1) проведення оцінки інноваційного потенціалу ре-

гіону й уточнення методології процесуального супрово-
ду вирішення комплексних проблем розвитку регіону;

2) побудова логістики інноваційного процесу;
3) визначення набору технологій і особливостей кож-

ної технології (активації учасників, фінансової підтримки,
інформаційного забезпечення, усунення перешкод та ін.);

4) вибір інструментарію, організаційних форми уп-
равління та підтримки саморозвитку за функціями (пла-
нування, проектування, організації інноваційної діяль-
ності, мотивації, контролю, корегування, перерозподілу
ресурсів, вирішення проблемних ситуацій);

5) організування оперативних взаємодій учасників.
Доповнюючи положення про наявність двох підходів

до формування організаційної системи управління інно-
ваційним розвитком регіонів, формуючи принципи і мож-
ливості їх спільного використання в регіональній системі
інноваційного розвитку, наведено ще декілька важливих
методичних пропозицій в завданні ефективного форму-
вання організаційної системи управління інноваційним
розвитком регіонів.

Вони зводяться до наступних принципових положень:
Перше — в практиці управління інноваційним розвит-

ком впроваджується операційна і постійно діюча техно-
логія прийняття рішень. Відомо, що рішення є ключовим
елементом будь-якої схеми управління, але воно висту-
пає, здебільшого, як окремий акт в діяльності.

Друге — в управлінні розвитком увага в цілому при-
діляється інноваційним цілям, проектам, розробкам. Але
поза увагою дослідників залишаються внутрішні негати-
ви та фактори супротиву та непередбаченості змін у зов-
нішньому середовищі.

Необхідно рівнозначно розподіляти увагу, ресурси,
зусилля на дві принципово різні складові розвитку орган-
ізаційної системи управління інноваційним розвитком ре-
гіонів: точки росту (інновації) і перешкоди та бар'єри на
шляху інновацій. Іноді друга частина — зняття бар'єрів
формування готовності до інновацій може — принести
більше користі, ніж активація самих інновацій, оскільки
бар'єрні перепони та консервативні фактори майже зав-
жди бувають сильнішими, ніж спроби впровадження інно-
вацій. На користь уваги до зняття бар'єрів виступає і чис-
то економічний зміст, підтримувати старе обходиться на-
багато дешевше, а ніж збудувати нове.

Для досліджень формування організаційної системи
управління інноваційним розвитком регіонів використову-
ють семантичний і структурно-логічний аналіз; функціональ-
ний причинно-наслідковий підхід; часовий, динамічний, ево-
люційний аналіз та зміни характеристик інноваційного по-
тенціалу. Досліджуються властивості комплексності скла-
дових частин, синергії внутрішніх зв'язків, диспропорцій,
активів і негативів в потенційному ресурсі й якісні особли-
вості. І вже на цій основі здійснюється відбір параметрів і
методів оцінки. В іншому випадку, спрощена процедура дає
неточні результати оцінки в якості бази приблизних даних,
а у реальності для такого об'єкту, його розуміння потрібна
база знань. У цю базу входить оцінка цілісності, динаміч-
ності, пропорційності, корпоративної комбінаторики, харак-
теристика складу та властивостей потенціалу.

З позиції такої оцінки інноваційного потенціалу знач-
но більш зрозумілими стають механізми та способи уп-
равління потенціалом, можливі його реакції на виклики
зовнішнього середовища, та на внутрішні імпульси по при-
скоренню інноваційного процесу. Для формування орга-
нізаційної системи управління інноваційним розвитком ре-
гіонів інноваційного потенціалу в регіонах необхідною є
відповідна багатоелементна і розгорнута інфраструкту-
ра, тобто своє особливе інфраструктурне середовище.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи розгляд напрямів формування орга-

нізаційної системи управління інноваційним розвитком регі-
онів, підкреслимо головні практичні завдання органів держав-
ного управління зміни ситуації на краще, насамперед, підтрим-
ку започаткованих основ нового економічного мислення;
організацію робіт в кожному регіоні по перегляду своїх ре-
сурсних можливостей (оцінка потенціалу); розбудову інсти-
туціональних умов саморозвитку регіонів; орієнтацію на рег-
іональні пріоритети; створення системи стимулювання інно-
вацій нового рівня. Весь цей комплекс заходів обслуговує
головну методологічну платформу розвитку, поєднуючи сис-
теми "інноваційний потенціал" і "інноваційний розвиток" в
механізм прогресивних трансформацій організаційної систе-
ми управління інноваційним розвитком регіонів.

Отже, в організаційній системі управління іннова-
ційним розвитком регіонів взаємодіють дві моделі інно-
ваційного розвитку: процесна та проектна. Перша врахо-
вує логістику економічних взаємодій. У другій акцентуєть-
ся увага на механізм розробок інноваційних проектів і
організаційних планів їх виконання. З вихідних даних оц-
інки загальних характеристик кожний регіон має свої
особливості, що і потребує відповідної уваги при ство-
ренні стратегій розвитку регіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історично світові політичні та економічні обстави-

ни, які складалися в міжнародних відносинах, пород-
жували широке розмаїття підходів до формування еко-
номічної політики. При цьому існували різноманітні мо-
делі, які впродовж багатьох десятиліть відпрацьовува-
лися і вдосконалювалися окремими державами з ура-
хуванням національних особливостей. Довготривале ап-
робування даних процесів породжувало певну стійку
систему підходів і критеріїв визначення основних на-
прямів економічної політики держави. Це дало змогу
об'єднати найбільш схожі механізми економічної по-
літики у системи та моделі державного управління. Ут-
вердження в нашій державі власної моделі державного
управління економікою потребує, в першу чергу, нау-
кового осмислення подібних процесів в тих країнах, які
досягли в цьому аспекті значних зрушень.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні концепції державного регулювання

економічної  політики мають багате історичне
підгрунтя. Найбільш влучне визначення держави як
реальної дійсності, як практичної реалізованості
розуму дав ще Гегель [1, с. 126]: Держава — це
сутність з практично безмежною владою. Її воля ви-
ражається у діях держави (оголошення особливого
стану, затвердження нормативно-правових актів), які
мають обов'язковий характер. Зрештою, забезпе-
чення відповідного рівня добробуту громадян також
належить до її прав і обов'язків. Етатизм Гегеля по-
лягає у принципі суверенності держави і державних
форм прояву, організації та дії, які визнаються ета-
тизмом, він, по суті, і є необхідною умовою для будь-
якої моделі та системи державного регулювання еко-
номічної політики.
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Поняття моделі державного регулювання економі-
чної політики тісно пов'язане з такими поняттями як
"економічна система" і "модель господарського розвит-
ку". Так, російський економіст Г. Чібріков оперує терм-
іном "модель господарського розвитку", розуміючи під
ним сукупність тих елементів, які забезпечують функці-
онування економіки в їх взаємозв'язку і взаємодії. Вче-
ний підкреслює, що набір таких елементів достатньо
складний і неоднорідний. Вони за своєю природою є
політичними, економічними, технологічними, соціальни-
ми, психологічними, релігійними. Проте при всій їх нео-
днорідності ці елементи взаємопов'язані й здатні до
взаємодії в межах певної економічної моделі [2, с. 75].

Японський економіст З. Цуцумі зазначав, що "у
кожній країні є свої традиції, своя історія, і потрібно виб-
рати ту модель, яка підходить даній конкретній країні"
[3]. В її рамках формуються чинники, що визначають
специфіку форм і методів державного регулювання еко-
номічної політики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогодні, мабуть, жодна країна світу не має у

своєму розпорядженні економіки в класичному ринко-
вому варіанті або повної відсутності ринкових відносин.
За роки співіснування капіталізму і соціалізму, ринко-
вої економіки й адміністративно-командної системи
відбулося виокремлення найбільш необхідних і функ-
ціональних елементів цих соціально-економічних систем,
що дало можливість говорити про їх взаємопроникнен-
ня в тих або інших варіаціях у рамках однієї системи.
Виходячи із означеного, основною метою даної статті
є теоретичний аналіз характерних особливостей дер-
жавного управління економікою в окремих країнах
світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Щоб обрати власну модель і систему державного

регулювання економічної політики, у першу чергу, слід
проаналізувати досвід інших країн. Беручи за основу
даний підхід, проаналізуємо розвиток і сучасний стан
державного регулювання економіки в окремих розви-
нутих країнах світу.

Модель державного регулювання економічної по-
літики можна визначити як систему елементів, що відоб-
ражає певні сторони форм і методів державного впли-
ву на розвиток економічного процесу та зв'язки між
ними, яка утворилася в рамках національної моделі еко-
номічного розвитку з метою його приведення у
відповідність з поставленими цілями і завданнями стра-
тегічного розвитку національної економіки. Саме по-
рівняння національних моделей регулювання і становить
особливий інтерес у рамках зіставлення національних
особливостей стратегічного планування економічних
процесів.

Французька модель державного регулювання еко-
номіки. Сучасна модель державного регулювання еко-
номічної політики у Франції почала формуватися в перші
десятиліття після Другої Світової війни. Післявоєнний
період характеризувався значним державним втручан-
ням в економіку та високою часткою державного сек-
тора. В 60-ті роки минулого століття у Франції почала
встановлюватись система так званого "індикативного
планування", що дозволяло на демократичній основі ко-
ординувати позиції держави і приватного бізнесу. Саме
тоді в країні сформувалися об'єктивні передумови для

впровадження індикативного планування, що ознаме-
нувало собою початок етапу формування "демократич-
ної системи планування, яка дозволяє органам держав-
ного управління регулювати господарські процеси так,
щоб державна бюрократія не знищила ефективне фун-
кціонування суб'єктів ринку" [4, с. 84].

Французька модель вплинула на розвиток держав-
ного регулювання економіки в інших промислово роз-
винутих країнах, перш за все в Німеччині та Японії. У
той же час, зближення національних ринків Франції та
інших країн спричинило перехід від індикативної скла-
дової державного регулювання до стратегічної, що зу-
мовило третій етап становлення сучасної моделі держав-
ного регулювання економіки у Франції. Державний сек-
тор, який характеризувався розмитими кордонами і по-
стійними процесами взаємопроникнення форм влас-
ності, не міг забезпечити гнучке і динамічне пристосу-
вання національної економіки до сучасних реалій.

Франція пізніше за інші європейські країни засто-
сувала ліберальні реформи, реалізація яких підтверди-
ла стійкість колишніх традицій. Велика за маштабами
приватизація, що проводилася з метою ослаблення цен-
тралізованого впливу держави, насправді навпаки, лише
ускладнила її форми [5, с. 59].

Ідея стратегічного планування отримала практичне
втілення у 80-их роках ХХ століття. До головних пріо-
ритетів були віднесені: зміцнення національної валюти,
розвиток освіти, забезпечення зайнятості, соціальний
захист населення, розвиток наукових досліджень, об-
лаштування території, вдосконалення держапарату. Ці
напрями отримали статус цільових державних програм
[6, с. 172]. Таким чином, індикативні плани були замі-
нені загальнодержавними програмами, що за своєю
суттю є лише певними деклараціями про наміри, які не
мають загальнообов'язкового значення. Це обумовле-
но, з одного боку, глобалізацією економіки, з іншого
— тяжінням французької моделі регулювання до лібе-
ральніших американської і британської.

Але не дивлячись на певні недоліки, саме Франції
належить основна заслуга у формуванні системи дер-
жавного планування в умовах ринку.

Важливою рисою системи державного регулюван-
ня економiки у Францiї є високий рiвень узгодженостi
заходiв, що вживаються. Для цього iснує економiчна та
соцiальна Рада, до якої входять представники уряду,
пiдприємцiв і профспiлок. Адмiнiстративнi Ради, що
включають адмiнiстраторiв, робiтникiв, споживачiв і
спецiалiстiв iснують також на кожному публiчному
пiдприємствi. Як правило, держпiдприємства користу-
ються у сфері розробки своєї тактики ведення госпо-
дарської діяльності самостiйнiстю, причому її ступiнь
тим вищий, чим успiшнiша дiяльнiсть пiдприємства. Вод-
ночас оцiнка iнвестицiйних програм здiйснюється
спецiальним Фондом економiчного та соцiального роз-
витку, який може також надавати субсидiї й дотацiї.

Особливостями формування французької моделі
регулювання економіки є:

1. Розвиток планових елементів у системі заходів
державного регулювання пояснюється, перш за все, спе-
цифікою французької моделі, що полягає в значній мірі
державного втручання в економіку.

2. Французька модель займає проміжне становище
між німецькою й японською моделями з одного боку і
американською й англійською — з іншого. Для фран-
цузької моделі характерні окремі елементи, властиві
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кожній із цих моделей. Наслідком подібної невизначе-
ності є її значна нестабільність, яка опосередковано
відбилася і на системі економічної політики, що по-
слідовно змінювала ряд форм у напрямі зниження еле-
ментів загальної обов'язковості: від директивного цен-
тралізованого через індикативне до стратегічного.

3. Значною проблемою сучасної французької еко-
номіки є суттєве збільшення безробіття. Так, за даними
державного статистичного управління Франції Insee,
рівень безробіття, розрахований відповідно до стан-
дартів Міжнародної організації праці за 2012 рік склав
10,2 % [7]. До основних заходів із покращення даної
ситуації , які заслуговують на увагу для нашої держави
є значне скорочення оподаткування заробітної плати,
яке започаткував уряд Франції в кінці 2012 року.

Державне регулювання економіки в США. Лібераль-
на модель реалiзується в США у чистому вигляді. Її го-
ловна мета — розвиток вільної економіки. Державне ре-
гулювання відбувається за залишковим принципом:
втручаючись у ті сфери, які ринок не може регулювати,
уряд створює максимально сприятливi умови для
функцiонування приватного капiталу.

Початок 80-х рокiв у США ознаменувався рiзким по-
силенням неокласичних тенденцiй, що дало змогу го-
ворити про "неокласичну революцію". У комплексi
пiдхiд до цiєї революцiї описувався документом
адмiнiстрацiї Р. Рейгана "Новий початок для Америки.
Програма економiчного оздоровлення", опублi-
кованому в 1981 році. Програма передбачала лiбера-
лiзацiю податкової системи, скорочення граничних
термiнiв амортизацiї, стримування росту державного
боргу та витрат, скорочення асигнувань на соцiальнi
програми і збiльшення вiйськових видатків.

Важливими специфiчними рисами американської
моделi є федеративний державний устрiй i зумовлена
ним багатовекторність економiчної системи. З одного
боку, це сприяє пiдвищенню економiчної безпеки, з
iншого — вимагає здійснення особливої полiтики з
координацiї впливових регiональних iнтересiв.

Також до особливостей американської моделі дер-
жавного регулювання економіки слід віднести функ-
ціонування глобальних транснаціональних корпорацій
(ТНК), які відіграють визначальну роль в економіці краї-
ни, здійснюючи істотний вплив на політику федераль-
ного уряду як на зовнішньому, так і на внутрішньому
ринку. Тому стратегічні плани, що складаються корпо-
раціями, з одного боку, враховують загальнодержавну
політику, з іншого — визначають її основні напрями і
пріоритети. Це пояснює факт відсутності в США загаль-
нодержавних планів. Їх основні функції виконують кор-
поративні плани: визначення на основі прогнозних до-
сліджень спільних напрямів соціально-економічного
розвитку, формулювання системи дій, координування
функціонування різних економічних суб'єктів, оцінка от-
риманих результатів.

Як висновок, необхідно відзначити, що на сучасно-
му етапі державне регулювання економіки в амери-
канській і англійській моделях меншою мірою, у по-
рівнянні з іншими моделями, використовує механізми
державного регулювання, оскільки навіть само існуван-
ня державного сектора в економіці цих країн спірне. У
США воно реалізується через систему держзамовлен-
ня, що розміщується на приватних підприємствах. У Ве-
ликій Британії в результаті широкомасштабної прива-
тизації 80-х років суттєво зменшено державний конт-

роль над економікою. Ринок праці, фінансова система,
соціальна структура значною мірою орієнтовані на рин-
кові принципи функціонування, домінує прагнення до
максимальних результатів у короткостроковій перспек-
тиві, що превалює над пошуком шляхів планомірного
довгострокового розвитку.

Шведська (або соцiал-демократична) модель дер-
жавного регулювання поширена у скандинавських краї-
нах і частково в Португалiї, Iспанiї, Грецiї. Головна ува-
га тут придiляється соцiальнiй сферi, зайнятостi та
соцiальному забезпеченню, регулюванню трудових
вiдносин, жорсткiй полiтицi доходiв.

Уряд соцiал-демократiв Швецiї у 1982 році, зiтк-
нувшись iз структурним спадом, оголосив про програ-
му "третього шляху", вiдмiнного як вiд пiдтримки попи-
ту так i вiд стимулювання пропозицiї. Прiоритетними
були оголошені досягнення повної зайнятостi, розши-
рення обсягiв виробництва та забезпечення його висо-
кої конкурентоздатностi, пiдвищення темпiв зростання,
високий рiвень життя, регiональна збалансованiсть,
стабiльнiсть державних фiнансiв, пiдтримання
зовнiшньоторговельного та платiжного балансiв.

На державних пiдприємствах наприкiнцi 80-х років
працювало 11—13 % усього зайнятого населення, дер-
жавна власнiсть мала високу питому вагу в гiрничо-
видобувнiй, сталеплавильнiй промисловостi, електро-
енергетицi, в сферi послуг, причому на державних
пiдприємствах системи соцiальних послуг працювало
92 % зайнятих у галузi.

У 1987 році на соцiальнi потреби витрачалось 31—
35 % ВВП [15, с. 71], а на початку 90-х державнi витра-
ти на соцiальне забезпечення складали понад 40 % ВВП.
На вiдмiну вiд американської моделi, переважна частка
соцiальних коштiв формується за рахунок внескiв
пiдприємцiв, оскільки iснує система страхових зобов'я-
зань. 31 % пенсiйного фонду вноситься державою [16,
с. 91]. Таким чином, головним орiєнтиром шведської
моделi є забезпечення максимально сприятливих умов
для вияву iндивiдом його суспiльно-корисної активностi.

Особливості державного регулювання економіки
Японії. Сучасна японська модель почала формуватися
в 50-і роки минулого століття, коли був прийнятий За-
кон про комплексний розвиток території країни, який
мав забезпечити основу довгострокового збалансова-
ного розвитку національної економіки. Державне регу-
лювання спочатку відзначалося індикативним характе-
ром: плани соціально-економічного розвитку фактично
були сукупністю державних програм, які орієнтувалися
на досягнення загальнонаціональних цілей.

Основними завданнями, які стояли перед країною,
були забезпечення економічної самостійності, макси-
мальних темпів економічного зростання і зайнятості на-
селення. В умовах спільної дезорганізації економіки пе-
ріоду відновлення, інфляції, дефіциту платіжного балан-
су і високого рівня безробіття перші заходи були на-
правлені на форсування процесів концентрації вироб-
ничих ресурсів у монополіях, що прагнули укріпити свої
позиції на міжнародній арені. Основні фінансові пото-
ки були сконцентровані в руках держави, що дозволи-
ло зміцнити планові програми істотною фінансовою
підтримкою.

Принципова особливість японської системи держав-
ного регулювання полягала в тому, що плани орієнту-
валися, перш за все, на технологічний розвиток як ос-
новний засіб досягнення соціально-економічних цілей.
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На базі широкого використання кращих світових тех-
нологічних досягнень здійснювалося становлення і
вдосконалення галузевої структури економіки.

На сучасному етапі основною метою японської мо-
делі державного регулювання є формулювання уяв-
лення про майбутню економічну структуру і провідні
напрями розвитку, з тим, щоб орієнтувати приватний
сектор; забезпечити основу для урядового контролю
за економікою; зафіксувати сфери, де наявність гос-
трих проблем вимагає активного державного втручан-
ня; встановити масштаби і характер цієї участі [19, с.
32—33].

Пріоритети формування національної економічної
моделі Росії. Сучасна економічна модель РФ почала
формуватися на результатах фінансової кризи жовтня
1998 року. За тих умов повернення до багатопорядко-
вої інфляції було неприпустиме передусім із політичних
міркувань, адже гіперінфляція початку 90-х асоціюва-
лася з нестабільністю і неефективністю влади. Оскіль-
ки основним індикатором економічної стабільності був
валютний курс національної валюти, то на ньому і за-
микалася вся економічна і політична динаміка.

Нові форми економічного життя в основному не
мали під собою міцних підстав: великі та "легкі" гроші
зароблялися поза правилами ринку. Адміністративне
регулювання заміняло відсутність інституційно-право-
вих регуляторів, що надавало перевагу особам, які мали
доступ до бюрократичного чи силового ресурсу, що є
характерним не тільки для Росії, а й інших країн пост-
радянського простору. Ринкова конкуренція підміняла-
ся конкуренцією різних груп лобістів: кримінальних,
політичних тощо. Як результат, стратегічних інвесторів
відштовхувала неправильність і ризикованість такого
бізнесу.

За цих обставин почався пошук нових напрямів фор-
мування власної економічної моделі, яка передбачає ак-
тивну політику держави, стимулювання промислового
зростання, посилення державного сектора, зменшення
фінансової залежності від зовнішніх позик, збільшен-
ня економічної агресивності на зовнішніх ринках. Су-
часна економічна політика Росії визначається двома на-
прямами: орієнтованою на експорт економікою держав-
ного сектора та орієнтованим на імпорт середнім бізне-
сом, а основні напрями економічної стратегії зумовлені
геополітичними амбіціями та намаганнями повернути
статус наддержави, який вона втратила після розпаду
Варшавського блоку і СРСР.

Економічна політика на міжнародній арені дозволяє
дійти висновку, що основними пріоритетами Росії сфері
є: повернення статусу наддержави і формування ново-
го євразійського утворення на терені колишнього СРСР;
збирання "історичних російських земель", інтеграція
держав і "великих просторів" довкола Росії; зміна си-
лового балансу між атлантичною спільнотою (НАТО) і
Росією як військово-стратегічною спадкоємицею СРСР,
орієнтація на формування нової біполярності; протидія
сепаратистським рухам у самій РФ; нейтралізація країн
Балтії та геополітична декомпозиція України; інтегра-
ція Білорусі до складу Російської Федерації; економіч-
на і соціокультурна експансія в усі незалежні постра-
дянські країни, підтримка російськомовного населення,
створення умов для політичного контролю й домінуван-
ня Росії.

Ці пріоритети цілком відповідають традиційній
імперській стратегії РФ. Реалізація цієї ідеї завжди була

і залишається основою традиційної стратегії Росії про-
тягом століть і всі процеси "лібералізації", "демократи-
зації" не можуть змінити цю тенденцію в короткий про-
міжок часу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи аналіз моделей економічної політи-

ки держави та критеріїв, які її визначають, зазначимо,
що формування вітчизняної моделі повинно базувати-
ся на таких основних пріоритетах:

1. Автор поділяє точку зору відомого українського
економіста Я. Жаліло, який вважає, що головним на-
ціональним економічним інтересом України повинна
стати енергетична незалежність, якої можна досягти
шляхом створення ефективної моделі енергетичної без-
пеки [20].

2. Пріоритет національних економічних інтересів у
фінансовій і банківській сферах, розвиток вітчизняно-
го підприємництва, малого і середнього бізнесу, при-
ватної власності, а також фіскальна політика мають бути
переорієнтовані на суттєве збільшення державних ка-
піталовкладень при збереженні фінансової дисципліни,
використання макроекономічного механізму, що сприяє
зростанню.

3. Важливим національним інтересом є здійснен-
ня кадрової політики: в уряді, в органах державної вла-
ди й на провідних підприємствах ключові позиції ма-
ють зайняти національно свідомі та високоосвічені
фахівці.

4. Завдяки своєму географічному положенню
Україна належить до Центральноєвропейського, Схід-
ноєвропейського та Чорноморського регіонів, а її те-
риторія є інтегруючою між їх складовими частинами.
Проте, за інерцією політичного мислення Україну відно-
сять до пострадянського простору. Її специфічне гео-
стратегічне та геополітичне положення у контексті гло-
бальних тенденцій розвитку світової економіки вимагає
від української сторони зваженої та далекоглядної зов-
нішньоекономічної політики. Україні слід докласти
більших зусиль для поширення результатів економічно-
го зростання на засадах доцільності та обгрунтованості,
усунути розрив у розвитку людських ресурсів між на-
шою державою та іншими країнами. Зокрема підвищи-
ти якість систем освіти та охорони здоров'я, покращи-
ти адресність систем соціального захисту бідних та еко-
номічно вразливих категорій населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні найвищою соціальною цінністю визнаєть-

ся людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека. За Конституційною нормою права і
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держава відповідає пе-
ред людиною за свою діяльність. Утвердження і за-
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безпечення прав і свобод людини є головним обов'яз-
ком держави [1, стаття 3]. Основні права і свободи лю-
дини вже вийшли за межі об'єктів внутрішньої компе-
тенції однієї держави. Це — справа всього міжнарод-
ного співтовариства.

Розвиток сучасних демократій є переконливим
свідченням того, що навіть для найбільш розвинених
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держав з тривалими правовими традиціями і високим
рівнем правової культури потреба в удосконаленні дер-
жавного управління щодо захисту прав людини не втра-
чає пріоритетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
наукові дослідження в контексті формування та функ-
ціонування системи державного управління судово-ек-
спертною діяльністю щодо забезпечення захисту прав і
свобод людини, практично відсутні.

Глобалізаційні процеси, охоплюючи різноманітні
сфери життя і діяльності людини, нації і держави спо-
нукають до визначення пріоритетів суспільного розвит-
ку і у державі, і на міжнародній арені.

Тому сьогодні існує нагальна потреба консолідації
зусиль науковців в галузі наук з державного управління
щодо ознайомлення громадськості із ключовою роллю
державного управління судово-експертною діяльністю,
щодо зростаючої ролі широкого спектру інтересів у
вирішенні домінуючої проблематики захисту прав лю-
дини в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті дослідити ключову роль державного

управління судово-експертною діяльністю у забезпе-
ченні захисту прав людини в Україні, визначити основні
пріоритети діяльності та окреслити перспективи їх роз-
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна є учасником більшості міжнародних угод у

сфері захисту прав людини, що стали частиною націо-
нального законодавства. Упроваджуючи демократичні
цінності, Міжнародними документами, головними та
юридично обов'язковими для України, що утверджують
право кожної людини на справедливий суд, а також
рівність усіх перед судом, є документи Організації Об-
'єднаних Націй, якій належить провідна роль у питан-
нях захисту прав людини, а саме:

— Загальна декларація прав людини (1948 р.);
— Міжнародний пакт про економічні, соціальні і

культурні права (1966 р.);
— Міжнародний пакт про громадянські і політичні

права (1966 р.) та Факультативні протоколи до нього.
Україна як одна з держав — засновниць Організації

Об'єднаних Націй брала участь у розробці Загальної
декларації прав людини.

Документом Ради Європи у питаннях захисту прав
людини є Конвенція про захист прав людини та осново-
положних свобод (Європейська конвенція з прав люди-
ни) (1950 р.), ратифікована Україною 17.07.1997 р., на-
була чинності 11.09.1997 р.

Це міжнародно-правові акти, що утворюють Міжна-
родну хартію прав людини.

Отже, Загальна декларація прав людини та Міжна-
родний пакт про громадянські і політичні права, Конвен-
ція про захист прав людини та основоположних свобод
(Європейська конвенція з прав людини) — це частина чин-
них міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, і які є частиною на-
ціонального законодавства України [2, стаття 9].

У преамбулі Загальна декларація прав людини, про-
голошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єд-

наних Націй і підписана 10 грудня 1948 "…провозгла-
шает настоящую Всеобщую Декларацию прав челове-
ка в качестве задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и все государства с тем, чтобы
каждый человек и каждый орган общества, постоянно
имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем
просвещения и образования содействовать уважению
этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных
и международных прогрессивных мероприятий, всеоб-
щего и эффективного признания и осуществления их как
среди народов государств — членов Организации, так
и среди народов территорий, находящихся под их юрис-
дикцией" (текст надається російською мовою, яка є
офіційною мовою Організації Об'єднаних Націй) [2].

У результаті глибинних демократичних перетворень,
що відбулися на Європейському континенті на тлі Другої
світової війни, у 1949 році була заснована Рада Європи —
міжнародна регіональна організація європейських дер-
жав, які проголосили своєю метою розширення демок-
ратії, зближення усіх народів Європи, захист прав люди-
ни, співробітництво з основних питань права, культури,
освіти, інформації, охорони навколишнього середовища.
Конвенція про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) сьогодні на повних підставах оці-
нюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи.
Вона являє собою фундаментальну основу всього комп-
лексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав і
свобод людини, її законних інтересів та потреб [3].

Україна зі вступом 9 листопада 1995 року до Ради
Європи, ставши повноправним її членом, підписала Кон-
венцію. З набранням Конвенцією чинності, після її ра-
тифікації 17 липня 1997 року Верховною Радою, Украї-
на визнала для себе обов'язковою юрисдикцію Євро-
пейського суду. В Україні було запроваджено механізм
гармонізації правової системи нашої держави з норма-
ми й стандартами Ради Європи [3].

У демократичній державі організаційно-правовою
гарантією зазначених домінант захисту прав людини є
незалежний від державних або партійних органів суд.
Саме тому однією з головних засад формування й діяль-
ності демократичної правової держави вважається пра-
во кожного на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим законом [4, стаття 6].

Метою Ради Європи є досягнення тіснішого єднан-
ня між її членами, і одним із засобів досягнення цієї мети
є забезпечення і розвиток прав людини та основополож-
них свобод.

Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто
перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи,
визначені в розділі I цієї Конвенції [4, стаття 1].

Верховенство права є спільною спадщиною Висо-
ких Договірних Сторін.

На підставі Конвенції, для гарантування та захисту
прав громадян держав-членів Ради Європи засновано
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), який контро-
лює дотримання державами положень Конвенції, розг-
лядаючи заяви громадян з приводу порушення їх кон-
венційних прав.

Однак декларативний характер окремих положень
міжнародних договорів, колізії між ними та положення
міжнародних договорів, недосконалість законодавства
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створюють об'єктивні складності в процесі державно-
го управління.

Спільні інтереси різних держав, передусім при за-
безпеченні безпеки і правопорядку збереження прав
людини, в дотримання вимог преамбули Віденської кон-
ференції про право міжнародних договорів від 23 трав-
ня 1969 р., беручи до уваги принципи міжнародного пра-
ва, втілені у Статуті Організації Об'єднаних Націй, зок-
рема, загального поважання і додержання прав люди-
ни й основних свобод для всіх.

На думку багатьох вчених, серед ключових проблем
сучасного пізнання є недостатність широкого спектру
наукових знань.

Аргументами на підтримку цієї думки є здійснення
науково обгрунтованої судово-експертної діяльності —
специфічного виду людської праці.

Важливе значення для вдосконалення рівня націо-
нального правосуддя, як і правосуддя, що здійснюєть-
ся на міжнародному рівні щодо забезпечення прав лю-
дини, належить дослідженню експертом на основі спе-
ціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів,
які містять інформацію про обставини справи, що пере-
буває у провадженні органів дізнання, досудового та су-
дового слідства, тобто, проведенню судової експерти-
зи [5] (ст. 1 У СЕ).

Науково-технічний прогрес сприяє процесу диферен-
ціації та інтеграції наукових знань. Відкриваючи нові мож-
ливості в науці і техніці, забезпечується формування ре-
зультатів судово-експертної діяльності як могутніх ва-
желів у встановленні істини у справі. Цей феномен дер-
жавного управління судово-експертного забезпечення
правосуддя пояснюється не обмеженістю якихось повно-
важень, а загальним процесом об'єднання державою всіх
зусиль на захист та відстоювання прав людини.

Наукові дослідження в контексті формування та
функціонування системи державного управління судо-
во-експертною діяльністю у забезпеченні захисту прав
і свобод людини стали цінним інструментом в пошуках
правди і справедливості.

У суспільстві дослідження судової-експертизи вста-
новлювали істину у забезпеченні прав людини і в
офіційній системі правосуддя США, і міжнародного три-
буналу, і в роботі комісій по правах людини.

Така діяльність передбачає використання спеціаль-
них знань, отриманих унаслідок вищої професійної
підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної ро-
боти, що відповідають сучасному науково-практично-
му рівню.

Тому дієвість гарантування та захисту прав грома-
дян перевірено практичним досвідом, зокрема, однією
із обов'язкових умов успішної інтеграції судово-експер-
тної діяльності на світовому рівні є поєднання союзу
науки і практики.

У широкому розумінні мета судово-експертного
забезпечення полягає в тому, щоб на підставі загаль-
них положень теорії судової експертизи, нормативних
правових актів, що регламентують експертну діяльність,
на основі спеціальних знань задовольняти потреби дер-
жавних та судових органів, що здійснюють діяльність у
сфері правосуддя, органів дізнання, та досудового
слідства, юридичних та фізичних осіб, громадян Украї-
ни, що перебувають під юрисдикцією ЄСПЛ.

Також основним джерелом визначених завдань при
проведенні судових експертиз та експертних дослід-
жень експертиз є Науково-методичні рекомендації з
питань підготовки та призначення судових експертиз та
експертних досліджень [6], які допомагають раціоналі-
зувати використання можливих законодавчо-правових
засобів і методів доказу прав людини.

Зокрема при проведенні експертиз:
— до основних завдань почеркознавчої експерти-

зи належать питання вирішення ідентифікації виконав-
ця рукописного тексту, деякі не ідентифікаційні завдан-
ня, зокрема встановлення факту виконання рукопису під
впливом будь-яких природних, штучних збиваючих фак-
торів, у незвичних умовах або в незвичайному стані ви-
конавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням
почерку іншої особи; визначення статі виконавця, віко-
вої групи тощо;

— основним завданням авторознавчої експертизи
є ідентифікація автора тексту. Вирішуються ідентифі-
каційні завдання щодо ототожнення особи автора тек-
сту, а також неідентифікаційні завдання (діагностичні)
завдання про умови складання тексту, факт викривлен-
ня ознак писемного мовлення тощо, класифікаційні зав-
дання про місце формування мовленнєвих навичок,
рідну мову, освіту автора документа;

— технічна експертиза реквізитів документів вста-
новлює факти і внесення змін до документів способом
підчистки, травлення, дописки, переклеювання фото-
карток, літер тощо та виявлення їх первинного змісту;
виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо
видимих або невидимих текстів чи зображень на різних
матеріалах, на обгорілих та згорілих документах, якщо
папір, на якому вони зображені, не перетворився на
попіл; встановлення виду та ідентифікація приладів пись-
ма за штрихами, цілого за частинами документа, виго-
товленого шляхом монтажу із застосуванням копіюваль-
но-розмножувальної та комп'ютерної техніки; визначен-
ня відносної давності виконання документа або його
фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів,
що перетинаються. Ідентифікація особи, яка надруку-
вала машинописний текст, виготовила зображення
відтиску печатки за особливостями навичок виконавця;

— до основних завдань балістичної експертизи нале-
жать установлення конкретного екземпляра вогнепальної
зброї за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах;
визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепаль-
ної зброї і боєприпасів, технічного стану зброї, боєпри-
пасів і придатності їх до стрільби; установлення можли-
вості пострілів без натискання на спусковий гачок, належ-
ності саморобних стріляючих пристроїв і патронів до них
до вогнепальної зброї і боєприпасів, способу виготовлен-
ня саморобних вогнепальних пристроїв, обставин, пов'я-
заних з використанням вогнепальної зброї (факту стрільби
після останнього чищення і змащування зброї, кількості
пострілів, відстані, з якої стріляли, напрямку пострілу, взає-
много положення зброї та перешкоди тощо);

— основними завданнями трасологічної експерти-
зи є ідентифікація або визначення родової (групової)
належності індивідуально визначених об'єктів за мате-
ріально фіксованими слідами — відображеннями їх
слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установ-
лення властивостей, станів) об'єктів; ситуалогічні зав-
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дання (установлення механізму слідоутворення тощо),
інших характеристик процесу слідоутворення, а також
особливостей слідоутворювальних об'єктів;

— основним завданням дактилоскопічної експерти-
зи є ідентифікація особи за слідами її рук, які залишені
на місці події та не ідентифікаційні завдання, пов'язані
з визначенням механізму слідоутворення, особливос-
тями будови руки, іншими характеристиками слідоутво-
рювального об'єкта;

— основним завданням експертизи слідів злому,
інструментів, виробів масового виробництва є встанов-
лення механізму або способу злому, типу виробу, що
залишив слід, способу його виготовлення тощо;

— основними завданнями експертизи замикальних
та запобіжних пристроїв є встановлення факту і спосо-
бу відмикання (злому) пристрою, а для пломб, крім того,
— ідентифікація пломбувальних лещат;

— основним завданням експертизи холодної зброї
є установлення належності до холодної зброї ножів,
кинджалів, кастетів та спосіб їх виготовлення;

— до основних завдань трасологічної експертизи
слідів транспортних засобів належить ідентифікація
(ототожнення) конкретної одиниці транспортного засо-
бу за частинами та слідами, що залишені його частина-
ми; діагностика (установлення властивостей та стану
об'єктів) та ситуаційні завдання (установлення механіз-
му слідоутворення, механізму взаємодії транспортного
засобу з іншими об'єктами);

— основними завданнями фототехнічної експерти-
зи є ідентифікація знімальної апаратури типу (марки)
фото і кіно-матеріалів, які застосовуються для зйомки і
для виготовлення фотознімків і кінофільмів, визначен-
ня технологічних і технічних характеристик зйомки та
виготовлення фотознімків, кінофільмів та відеозаписів;

— основним завданням портретної експертизи є
ідентифікація особи (тіла) за фотознімком та відеоза-
писом;

— основними завданнями експертизи відео-звуко-
запису є встановлення технічних умов та технології от-
римання відео звукозапису, ототожнення особи за
фізичними параметрами голосу;

— основними завданнями експертизи вибухових
пристроїв є визначення виду та факту вибуху, конст-
рукції пристрою та способу його виготовлення;

— до основних завдань експертизи матеріалів, ре-
човин та виробів належить встановлення волокон і во-
локнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і по-
криттів, нафтопродуктів та паливно-мастильних мате-
ріалів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів;

— біологічна експертиза досліджує об'єкти рослин-
ного та тваринного походження;

— завданнями авто-технічної експертизи є встанов-
лення несправностей транспортного засобу, які загро-
жували безпеці руху, причин їх утворення та часу виник-
нення; встановлення механізму ДТП, швидкість руху
транспортних засобів;

— основним завданням транспортно-трасологічної
експертизи є ідентифікація за слідами, залишеними
транспортним засобом, визначення місця зіткнення і
місця наїзду на перешкоду (пішохода), установлення
механізму утворення слідів;

— основними завданнями будівельно-технічної ек-
спертизи є визначення вартості нерухомого майна та
майнових прав на нього, відповідності розробленої про-
ектно-технічної та кошторисної документації вимогам
нормативно-правових актів у галузі будівництва, техні-
чного стану будівель, споруд та інженерних мереж, при-
чин пошкоджень та руйнувань об'єктів та їх елементів;
можливості розподілу об'єктів нерухомого майна та
розробка варіантів розподілу;

— земельно-технічна експертиза визначає відпо-
відність розробленої технічної документації на земельні
ділянки, фактичного землекористування земельними
ділянками та можливих варіантів підходу та проїзду до
земельних ділянок, встановлення земельного сервіту-
ту, оцінка земельних ділянок;

— основними завданнями пожежно-технічної екс-
пертизи є визначення причин, умов та процесів, часу та
шляхів виникнення пожежі; визначення обставин, які
сприяли цьому, відповідність технічного стану об'єкта
протипожежним нормам;

— основними завданнями експертизи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності є встановлення при-
чин та наслідків нещасного випадку, аварії, відповідності
дій певних осіб вимогам нормативно-технічних доку-
ментів, що регламентують безпечний хід виконання
робіт, установлення причинно-наслідкового зв'язку між
діями певних осіб та настанням нещасного випадку,
аварії;

— до основних завдань електротехнічної експерти-
зи належать встановлення причин виникнення аварій-
них режимів в електричних мережах та електрооблад-
нанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та
електробезпеку людини, аналіз роботи електроустано-
вок та їх відповідність нормативним вимогам;

— до основних завдань експертизи комп'ютерної
техніки і програмних продуктів належать установлення
робочого стану комп'ютерно-технічних засобів, обста-
вин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних
засобів, інформації та програмного забезпечення; уста-
новлення відповідності програмних продуктів певним
версіям чи вимогам на його розробку;

— основними завданнями економічної експертизи
документів бухгалтерського, податкового обліку і
звітності є визначення документальної обгрунтованості
розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних
цінностей і грошових коштів, відображення в обліку
господарських операцій, відображення в податковому
обліку; визначення документальної обгрунтованості,
аналізу показників фінансового стану (платоспромож-
ності, фінансової стійкості, прибутковості тощо); цільо-
вого витрачання бюджетних коштів; документальної
обгрунтованості розрахунків втраченої вигоди та офор-
млення банківських операцій;

— основними завданнями товарознавчої експерти-
зи є визначення вартості та змін показників якості то-
варної продукції; способу виробництва товарної про-
дукції: промисловий чи саморобний, підприємства-ви-
робника, країни-виробника; відповідності упакування і
транспортування, умов і термінів зберігання товарної
продукції;

— до основних завдань авто-товарознавчої та транс-
портно-товарознавчої експертизи належить визначен-
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ня ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх
складових, розміру вартості матеріальних збитків, за-
подіяних власнику або володільцю колісних транспор-
тних засобів;

— основним завданням експертизи об'єктів інтелек-
туальної власності є визначення властивостей цих
об'єктів, до яких належать об'єкти промислової влас-
ності, об'єкти авторського права і суміжних прав;

— психологічна експертиза встановлює особливості
психічної діяльності та їх прояви в поведінці особи, які
мають юридичне значення та викликають певні правові
наслідки;

— екологічною експертизою досліджуються еко-
логічні ситуації, діючі об'єкти та комплекси, що мають
значний негативний вплив на стан навколишнього при-
родного середовища; документація щодо генетично
модифікованих організмів, які призначаються для ви-
користання у відкритій системі.

Це далеко не повний перелік питань, відповіді на які
лежать у площині наукових інтересів дослідників різних
галузей науки, акцент зроблено на ті види судово-екс-
пертної діяльності, до яких в Україні виявляється підви-
щений інтерес. Саме ці проблеми були покладені в осно-
ву написання статті.

ВИСНОВКИ
На парламентських слуханнях у сесійній залі Вер-

ховної Ради "Стан дотримання прав людини в Україні"
12 червня 2013 року представники влади, висловивши
занепокоєння станом дотримання прав людини в Україні
та наголосивши на низці серйозних проблем, що існу-
ють у нашій державі розповіли про системні недоліки в
цій сфері: між законодавчим декларуванням прав лю-
дини та їх фактичним забезпеченням існує багато пере-
шкод, подолання яких вбачається одним з головних зав-
дань у галузі прав людини.

Сьогодні, в період глобалізації, важливою запору-
кою захисту прав людини в Україні є необхідність підви-
щення зростаючою ролі державного управління у за-
безпеченні їх незалежною, кваліфікованою і об'єктив-
ною судовою експертизою, орієнтованою на макси-
мальне використання досягнень науки і техніки.

Досліджуючи загальні процеси формування систе-
ми захисту прав людини, яка об'єктивно складається в
сучасній Україні, забезпечуючи високі стандарти Украї-
ни як держави-члена Ради Європи, де одним з наріжних
каменів є принцип поваги прав людини, серед факторів
сприяння правозахисній діяльності очевидною необхі-
дністю сьогодення є здійснення судово-експертної
діяльності на принципах законності, незалежності,
об'єктивності та повноти дослідження.

Не применшуючи жодним чином важливості вже існу-
ючих публікацій, які досліджують різні аспекти цієї бага-
токомпонентної наукової проблеми, визначення основних
пріоритетів судово-експертної діяльності та окреслення
перспектив шляхів їх подальшого вдосконалення, в прак-
тичних цілях дозволять попередити помилки у найбільш
важливих сферах організації суспільного життя — право-
суддя, безпеки, економіки, збереження держави.

Сторічний досвід управління судово-експертною
діяльністю в Україні є свідченням теоретичного осмис-
лення і практичного забезпечення науково-обгрунтова-

ної могутньої зброї в пошуках і досягненні правди і спра-
ведливості захисту прав людини.

Перспективою подальших розвідок даної пробле-
матики, є, на перший погляд, розробка рекомендацій з
питань підготовки та призначення судових експертиз та
експертних досліджень, які допомагають раціоналізу-
вати використання можливих законодавчо-правових
засобів і методів доказу прав людини, зумовлені
стрімким зростанням інтересів до цих процесів, розши-
рення переліку досліджуваних особливостей, цілей і
завдань участі держави у забезпеченні захисту прав
людини в Україні.
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ВСТУП
У літературі найбільш детально розглянуті виникнен-

ня й поширення інвестиційних потоків під час обговорення
впливу різних інструментів, що використовуються держа-
вою. Ці інструменти широко відомі, і до них традиційно за-
раховують: регулювання дисконтної ставки (дисконтна пол-
ітика, що здійснюється НБУ); установлення й зміна розмірів
мінімальних резервів, які фінансові інститути країни зобо-
в'язані зберігати в НБУ; операції державних установ на рин-
ку цінних паперів такі, як емісія державних зобов'язань,
торгівля ними й погашення; політика ціноутворення; подат-
кова політика; держзамовлення й фінансування.

Значний вплив на економіку справляють тільки дуже
великі разові інвестиції або досить потужні й тривалі пото-
ки безлічі дрібних (середніх) інвестицій. Реально наука
"Державне управління" займається тільки ними. Типова
схема впливу інструментів державної інвестиційної політи-
ки зводиться до такого. Інструменти впливають на обсяг і
ціну кредитних ресурсів. Вони безпосередньо позначаються
на обсязі інвестицій. Зміна їх обсягу, наприклад, зростан-
ня зумовлює збільшення кількості робочих місць і пов'яза-
ної із цим заробітної плати. І, як наслідок, зростання обся-
гу заробітної плати викликає збільшення попиту. Останній
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створює індуковані інвестиції й індукований попит так, як
це описав Дж. Кейнс [2, с. 208]. Збільшення позичених
коштів приводить також до відкриття нових рахунків у бан-
ках, що викликає мультиплікативний ефект зростання гро-
шової маси, а це, у свою чергу, впливає на обсяг первинних
інвестицій. Зростання обсягів заробітної плати забезпечує
додатковий попит на споживчі товари, що зумовлює змен-
шення величини товарних запасів. Передбачається, що це
автоматично викличе нові замовлення в промисловості. Але
у господарюванні це не так або не завжди так.

Потреба з боку торговельних організацій у поновленні
товарних запасів, а отже, і зростання замовлень у промис-
ловості виникає далеко не завжди. Якщо додатковий по-
пит, створений інвестиціями, незначно змінить рівень
складських запасів, то реакції на нього у вигляді додатко-
вих замовлень, найімовірніше, не буде. А у зв'язку з тим,
що інвестиційний внесок найчастіше розділяється між то-
варами різних галузей, необхідна досить значна величина
інвестицій, щоб створити стимул для розширення вироб-
ництва, а, отже, індукування додаткових інвестицій. Тільки
у разі великих і повторюваних інвестицій виявляється вто-
ринний виток їх "роботи", тобто ніби виникає потік вторин-
них інвестицій.
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Замовлення з боку торговельних організацій активізу-
ють діяльність постачальників і при певному рівні такої ак-
тивності може виникнути потреба в інвестиціях усередині
підприємств-постачальників для забезпечення потреби рин-
ку. Якщо рівень первинних інвестицій буде такий, що інду-
кує зростання вторинних, то вторинні інвестиції повторять
на шляху до ВВП всі раніше здійснені зв'язки і вже на вто-
ринному витку зумовлять збільшення попиту на споживчі
товари, збільшення ВВП і зайнятості.

Отже, первинні інвестиції можуть індукувати вторинні
тільки за певних умов. Це мають бути або дуже потужне
разове вкладення у великий проект, або досить довго існу-
ючий потік (сукупність) різних дрібних інвестицій. Наприк-
лад, будівництво автозаводу-гіганта або нового міста вик-
личе значну кількість разових і постійних потреб у вироб-
ництві різних промислових продуктів і продуктів життєза-
безпечення для будівельників і робітників на новому за-
воді або тих, що мешкають у новому місті. Видається, що
сам факт виникнення вторинного потоку інвестицій може
бути оцінений як ознака їх макроекономічного рівня. На-
далі (до уточнення поняття на модельному рівні) будемо
вважати макроекономічними тільки такі первинні інвес-
тиції, які забезпечують виникнення вторинних. З положень
про інвестиції макрорівня і більш низьких рівнів випливає
й положення про те, що інструменти державної інвести-
ційної політики мають бути також різними за рівнями їх
впливу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Інструменти інвестиційної активності вбудовані в усі

розвинені економіки. Їх слід зараховувати до макроеконо-
мічних, якщо вплив поширюється одночасно більше ніж на
дві технологічно непов'язані галузі й не є наслідком акти-
візації інвестиційних процесів у залежних галузях. Дореч-
но уточнити положення про технологічно пов'язані й непо-
в'язані галузі. Пропонується вважати пов'язаними ті галузі,
де обмін продукцією перевершує певну частку (відсоток)
від випуску всієї продукції. Наприклад, якщо вугільна га-
лузь 30—40% своєї продукції передає металургії, то це по-
в'язані галузі, а якщо легкій промисловості передає всього
0,5%, то це непов'язані. Прикладом державних впливів мо-
жуть бути довгострокові цільові програми розвитку
сільського господарства, система підтримки передових
підприємстві, окремих регіонів. Це локальні вкладення усе-
редині одного регіону, але постійний потік інвестицій у різні,
будівництво інфраструктури у великих містах, цілеспрямо-
ваний розвиток зв'язку або ракетобудування. Будь-яка три-
вала цільова програма, за нашими положеннями, може вий-
ти на інвестиції макрорівня. Великі програми втягують у
свою орбіту безліч галузей і за своєю значущістю виходять
на рівень держави. Практично будь-яка інвестиція поши-
рюється по системі взаємозв'язку в національній економіці
на суміжні виробництва і якимось чином позначається на
валовому продукті. Але навіть якщо її вплив по системі взає-
мозв'язків забезпечує вторинні інвестиції, то подібні інвес-
тиції не належать до інструментів.

Два фактори дозволяють так стверджувати. Не можна
забувати про розбіжності між інструментами інвестиційних
процесів і самими інвестиціями. Інструменти — це фор-
мальні інституційні механізми, що забезпечують постійно
діючі, повторювані впливи. Окремі конкретні інвестиції,
якими б вони потужними не були, не належать до інстру-
ментів впливу.

Дослідження визначає можливість впливу на інвес-
тиційні процеси довгостроково і у заданому напрямі, з пе-
редбачуваним і в певному розумінні оптимізованим резуль-
татом. У такій постановці можлива стимулююча дія деяких
інвестицій або конкретних інвестицій разового порядку в

окремі галузі. Наприклад, ефект значних вкладень в авто-
промисловість нас не буде цікавити, оскільки це разове
рішення щодо виділення інвестиційних ресурсів. Їх відмітні
риси: по-перше, вихід на макрорівень, по-друге, постійна
можливість використання (державою), по-третє, обов'яз-
ковий оптимізуючий елемент (за співвідношенням витрати-
результати). Діючі інструменти завжди забезпечуються кон-
кретними інституціональними структурами.

Таким чином, у роботі ставиться завдання удоскона-
лити цільові інструменти інвестиційної політики держави,
які реалізується за двоконтурною моделлю на макро- і
мікрорівнях за економічними функціями резервування та
використання вторинних інвестицій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Існує ряд класифікаційних ознак, за якими фактично

розрізняються між собою інструменти інвестиційного ре-
гулювання. При цьому всі вони реально належать до інстру-
ментів державного регулювання економіки. Самі інструмен-
ти державного регулювання економіки (далі — ДРЕ) под-
іляються на адміністративні та економічні. У принципі таке
розмежування є умовним і будь-які економічні інструмен-
ти несуть на собі відбиток адміністрування. На погляд Ку-
ценко Т.Ф., "серед економічних засобів впливу держави ви-
діляються групи кредитно-грошових, бюджетних інстру-
ментів, державний сектор в економіці й комплекс засобів
— господарське державне середньострокове загальнона-
ціональне програмування" [3, с. 29]. Ці засоби перебува-
ють між собою в складному взаємозв'язку, що включає
відносини взаємних підтримки зусилля ефективності, ней-
тральності, різного рівня протидії й взаємовиключення. За-
соби ДРЕ треба розглядати не самі по собі, а в їх взаємодії
із цілями і об'єктами, за допомогою цих інструментів дер-
жава прагне змінити співвідношення попиту та пропозиції
на фінансовому ринку (ринку позикових капіталів) у бажа-
ному напрямі.

Прямі державні капітальні вкладення також здійсню-
ються у вигляді інвестицій, як у держсектор економіки, так
і в приватно-державний [1]. До держсектору економіки
відносяться підприємства з державними капіталовкладен-
нями, де контрольний або весь пакет акцій належить дер-
жаві. У цьому випадку держсектор активно використовуєть-
ся як засіб державного регулювання інвестиційного кліма-
ту. Так, в умовах погіршення кон'юнктури, депресії й кри-
зи, коли приватні капіталовкладення скорочуються, інвес-
тиції в держсектор зростають. Таким чином, урядові орга-
ни прагнуть протидіяти спаду виробництва й зростанню
безробіття.

За методом впливу на інвестиційні процеси інструмен-
ти можна розділити на прямі й непрямі. З вищепереліче-
них, мабуть, тільки держзамовлення й пряме фінансуван-
ня могли б бути зараховані до прямих методів інвестицій-
ного регулювання. Але з викладених позицій сам інститут
держзамовлень і фінансування може бути зарахований до
макроекономічних інструментів з певною натяжкою. Вимо-
ги переходу первинних інвестицій у вторинні, сталість дії й
передбачуваність результату із роботою не завжди
співвідносяться з держзамовленням і цільовим фінансуван-
ням. Разом з тим практична відсутність інструментів пря-
мої дії в наборі інструментів інвестиційного регулювання
— найважливіша його характеристика. Нижче буде пока-
зано, що в ряді випадків саме цей факт робить набір кла-
сичних інструментів непрацездатним.

Економічні системи неоднорідні і їх устрій різний. У
зв'язку з тим, що існують різноманітні за якістю ринкові еко-
номічні системи, необхідно обгрунтувати можливості вико-
ристання в кожній з них тих чи інших макроекономічних
інструментів.
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У літературі не вдалося знайти класифікації різних еко-
номік по можливості сприйняття ними впливів макроеко-
номічних інструментів інвестиційної активності (МІІА). У
зв'язку із цим автором пропонується у першому наближенні
заповнити цей пробіл таким чином. Усі ринкові економіки
розділимо на три умовних рівні. Два крайніх стани з них
легко визначаються: високоорганізовані економічні систе-
ми, де інструменти працюють повною мірою і вже історич-
но підтвердили свою цінність і значущість. Слабкооргані-
зовані ринкові системи, характерні для меншорганізованих
у цьому плані країн і економік, що розвиваються, рівня Індії
або Пакистану. Ряд країн займає проміжне становище між
високоорганізованими ринковими системами і слабкоор-
ганізованими. Їх відносимо до економік середнього рівня
організації ринкової системи.

Навіть така умовна, але фактично якісна класифікація
дає змогу на модельному рівні зробити значущі висновки
про сферу існування того чи іншого макроекономічного
інструмента. Причому обмеження на їх використання вип-
ливають із особливостей функціонування економік трьох
виділених рівнів.

Аналіз свідчить що, всі прийняті в економічній науці
інструменти добре працюють у розвинених економіках, в
економіках так званих слаборозвинених країн і в економі-
ках неринкових — вони практично не діють. Не викликає
сумніву, що економічна система грунтується на безперерв-
ному взаємному пристосуванні економічних агентів, що ра-
ціонально зіставляють свої витрати й вигоди в ході взаємодії
з іншими агентами з метою збільшення власної чистої виго-
ди та дотримуючись при цьому певних "правил гри". Але,
відштовхуючись від тих самих вихідних спроб, різні еко-
номічні школи отримують різні висновки. Так монетаристсь-
кий підхід впливу держави на інвестиційну активність, оск-
ільки саме він із середини 70-х рр. користується найбільшою
популярністю. Він визначається таким чином: "Монетаристи
виходять із того, що ринок являє собою саморегулюючу си-
стему і здатен сам вийти на ті пропорції, які забезпечать ефек-
тивний розвиток. Тому ринку не слід заважати. Держава,
підтримуючи малоефективне виробництво дешевим креди-
том, іде проти його вимог... Фрідман рекомендує викорис-
товувати дорогий кредит, підвищивши для цього дисконтну
ставку відсотка. Ефективних виробників, що залишилися на
ринку, держава може стимулювати пільговою податковою
політикою. Це підсилить стимули їх ділової активності, і, як
наслідок, виникне ситуація, що сприятиме розвитку вироб-
ництва й інвестуванню. На цій основі може збільшитися су-
купна пропозиція товарів, зникне безробіття" [1, с. 762].

Тобто монетаристський підхід зводиться до того, що
за рахунок жорсткості кредитно-грошової політики (підви-
щення ставки відсотка r) економічно неефективні підприє-
мства будуть розорятися, а більш ефективні зможуть про-
довжити своє існування. Таким чином, середній рівень
ефективності в економіці підвищиться. Мова по суті йде про
те, щоб сконцентрувати інвестиції й розвивати найбільш
ефективні підприємства. Підсвідомо наявне розуміння того,
що більш ефективний виробничий комплекс "витягне" на
собі через якийсь час і всю економіку.

Але ніяких гарантій того, що інвестиції будуть спрямо-
вуватися в потрібні напрями і їх буде достатньо, щоб підви-
щилася загальна якість комплексу, та того, що робітники з
підприємств, які розорилися, будуть знову прийняті на ро-
боту, цей підхід не дає. Відповідно, в його рамках немину-
чий "гарний" структурний спад на першому етапі може пе-
ретворитися в "погану" загальну кризу всієї економічної
системи. Слід також зазначити, що монетаристська концеп-
ція орієнтована, у першу чергу, на боротьбу з інфляцією, а
це завдання найбільш просто вирішується саме засобами
кредитно-грошової політики.

Розглядаючи кейнсіанський підхід, слід зазначити, що
в цьому випадку на перший план виступає боротьба з без-
робіттям, оскільки вона викликає скорочення сукупного
попиту. Саме тому Кейнс пропонує урядам зосередитися
на бюджетній політиці — фінансувати суспільні роботи
(тобто заходи, що забезпечують додаткову зайнятість), що
приведе до збільшення сукупного попиту [2, с. 226]. У рам-
ках кейнсіанського підходу використовуються приблизно
такі міркування: національний дохід Y у замкнутій економіці
витрачається на споживання С, заощадження S, і, крім цьо-
го, зібрані податки витрачаються державою: Y = С + S +
G.

Відмітимо, що ні кейнсіанська, ні монетаристська схе-
ми неуніверсальні й застосовні лише при дотриманні
безлічі найрізноманітніших умов. При механічному пере-
несенні кожної з таких схем в іншу економічну ситуацію
вони не будуть працювати так, як очікується, і, найімовір-
ніше, призведуть до абсолютно інших результатів, а не до
тих, які планується одержати. Навіть у тих умовах, аналіз
яких лягає в основу більшості сучасних концепцій макро-
економічної теорії, в умовах промислово розвинених країн
Заходу ці концепції незавжди працюють. Наприклад, при
розгляді запропонованої Фрідманом фінансової політи-
ки дослідники відзначають, що "...спад 1980—1982 рр.
набув особливо гострих форм у країнах, які проводили
стримувальне зростання грошової маси за монетаристсь-
кою схемою. Це призвело до посилення спаду масовим
банкрутствам і зростанням безробіття" [1, с. 308]. Таких
прикладів можна навести безліч. Відповідно, у тих краї-
нах, економічна ситуація в яких помітно відрізняється від
тієї, для якої розроблялися дані макроекономічні кон-
цепції, результат застосування останніх стає ще більш не-
передбаченим. Прикладом цього є Україна й інші країни
СНД.

Питання про те, які саме заходи впливу на інвестиційну
активність відіграють в економіці першорядну, а які — дру-
горядну роль, є одним з визначальних у прихильників різних
теорій. Показові тут ті багаторічні дискусії, які ведуться се-
ред представників рівних напрямів економічних учень із
приводу того, що послужило причиною найглибшої еконо-
мічної кризи 30- рр. — Великої депресії, і які саме заходи
сприяли її подоланню [1]. Та обставина, що прихильники
кейнсіанства вважають, що більш стійким і тому більш вип-
равданим є вплив на економіку через бюджетну політику, а
монетаристи, навпаки, думають, що більш стійкий вплив за-
безпечує грошова політика, не дає змоги в реальності зро-
бити однозначний вибір ні на користь тієї, ні на користь
іншої концепції. Судячи з того, що немає вирішальних до-
водів в обох сторін, мова тут скоріше йде про принципову
неможливість досягти однозначних результатів у рамках
даних підходів.

Певну можливість аналізу ефективності монетаристсь-
кого й кейнсіанського підходів дає використання макро-
економічного зв'язку інвестицій — дохід. Економісти на-
водять спрощену схему динамічної моделі взаємовпливу
елементів моделі IS-LM, що узагальнює як кейнсіанський,
так і монетаристський підходи [1]. Спрощення в основно-
му стосуються деяких екзогенних змінних товарного рин-
ку й ряду проміжних блоків фінансового ринку. Ця нерівно-
вага, узагальнена модель ринкової економіки при h=0 і g
> 0 відповідає кейнсіанському підходу до аналізу процесів
макроекономіки, а при h > 0 та g = 0 — монетаристському.
У першому випадку передбачається, що надлишкова
кількість грошей в обігу призводить до зниження ставки
відсотка, попит на гроші Мр не залежить від норми відсот-
ка, і тоді надлишок грошей в обігу зумовлює інфляційне
зростання цін на ринку, що також підвищує попит на гроші.
Зниження (збільшення) відсоткової ставки в першому ви-
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падку викликає зростання (зниження) обсягу виробницт-
ва, а в другому наявне тільки посилення (ослаблення)
інфляції.

Ця модель відображає найбільш істотні аспекти взає-
модії товарного й фінансового ринків і може при відповід-
них значеннях екзогенних параметрів застосовуватися для
аналізу взаємодії бюджетно-податкової й кредитно-грошо-
вої політики. Незважаючи на наявність великої кількості
екзогенних факторів, вона також здатна відображати і тен-
денції "кінцевих ефектів" завдяки своїм динамічним влас-
тивостям.

Розробка теоретичних макроекономічних концепцій,
визначення їх параметрів і прогнозне моделювання макро-
економічних явищ базуються на ex post аналізі обмежено-
го набору високоагрегованих показників, об'єднаних у си-
стему національних рахунків. Існуючі між різними науко-
вими напрямами й школами розбіжності висновків такого
аналізу із практикою дають підстави думати, що розгляду
піддається лише верхівка айсберга, тоді як його більша ча-
стина залишається прихованою від дослідження (якщо дот-
римуватися постулату про принципову пізнаваність еконо-
мічних явищ). Тобто варто зробити висновок, що й викори-
стання такого типу моделей не дає можливості одержати
результат, досить переконливий для прогнозу й управлін-
ня реальною ситуацією.

Умови, які викладені вище, не завжди піддаються
макроекономічному аналізу, оскільки сягають своїм ко-
рінням зовсім різних сфер у макроекономіці, у суспільно-
політичних відносинах, у технології тощо. Однією з най-
важливіших складових варто вважати виробничий комп-
лекс країни. Разом з тим цілісної картини його функціо-
нування виробничого потенціалу ці гіпотези не дають. У
повному значенні він продовжує залишатися "чорною
скринькою" як при побудові макроекономічних моделей,
так і при розробці базових макроекономічних концепцій
(кейнсіанці і монетаристи). Спроби врахування міжгалу-
зевих або міжсекторних взаємодій у рамках моделі "вит-
рати — випуск" Леонтьева, що стала практично не-
від'ємною складовою більшості серйозних макроеконо-
мічних моделей, призводять до надмірного збільшення
їх розмірності (1000 і більше рівнянь) [1]. При цьому
якість моделей, найймовірніше, не підвищується, оскіль-
ки сам процес функціонування виробничого комплексу
не зачіпається, і "чорна скринька" залишається "чорною
скринькою". Модель "витрати — випуск" виявляє, насам-
перед, прямі зв'язки у виробничому комплексі, але існу-
ючі в ньому зворотні зв'язки й ендогенні залежності прак-
тично не зачіпаються. Крім того, ніяк не враховується дія
на рівень впливу прямих і зворотних зв'язків особливос-
тей структури і якості кожного конкретного виробничо-
го комплексу.

Тому пропонується підхід до аналізу інструментів дер-
жавної інвестиційної політики, що включає методи техно-
динаміки. Вони дають змогу включити до аналізу оцінку
якості виробничого комплексу. При цьому у двоконтурній
моделі поширення інструментів державної інвестиційної
політики на першому рівні виявляються короткострокові
ефекти від екзогенних дій на виробничу систему, а на дру-
гому — середньо- та довгострокові ефекти проходження
інвестиційних процесів та їх вплив на НТП.

На макрорівні вторинний потік інвестицій утвориться
тільки у разі подолання первинними інвестиціями бар'єра
другого контуру. Якщо макроекономічний регулятор забез-
печує вторинний потік інвестицій, то він відповідає своєму
призначенню, якщо ні, то не відповідає.

Розглянемо зміст моделі на прикладі дії "змінного фак-
тора", одного з макрорегуляторів норми резервування або
розміру відрахувань комерційними банками до обов'язко-

вих резервів. В Україні вона встановлюється документом
Національного банку України (НБУ). В інших країнах за-
лежно від особливостей банківських систем також існують
подібні нормативні акти.

Наприклад, у США Федеральна резервна система
(ФРС) використовує право встановлювати конкретну вели-
чину резервних вимог для банків-членів (у межах, встанов-
лених конгресом), а також можливості розширювати або
скорочувати обсяг резервів у доларах. Саме так ФРС ко-
ректує кредитну діяльність комерційної банківської систе-
ми й процес емісії грошей [1].

Використовуючи залежність між фінансовим регулято-
ром, обсягом і ціною кредитних ресурсів, розглянемо ме-
ханізм дії даного регулятора і його вплив на інвестиційні
показники економіки.

ВИСНОВКИ
Як виявляється, всі прийняті в економічній науці інстру-

менти добре працюють у розвинених економіках. В еконо-
міках так званих слаборозвинених країн і в економіках не
ринкових вони практично не діють. Не викликає сумніву,
що економічна система грунтується на безперервному взає-
мному пристосуванні економічних агентів, що раціонально
зіставляють свої витрати й вигоди в ході взаємодії з інши-
ми агентами з метою збільшення власної чистої вигоди та
дотримуючись при цьому певних "правил гри". Але,
відштовхуючись від тих самих вихідних спроб, різні еко-
номічні школи доходять різних висновків. З вищевикладе-
ного випливає, що ні кейнсіанська, ні монетаристська схе-
ми не універсальні й застосовні лише при дотриманні безлічі
найрізноманітніших умов. При механічному перенесенні
кожної з таких схем в іншу економічну ситуацію вони не
будуть працювати так, як очікується, і, найімовірніше, при-
зведуть до абсолютно інших результатів, а не до тих, які
планується одержати. Навіть у тих умовах, аналіз яких лягає
в основу більшості сучасних концепцій макроекономічної
теорії, в умовах промислово розвинених країн Заходу ці
концепції не завжди працюють.

Запропоновано підхід до аналізу інструментів держав-
ної інвестиційної політики, що включає методи технодина-
міки. Вони дають змогу включити до аналізу оцінку якості
виробничого комплексу. При цьому у двоконтурній моделі
поширення інструментів державної інвестиційної політики
на першому рівні виявляються короткострокові ефекти від
екзогенних дій на виробничу систему, а на другому — се-
редньо- та довгострокові ефекти проходження інвестицій-
них процесів та їх вплив на НТП.
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НОВІ ВИДАННЯ

Теоретичним, методичним та практичним питанням управ-
ління санаторно-курортними та оздоровчими підприємства-
ми на засадах сервісної концепції присвячено монографію
Ведмідь Н.І. "Санаторно-курортний комплекс: сервісне управ-
ління"1.

Потребу у розробленні концептуальних положень фор-
мування та реалізації сервісного управління у діяльності са-
наторно-курортних та оздоровчих підприємств обумовлено
процесами реструктуризації санаторно-курортної сфери, за-
гостренням конкуренції на ринку санаторно-курортних по-
слуг, зменшенням платоспроможності споживачів, міжнарод-
ною конкуренцією, що передбачає активний пошук ефектив-
них шляхів виходу з управлінської та економічної кризи, роз-
роблення та упровадження нових управлінських технологій.

Монографія складається з чотирьох розділів належного
наукового рівня. Варто наголосити на чіткій і детальній струк-
турованості монографії. Усі розділи і підрозділи є цілісними,
предмет дослідження логічно пов'язаний з визначеним об-
'єктом дослідження.

Перший розділ "Санаторно-курортний комплекс як об'єкт
управління" присвячено розкриттю особливостей розвитку та
соціально-економічної сутності санаторно-курортного комп-
лексу, окремо розглянуто базові категорії управління санатор-
но-курортними та оздоровчими підприємствами. Заслуговує на
увагу запропонована автором періодизація розвитку санатор-
но-курортного комплексу, система галузевого державного уп-
равління та координації діяльності у сфері туризму, рекреації
та оздоровлення, структура курортно-рекреаційної системи,
що інтегрує просторовий, економічний управлінський та серв-
існий аспекти її формування [c. 23, 31, 62]. Акцентується увага
на відсутності уніфікованої термінологічної бази щодо сутності
назви та змісту суб'єктів господарської діяльності санаторно-
курортної сфери. Автором здійснено компаративний аналіз
термінологічних підходів до визначення суб'єктів санаторно-
курортної сфери, що дозволило запропонувати типізацію са-
наторно-курортних та оздоровчих підприємств з урахуванням
функціональної та територіальної ознак [c. 75, 79-80].

У другому розділ "Параметризація ринку санаторно-курор-
тних та оздоровчих послуг" діагностиці галузевих параметрів
розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств пе-
редує наукове обгрунтування базових характеристик понять
параметрів розвитку та структурних параметрів розвитку сана-
торно-курортних та оздоровчих підприємств [c.130, 148, 152].
Пропонується дослідження економічних, соціальних, природ-
но-ресурсних, екологічних, інституційних, медичних та сервіс-
них параметрів розвитку санаторно-курортних та оздоровчих
підприємств за видовою і типовою структурою. За результата-
ми експертного оцінювання сформовано оптимальну за
кількісним та змістовним наповненням базу галузевих пара-
метрів розвитку [c.159]. Актуальному питанню сегментації спо-
живачів санаторно-курортних та оздоровчих послуг присвяче-
но підрозділ монографії, в якому виокремлено детермінантні
критерії сегментації споживачів санаторно-курортних та оздо-
ровчих послуг та обгрунтовано доцільність розширення класич-
них маркетингових підходів до сегментації з виокремленням
групи сервісних критеріїв сегментації [c.199—200].

У третьому розділі "Управління санаторно-курортними та

оздоровчими підприємствами" обгрунтовано передумови фор-
мування сервісного підходу до управління санаторно-курорт-
ними та оздоровчими підприємствами, на основі генезису існу-
ючих концепцій розкрито вплив сервісу на трансформацію
змісту управління підприємством, запропоновано семантичну
сервісну модель управління санаторно-курортними та оздоров-
чими підприємствами з позицій процесного підходу [c. 265—
266, 280]. Заслуговує на увагу авторське узагальнення теоре-
тичних підходів до визначення сутності економічної категорії
"сервіс", обгрунтування впровадження терміна "сервісні атрак-
тори санаторно-курортних та оздоровчих підприємств" [c.
265—299, 303—306]. З метою розкриття сутності сервісної
діяльності як об'єкта управління запропоновано тривимірну
структуру системи сервісного управління підприємств, обгрун-
товано базові положення сервісного управління та особливості
його змістовного наповнення [c. 328—332].

Завершує монографію четвертий розділ "Концептуальні
положення сервісного управління санаторно-курортними та
оздоровчими підприємствами", у якому викладено науково-
методологічний базис концепції сервісного управління сана-
торно-курортними та оздоровчими підприємствами [c.346-
348]. Чільне місце відведено прикладним аспектам впровад-
ження сервісної концепції, зокрема представлено та опраць-
овано методику сервісно-орієнтованої сегментації споживачів
санаторно-курортних та оздоровчих послуг, виокремлено
групи критеріїв і показників ефективності діяльності санатор-
но-курортних та оздоровчих підприємств, алгоритм визначен-
ня ефективності сервісної діяльності підприємств санаторно-
курортної сфери [c. 358, 362, 386-390, 402, 404]. Досліджен-
ня автора логічно резюмоване методикою побудови інтег-
ральної оцінки ефективності сервісного управління [c. 420].

Монографія є завершеним науковим самостійним дослі-
дженням, виконаним на актуальну тему, має наукову та прак-
тичну цінність. Результати дослідження можуть бути викори-
стані у навчальному процесі при викладанні дисциплін "Ме-
неджмент підприємства" і "Управління курортами" майбутнім
фахівцям економічного спрямування.

Наукова новизна монографії свідчить про глибоку об-
ізнаність автора з теоретичними та практичними аспектами
впровадження положень сервісного управління у діяльність
санаторно-курортних та оздоровчих підприємств. Автором
виконано аналітичну і узагальнюючу роботу, щодо необхід-
ності впровадження сервісного управління в теорію та прак-
тику підприємств санаторно-курортної сфери, водночас, у
праці доречно розкрити сутність сервісних параметрів з по-
зиції задоволення потреб споживачів у контексті реалізації
сервісного управління.

Узагальнюючи наведене, cлід зауважити, що монографія
Н.І. Ведмідь є актуальним і комплексним науковим дослід-
женням, відрізняється глибиною та новизною запропонова-
них теоретичних положень і конструктивними прикладними
рекомендаціями. Монографія, безумовно, є цікавою і буде
корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а
також широкого загалу читачів, які досліджують теоретичні
та практичні питання впровадження компонентів концепції
сервісного управління у діяльність санаторно-курортних та
оздоровчих підприємств.
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