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У статті розглядається питання оцінки фінансово-економічних результатів підприємств-центрів витрат

під час впровадження інвестиційного проекту на основі розробленого автором показника різниці між пла-

новими і фактичними витратами та здійснюється порівняння його із традиційним показником EBITDA.

Автором розглянуто інвестиційний проект стратегічного розвитку гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕ-

ТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на період 2012—2030 рр., що передбачає максимальне нарощування обсягів видо-

бутку та виробництва. Також у інвестиційному проекті планується зниження собівартості продукції, почи-

наючи з 2020 р., що пояснюється введенням в експлуатацію більш економічних машин та обладнання.

Результати виконаних розрахунків показали, що як загальноприйнятий показник EBITDA, так і розроб-

лений автором показник оцінки фінансово-економічних результатів операційної діяльності на основі різниці

між плановими і фактичними витратами мають позитивну величину та вказують на високу ефективність

досліджуваного інвестиційного проекту. Але встановлено, що загальноприйнятий показник EBITDA є на-

багато вищим за запропонований автором показник у зв'язку з тим, що EBITDA враховує вплив збільшен-

ня обсягу виробництва по підприємствам гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" за раху-

нок внутрішніх замовлень холдингу, на які, насправді, підприємства гірничодобувного дивізіону вплинути

не можуть. Крім того, в загальноприйнятому показнику EBITDA не враховано негативний вплив приросту

внутрішньої кредиторської заборгованості.

Отже, запропонований автором показник дозволяє більш об'єктивно оцінювати фінансово-економічні

результати підприємств-центрів витрат під час впровадження інвестиційного проекту, оскільки виклю-

чається вплив на них зовнішніх факторів.

This article focus is on evaluation of the financial and economic performance of enterprises cost centers during

implementation of the investment project based on the index of difference between the planned and actual expenditures

developed by the author and on its comparison with the traditional index of EBITDA.

The author studies the strategic development investment project of the mining division of METINVEST HOLDINH" LLC

for the period 2012—2030, considering maximum growth in output and production. The investment project supposes

production costs reduction, starting from 2020, due to the commissioning of more efficient machinery and equipment.

Results of the calculations showed that both the conventional index EBITDA, and the developed by the author

parameter estimating financial and economic results of operations based on the difference between the planned

and actual expenditures, have the positive value, indicating high efficiency of the studied investment project.

But it was found that EBITDA is generally much higher than the index proposed by the author due to the fact that

EBITDA includes the effect of production increase in the enterprises of mining division of "METINVEST HOLDINH"

LLC due to internal demand, which, in fact, cannot be influenced by the mining division. In addition, the

conventional index EBITDA does not include the negative impact of growth of internal accounts payable.

So, the proposed index can be used to more objectively assess the financial and economic performance of enterprises

cost centers during the implementation of the investment project, as it excludes the impact of external factors.

оскільки від її точності й правильності підходу до неї
залежать подальші управлінські рішення. Особливо це
стосується підприємств гірничо-металургійного комп-
лексу (ГМК) України, оскільки він є однією з галузей
спеціалізації України в сучасному міжнародному роз-
поділі праці і забезпечує третину обсягу промислового
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виробництва в Україні, більш ніж 40% валютних над-
ходжень від експорту, пряму зайнятість біля 500 тис.
чоловік, що складає 15% загальної кількості працюю-
чих у промисловості [12].

У даній роботі об'єктом дослідження є ТОВ "МЕТІ-
НВЕСТ ХОЛДИНГ" — це "міжнародна вертикально
інтегрована гірничо-металургійна компанія, що володіє
підприємствами в Україні, Європі та США й контролює
кожен етап виробничого ланцюжка — від видобутку
руди та вугілля, виробництва коксу, виплавки сталі до
виробництва плоского, сортового й фасонного прока-
ту, виготовлення труб великого діаметра" [8].

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" здійснює масштабні
інвестиції в розвиток підприємств, що входять до його
структури, і авторська позиція є такою, що необхідно
враховувати ці інвестиції під час оцінки фінансово-еко-
номічних результатів операційної діяльності даних
підприємств. Саме цьому питанню і присвячена дана
стаття.

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

Треба зазначити, що багато авторів досліджують у
своїх працях питання оцінки ефективності інвестиційних
проектів — І.А. Бланк [1], А.Б. Ідрісов [6], І.А. Ніконова
[10], У. Шарп, Г. Александер [14], Д. Черваньов [13],
В. Царьов [15], А. Пересада [11], Ю. Несветаев [9],
П.Л. Виленский [2] та багатьох інших.

Традиційно оцінка економічної ефективності інвес-
тиційного проекту здійснюється за допомогою таких по-
казників, як чистий дисконтований дохід (NPV), внутрі-
шня норма дохідності (IRR), модифікована внутрішня
норма дохідності (IRR), індекс прибутковості (PI), серед-
ня норма рентабельності (ARR, %), період окупності
(PB), дисконтований період окупності (ВPB) [7]. Але пи-
тання оцінки фінансово-економічних результатів
підприємств-центрів витрат в умовах вертикально-інтег-
рованої структури з урахуванням впровадження на них
інвестиційних проектів є малодослідженим.

Автором вже досліджувалось питання оцінки фінан-
сово-економічних результатів діяльності підприємств в
багатьох роботах, наприклад в [3, 4, 5] та інших.

Так, у роботі [5] було зазначено, що "найбільш по-
ширеним показником фінансово-економічних резуль-
татів операційної діяльності підприємств є показник
суми операційного прибутку та амортизації (EBITDA).
Але цей показник може використовуватись лише віднос-
но відокремлених підприємств, які є одночасно центра-
ми витрат та прибутку. Якщо ж підприємство підпоряд-
ковується холдинговій компанії, то показник EBITDA не
завжди є коректним."

У тій же роботі було зазначено, що "гірничо-збага-
чувальні комбінати (ГЗК), що входять до вертикально-
інтегрованих структур (ВІС), більшу частину своєї про-
дукції або, навіть, весь обсяг виготовленої продукції,
відвантажують металургійним комбінатам цих самих
структур. Обсяги виробництва і реалізації продукції,

а також внутрішні (транзакційні) ціни встановлюються
органами управління ВІС. У цих умовах ГЗК розгляда-
ються як центри витрат та інвестицій, а не як центри при-
бутку. Отже, при оцінці економічних результатів опера-
ційної діяльності підприємств-центрів витрат викорис-
товувати показники різних видів прибутку недоцільно."
Тож було розроблено показник оцінки економічних
результатів операційної діяльності підприємств, що є
частково або повністю центрами витрат, на прикладі
гірничо-збагачувальних комбінатів та апробовано його
на фактичних даних роботи ГЗК ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛ-
ДИНГ". Для цього було запропоновано використовува-
ти показник різниці між плановими і фактичними витра-
тами, а для підприємств, що є центрами витрат лише
частково, було рекомендовано до цієї різниці додавати
показник EBITDA, розрахований лише для зовнішніх
замовлень. Це дозволяє виключити вплив на показник
оцінки економічних результатів таких зовнішніх фак-
торів, як ціни та обсяги реалізації, які не відносять до
сфери компетенції самих ГЗК, а визначаються управлі-
нням ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ".

Дана стаття є логічним продовженням попередньої
роботи, оскільки розглядається окремий аспект питан-
ня оцінки фінансово-економічних результатів діяльності
підприємств-центрів витрат: оцінка інвестиційного про-
екту за допомогою вищезгаданого авторського показ-
ника.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даної статті є використання розробленого
автором показника оцінки економічних результатів опе-
раційної діяльності підприємств-центрів витрат для ви-
конання оцінки фінансово-економічних результатів від
інвестиційного проекту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Автором було розглянуто чотири проекти стратегі-
чного розвитку гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТ-
ІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на період 2012—2030 рр., стратегі-
чний аналіз яких показав, що оптимальним є інвести-
ційний проект, що передбачає максимальне нарощуван-
ня обсягів видобутку та виробництва.

Для оцінки економічної ефективності даного інвес-
тиційного проекту пропонуємо визначати величину аб-
солютного приросту показника фінансово-економічних
результатів операційної діяльності з урахуванням відхи-
лення планових операційних витрат від фактичних. Це
дозволить врахувати частку впливу на фінансово-еко-
номічні результати безпосередньо зазначеного проек-
ту. Таким чином, абсолютний приріст показника фінан-
сово-економічних результатів операційної діяльності у
кожному році t проекту визначається за формулою:
∆Ропер

t
 = ((ВВп-Вф

t
) + ЕВІТD Азов

t
) - ((Впл-Вф

0
)+

+ЕВІТD Азов
0
) - ∆Звнут.ск

і 
= Вф

0
 - Вф

і 
+

+ ∆ЕВІТD Азов
і
 - ∆Звнут.ск

і
     (1),

де ∆Ропер
t
 — абсолютний приріст показника фінан-

сово-економічних результатів операційної діяльності у
році t проекту, грн.; Впл — планові витрати, грн.; Вф

t
,
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Вф
0
 — фактичні витрати у році t проекту та на початок

проекту, відповідно, грн.; EBITDAзов
t
, EBITDAзов

0
 —

величина EBITDA по зовнішніх замовленнях з боку сто-
ронніх підприємств у році t проекту та на початок проек-
ту, відповідно, грн.; ∆EBITDAзов

t
 — абсолютний приріст

показника EBITDA у році t проекту, грн.; ∆Звнут.ск
t
 —

приріст внутрішньої кредиторської заборгованості, ско-
ригований з урахуванням втрат, у році t проекту, грн.

Для оцінки інвестиційного проекту в цілому пропо-
нуємо визначати загальну суму приростів за весь пері-
од життєвого циклу проекту:

 

∑
=

∆=∆
T

1t

tРоперРопер (2),

де ∆Ропер — абсолютний приріст показника
фінансово-економічних результатів операційної діяль-
ності по проекту в цілому, грн.; Т — період життєвого
циклу проекту, роки.

Обсяги виробництва та собівартість продукції по досл-
іджуваному інвестиційному проекту наведено у таблиці 1.

Як видно з цієї таблиці, у інвестиційному проекті
планується зниження собівартості продукції, починаю-
чи з 2020 р., що пояснюється введенням в експлуатацію
більш економічних машин та обладнання. При цьому
собівартість 1 т товарного концентрату знижується з
42,7 дол. до 38,8 дол., собівартість 1 т обкотишів — з
55,2 дол. до 53,5 дол.

Розрахунок зниження собівартості продукції за
2020—2030 рр. наведено у таблиці 2. Даний розраху-
нок проведено без урахування впливу обсягів виробниц-
тва та реалізації продукції, тому що як зазначалося у
розділі 2, вони є зовнішнім фактором для ГЗК ТОВ "МЕ-
ТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що виступають центрами витрат.
У той же час як видно з таблиці 1, в результаті впровад-
ження інвестиційного проекту планується суттєве
збільшення обсягів виробництва продукції. Тому зни-
ження собівартості визначалося виходячи з обсягу ви-
робництва станом на початок проекту. Як видно з табл.
2, загальна величина зниження собівартості за проек-
том складає 1,1 млрд дол.

У таблиці 3 наведено розрахунок величини EBITDA
у частині зовнішніх замовлень. При цьому з загальної
величини операційного прибутку виділено частку, що
планується отримати від зовнішніх замовлень (виходя-
чи з частки зовнішніх замовлень у загальному обсязі
продукції). Також з загальної суми амортизації виділе-
но частку, що відповідає зовнішнім замовленням. Ве-
личина EBITDA у частині зовнішніх замовлень представ-
ляє собою суму операційного прибутку та амортизації
за зовнішніми замовленнями.

Результати розрахунку показника фінансово-еконо-
мічних результатів операційної діяльності по інвестиц-
ійному проекту в цілому наведено у таблиці 4.

Як видно з таблиці 4, величина EBITDA у частині зов-
нішніх замовлень внаслідок впровадження інвестицій-

Показники \ Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Обсяги виробництва, тис.т 
ПАТ «ІнГЗК» 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Концентрат товарний 13585 13552 13552 13552 13589 13552 13552 13552 13589 13639 

ПАТ «ПівнГЗК»           

Концентрат товарний 3415 214 1148 1229 198 1123 2620 2631 3935 4958 

Обкотиши 10330 13253 12486 12411 13363 12491 12411 13319 12530 11852 

ПАТ «ЦГЗК»           

Концентрат товарний 3704 3726 3579 3275 3586 3787 3724 3724 3787 3766 

Обкотиши 2200 2200 2140 2200 2200 2140 2200 2200 2140 2200 

Собівартість 1т продукції, дол./т 
Концентрат товарний 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 38,8 38,8 

Обкотиши 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 53,5 53,5 

Таблиця 1. Обсяги виробництва та собівартість продукції по інвестиційному проекту

Показники \ Роки 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всього 

Обсяги виробництва, тис. т 
ПАТ «ІнГЗК» 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Концентрат товарний 13639 13639 13738 13701 13701 13701 13738 13701 13701 258972 

ПАТ «ПівнГЗК»           

Концентрат товарний 4871 6652 6725 5768 6652 6752 5729 6652 6752 78024 

Обкотиши 11932 10288 10221 11104 10288 10196 11140 10288 10196 220099 

ПАТ «ЦГЗК»           

Концентрат товарний 3766 3828 3766 3766 3787 3724 3724 3787 3724 70531 

Обкотиши 2200 2140 2200 2200 2140 2200 2200 2140 2200 41440 

Собівартість 1т продукції, дол./т 
Концентрат товарний 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8  

Обкотиши 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5  

Продовження табл. 1

Показники \ Роки 

Економія  

за рік  
з 2020–2030 роки 

Всього економія 

протягом  
2020–2030 років 

ПАТ «ІнГЗК»   

Концентрат товарний 53 583 

ПАТ «ПівнГЗК»   

Концентрат товарний 13 147 

Обкотиши 18 193 

ПАТ «ЦГЗК»   

Концентрат товарний 15 162 

Обкотиши 4 41 

Всього по холдингу 102 1125 

 

Таблиця 2. Економія собівартості продукції

порівняно з початком інвестиційного проекту,

млн дол.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9

ного проекту збільшується на
1037 млн дол. Економія со-
бівартості продукції за весь
період проекту складає 1125
млн дол. Але при цьому також
збільшується і внутрішня кре-
диторська заборгованість на
147 млн дол., що негативно
впливає на показник фінансо-
во-економічних результатів
операційної діяльності. В ціло-
му, величина показника фінан-
сово-економічних результатів
операційної діяльності збіль-
шується на 2015 млн дол. При
цьому загальноприйнятий показник EBITDA збільшуєть-
ся на 3679 млн дол. Але як загальноприйнятий, так і
запропонований показник фінансово-економічних ре-
зультатів операційної діяльності мають позитивну вели-
чину та вказують на високу ефективність досліджува-
ного інвестиційного проекту.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, зроблено оцінку інвестиційного
проекту на основі запропонованого автором показника
оцінки фінансово-економічних результатів операційної
діяльності з урахуванням відхилення планових опера-
ційних витрат від фактичних, та порівняно отримані
результати із традиційною оцінкою за допомогою по-
казника EBITDA.

Встановлено, що загальноприйнятий показник
EBITDA є набагато вищим за запропонований ав-

тором показник у зв'язку з тим, що EBITDA врахо-
вує  вплив збільшення обсягу  виробництва по
підприємствам гірничодобувного дивізіону ТОВ
"МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" у частині внутрішніх за-
мовлень холдингу, а підприємства гірничодобув-
ного дивіз іону на внут рішні замовлення,  на-
с п ра в д і ,  в п л ин у т и  н е  м ож у т ь .  Кр ім т о го,  в
загальноприйнятому показнику EBITDA не врахо-
вано негативний вплив приросту внутрішньої кре-
диторської заборгованості.

Отже, запропонований автором показник дозволяє
більш об'єктивно оцінювати фінансово-економічні ре-
зультати підприємств-центрів витрат під час впровад-
ження інвестиційного проекту, оскільки виключається
вплив на них зовнішніх факторів.

Подальші дослідження і цьому напрямку мають вис-
вітлити оцінку економічної ефективності інвестиційно-
го проекту з позиції зміни фінансового стану підпри-
ємств.

Показник 

За умови 

впровадження 
проекту 

За умови 

відмови від 
впровадження 

проекту 

Абсолютний 
приріст 

Величина EBITDA у частині зовнішніх 

замовлень за весь період проекту 
21 280 20 243 1 037 

Економія собівартості продукції за весь період 

проекту 
1 125 - 1 125 

Приріст внутрішньої кредиторської 
заборгованості, скоригований з урахуванням 

втрат 
1 947 1 799 147 

Показник фінансово-економічних результатів 

операційної діяльності 
20 458 18 444 2 015 

Загальноприйнятий показник EBITDA 48 663 44 984 3 679 

Таблиця 4. Розрахунок показника фінансово-економічних

результатів операційної діяльності по інвестиційному проекту

за 2012—2030 рр., млн дол.

Таблиця 3. Розрахунок величини EBITDA у частині зовнішніх замовлень

по інвестиційному проекту, млн дол.

Показники \ Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Загальний операційний прибуток 1796 1800 1822 1807 1828 1834 1899 1946 1969 2017 

Операційний прибуток по зовнішнім 

замовленням 808 810 820 813 823 825 855 876 886 908 

Операційний прибуток по зовнішнім 

замовленням за вирахуванням впливу 

економії питомих витрат 808 810 820 813 823 825 855 876 830 851 

Загальна сума амортизації, нарахованої у 

періоді 572 552 567 602 620 636 671 665 646 622 

Сума амортизації у частині зовнішніх 

замовлень 257 249 255 271 279 286 302 299 291 280 

Величина EBITDA у частині зовнішніх 

замовлень 1065 1059 1075 1084 1101 1111 1157 1175 1121 1131 

 
Продовження табл. 3

Показники \ Роки 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всього 

Загальний операційний прибуток 2059 2101 2106 2104 2102 2102 2104 2102 2102 37599 

Операційний прибуток по зовнішнім 

замовленням 927 945 948 947 946 946 947 946 946 16920 

Операційний прибуток по зовнішнім 

замовленням за вирахуванням впливу 

економії питомих витрат 870 889 892 891 890 890 891 890 890 16301 

Загальна сума амортизації, нарахованої у 

періоді 609 603 581 558 538 525 511 498 487 11064 

Сума амортизації у частині зовнішніх 

замовлень 274 271 261 251 242 236 230 224 219 4979 

Величина EBITDA у частині зовнішніх 

замовлень 1144 1160 1153 1142 1132 1126 1121 1114 1109 21280 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність перегляду парадигми формування та ре-

алізації інвестиційної політики розвитку промислових
підприємств зумовлено недостатнім рівнем теоретичного
розроблення підходів до формування інвестиційної політи-
ки, нехтуванням значущості регуляторних механізмів управ-
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ління інвестиційною діяльністю в умовах трансформацій-
ної економіки, невідповідністю традиційних управлінських
підходів вимогам сучасної економічної системи. Це потре-
бує зміни підходів до методології дослідження інвестицій-
ного процесу з акцентом на відтворювальну структуру інве-
стицій та інноваційну модель розвитку економіки.



Інвестиції: практика та досвід № 8/201412

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми
інвестиційної політики розвитку промислових під-
приємств відповідно до фахової спеціалізації досліджу-
ють такі вчені: О.М. Алимов, В.М. Геєць, Т.Т. Коваль-
чук, В.В. Микитенко, В.І. Мунтіян, В.Г. Федоренко та інші
науковці [1—5].

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є розроблення та впроваджен-

ня принципових наукових підходів та методологічного
базису формування та реалізації інвестиційної політи-
ки розвитку промислових виробничо-економічних сис-
тем.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
На основі емпіричного засновку, відповідно до

теорії інституціонально-інформаційної економіки сучас-
на виробничо-економічна система в умовах нестабіль-
ного ринкового середовища повинна самостійно прий-
мати управлінські рішення стосовно розроблення і реа-
лізації стратегії і тактики господарсько-економічної
діяльності в цілому та її інвестиційного забезпечення
зокрема, з метою розширеного відтворення. Тому до-
слідження гіпотези зрівноважувальної дії нормативно-
правового, програмного і фінансового механізмів у ме-
жах методології формування та реалізації інвестицій-
ної політики розвитку промислових підприємств в умо-
вах ресурсних обмежень набуває наукового і практич-
ного значення.

Дослідження процесів формування та реалізації
інвестиційної політики розвитку промислових підпри-
ємств зосереджено на процесі реального інвестування
у зв'язку з гострою необхідністю оновлення основних
виробничих засобів вітчизняних підприємств промисло-
вості.

Методологічні засади формування та реалізації
інвестиційної політики з урахуванням науково-теоретич-
них надбань включають теоретичний базис, організа-
ційну структуру та види інституційно-ресурсного забез-
печення.

Насамперед обгрунтуємо теоретичний базис прове-
дення інвестиційної політики розвитку промислових
підприємств.

Постулати теоретичного базису методології форму-
вання та реалізації інвестиційної політики доцільно
класифікувати за типами впливу на ефективність реалі-
зації інвестиційної діяльності на: негативні, нейтральні
та позитивні (табл. 1).

Проведемо дослідження постулатів негативного,
позитивного та нейтрального впливу методології фор-
мування та реалізації інвестиційної політики розвитку
промислових підприємств (рис. 1).

Слід зазначити, що базування на постулатах нега-
тивного та позитивного впливу під час реалізації інвес-
тиційної політики розвитку підприємства можна вважа-
ти умовно визначеними, які й спрямовують у тому чи
іншому напрямі.

Однак найбільш ризикованим є грунтування на по-
стулатах нейтрального впливу, що за своєю природою
схильні до динамічного коливання під впливом адапта-
ційно-конвергованих умов та латентного коригування
можуть змінювати вектор впливу у бік двох базових на-
прямів. На наш погляд, упередження, що інвестиційна
стратегія передує інвестиційній політиці негативно впли-
ває на ефективність інвестиційної діяльності підприєм-
ства. Вважаємо, що інвестиційна стратегія є складовою
інвестиційної політики підприємства. Такі показники
оцінки ефективності інвестиційних проектів, як чиста
дисконтована вартість інвестицій, внутрішня норма рен-
табельності широко використовуються у практиці прий-
няття інвестиційних рішень і фактично є основними орі-
єнтирами при визначенні ефективності та доцільності
інвестицій. Але, на наш погляд, зазначені показники
оцінки ефективності інвестицій не відповідають сучас-
ним умовам господарювання, потребують подальшого
опрацювання і не можуть виступати основними крите-
ріями при прийнятті інвестиційних рішень, оскільки не
враховують вплив логістичних параметрів.

Вважаємо, що податкові пільги не є інструментом
стимулювання припливу іноземних інвестицій в Украї-

Постулати 

негативного впливу 

Постулати 

нейтрального типу 

Постулати 

позитивного впливу 

1. Упередження, що інвестиційна 

стратегія передує інвестиційній 
політиці 

1. Швидкий період окупності 
інвестицій є запорукою ефективності 
реалізації інвестиційного проекту 

1. Стабільне податкове 
законодавство та спрощений 
порядок адміністрування податків 

2. Показники оцінювання 

ефективності інвестиційних проектів 

(чиста дисконтована вартість 

інвестицій, внутрішня норма 

рентабельності) є основними 

орієнтирами при прийнятті рішень 

щодо доцільності інвестицій 

2. Інвестування є менш ризикованим 

ніж кредитування 

2. Проведення реструктуризації 
активів підприємства 

3. Податкові пільги сприяють 

залученню інвестицій у реальний 

сектор економіки 

3. Присутність конвергенції на 
інвестиційному ринку 

3. Реалізація процедури 

контролінгу інвестиційної 
діяльності 

4. Інвестування в інструменти 

фінансового ринку 

4. Венчурне інвестування 4. Стабільна політична ситуація 

5. Рівень інвестиційної привабливості 
підприємства (інтегральний показник 

інвестиційної привабливості) 

5. Амортизаційна політика 
підприємства 

5. Рівень інноваційно-

інвестиційного потенціалу 

6. Ризики та перешкоди на шляху 
реалізації інвестиційної політики 

6. Інституціональне забезпечення 
інвестиційного процесу в економіці 

 

Таблиця 1. Постулати методології формування та реалізації інвестиційної політики розвитку

промислових підприємств

Джерело: розроблено автором.
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ну. Результати експертних опитувань потенційних інве-
сторів показують, що основним пріоритетом при прий-
нятті рішень про доцільність інвестування в ту чи іншу
країну є не податкові пільги, а стабільність податкової
системи і зрозумілий для інвестора порядок адмініст-
рування податків.

Ще одним постулатом негативного впливу є інвес-
тування в інструменти фінансового ринку. При інвесту-
ванні в інструменти фінансового ринку не створюється
додана вартість.

Більшість фахівців у сфері інвестування наголошу-
ють про необхідність визначення рівня інвестиційної
привабливості підприємства (інтегрального показника
інвестиційної привабливості), який, на жаль, не врахо-
вує інвестиційний потенціал підприємства і, на наш по-
гляд, не повинен бути основним критерієм під час прий-
няття рішення щодо доцільності інвестування в конкрет-
не підприємство.

Ризики та перешкоди на шляху реалізації інвести-
ційної політики апріорі негативно впливають на процес
інвестування.

До нейтральних постулатів належать: швидкий пе-
ріод окупності інвестицій, як запорука ефективності
інвестицій; уявлення, що інвестування краще ніж кре-
дитування; присутність конвергенції на інвестиційному
ринку; венчурне інвестування; амортизаційна політика
підприємства; інституціональне забезпечення інвести-
ційного процесу в економіці.

До постулатів позитивного впливу слід віднести ста-
більне податкове законодавство та спрощений порядок
адміністрування податків, реструктуризацію активів
підприємства, контролінг інвестиційної діяльності, ста-
більну політичну ситуацію, рівень інноваційно-інвести-
ційного потенціалу.

Алгоритм вирішення наукової проблеми передбачає
розроблення концептуальних положень методології
проведенні інвестиційної політики виробничо-економі-
чної системи.

Ідеологія дослідження полягає в упорядкуванні в
часі та структуруванні в просторі залучення фінансових
ресурсів з оптимізацією збалансування вхід/вихідних

потоків для поступової самоорганізації
процесу стійкого розвитку підприємств
суб'єктів інвестиційного ринку.

Методологія формування та реалі-
зації формування та реалізації інвести-
ційної політики розвитку промислових
підприємств базується на таких підхо-
дах (рис. 2—3):

1. Системний підхід. Передбачає
дослідження підприємства як системи
взаємодіючих динамічних процесів, що
впливають на ефективність його інвес-
тиційної політики. Системний підхід
вимагає координації всіх аспектів ді-
яльності підприємства, що призводить
до пов'язання завдань, які виникають
у межах інвестиційної політики, з мі-
сією виробничо-економічної системи,
її баченням, загальною економічною
політикою підприємства і його страте-
гічними цілями. Система включає в

себе такі компоненти, як структура, входи, виходи, за-
кон поведінки системи, мету і обмеження, а також вона
має поділятися, бути відносною та цілісною.

2. Процесний підхід. Використання процесного під-
ходу під час формування та реалізації інвестиційної по-
літики підприємства — це розгляд всієї діяльності
підприємства як мережі взаємодіючих інвестиційних
процесів, що здійснюють всередині організаційної
структури підприємства та реалізують його мету.

3. Функціональний підхід. В основі функціонально-
го підходу до формування та реалізації інвестиційної
політики розвитку промислового підприємства лежить
послідовна реалізація загальних функцій менеджмен-
ту, через конкретні. Інвестиційна політика розвиту про-
мислового підприємства на засадах цього підходу пе-
редбачає розроблення та складання планів розвитку
підприємств, прогнозування; створення потрібних служб
і підрозділів, встановлення взаємовідносин між ними й
іншими рівнями управління підприємством; стимулюван-
ня працівників; забезпечення перевірки отриманих ре-
зультатів від запроваджених змін; усунення відхилень
та недоліків у процесі інвестиційної діяльності, здійснен-
ня коригувальних дій.

4. Комплексний підхід. Зумовлений необхідністю
дослідження всіх сторін інвестиційної діяльності
підприємства. Комплексність методології формування
та реалізації інвестиційної політики розвитку промисло-
вих підприємств — це єдність цілей, завдань, змісту,
методів і форм інвестиційного процесу, його впливу і
взаємодії. Комплексний підхід до інвестиційної політи-
ки сприяє розвитку виробничо-економічної системи,
орієнтує на досягнення стратегічних цілей економічної
політики підприємства, сприяє ефективності інвести-
ційної діяльності підприємства та піднімає його загаль-
ну результативність.

5. Ситуативний підхід. В основу ситуативного підхо-
ду покладено вибір і застосування тих чи інших методів
інвестиційного менеджменту залежно від ситуації, у якій
знаходиться підприємство. Ситуативний підхід під час
управління розвитком передбачає, що не можна засто-
совувати універсальні теорії до підприємства, оскільки
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Рис. 1. Вектори впливу постулатів інвестиційної політики

розвитку промислової виробничо-економічної системи
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кожна система унікальна та спрямований на підбір
прийомів інвестиційного менеджменту для конкретних
інвестиційних завдань з метою найефективнішого до-
сягнення мети.

6. Динамічний підхід. Інвестиційна політика розвит-
ку промислового підприємства на засадах динамічного
підходу здійснюється поетапно та передбачає розгляд
усіх робіт відповідно до часу їхньої реалізації.

7. Предметний підхід визначає об'єкти управління,
які безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю
(маркетингова, фінансова, зовнішньоекономічна тощо).
Реалізація інвестиційної політики відбувається поетап-
но, випливаючи з тривалості реалізації мети, та на основі
зосередження на певному об'єкті управління відповід-
но.

В основі розроблення інвестиційної політики
розвитку промислового підприємства лежать прин-
ципи нової управлінської парадигми — системи стра-
тегічного управління. До основних з цих принципів,
що забезпечують підготовку і ухвалення інвестицій-
них рішень в процесі розроблення інвестиційної по-

літики розвитку виробничо-економічної системи на-
лежать:

1. Принцип інвайронменталізма. Цей принцип поля-
гає в тому, що при розробленні інвестиційної політики
організація розглядається як певна система, повністю
відкрита для активної взаємодії із зовнішнім інвестиц-
ійним середовищем. Відкритість підприємства як соц-
іально-економічної системи і його здібність до самоор-
ганізації дозволяють забезпечувати якісно інший рівень
формування його інвестиційної політики. На противагу
інвайронменталізму конституціоналізм означає закри-
ту організацію, діяльність якої не припускає інвестицій
і інших взаємин із зовнішнім середовищем.

2. Принцип відповідності. Будучи частиною за-
гальної економічної політики розвитку виробничо-
економічної системи, інвестиційна політика носить по
відношенню до неї підлеглий характер. Тому вона
повинна бути узгоджена із стратегічними цілями і на-
прямами операційної діяльності підприємства. Інвес-
тиційна політика при цьому розглядається як один з
головних чинників забезпечення ефективного розвит-
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ку підприємства відповідно до вибраної загальної
економічної політики.

Крім того, розроблена інвестиційна політика повин-
на забезпечувати поєднання перспективного, поточно-
го і оперативного управління інвестиційною діяльністю.

3. Принцип інвестиційної заповзятливості і кому-
нікабельності. Даний принцип полягає в активному
пошуку ефективних інвестиційних зв'язків за всіма
напрямами і формами інвестиційної діяльності, а
також на різних стадіях інвестиційного процесу. Інве-
стиційна поведінка такого роду пов'язана з пост-
ійною трансформацією напрямів, форм і методів
здійснення інвестиційної діяльності на всьому шля-
ху до досягнення поставлених стратегічних цілей з
урахуванням нестабільного зовнішнього інвестицій-
ного середовища.

4. Принцип інвестиційної гнучкості і альтернатив-
ності. Інвестиційна політика повинна бути розроблена з
урахуванням адаптивності до змін факторів зовнішньо-
го інвестиційного середовища. Крім того в основі стра-
тегічних інвестиційних рішень повинен лежати активний
пошук альтернативних варіантів напрямів, форм і ме-
тодів здійснення інвестиційної діяльності, вибір якнай-
кращих з них, побудова на цій основі загальної інвести-
ційної стратегії і формування механізмів ефективної її
реалізації.

5. Інноваційний принцип. Формуючи інвестиційну
стратегію, слід мати на увазі, що інвестиційна діяльність
є головним механізмом впровадження технологічних
нововведень, що забезпечує зростання конкурентної
позиції підприємства на ринку. Тому реалізація загаль-
них цілей стратегічного розвитку виробничо-економіч-
ної системи в значній мірі залежить від того, наскільки
його інвестиційна політика відображає досягнуті резуль-

тати технологічного прогресу і адаптована до швидко-
го використання його результатів.

6. Принцип мінімізації інвестиційного ризику. Прак-
тично всі основні інвестиційні рішення, що приймають-
ся в процесі формування інвестиційної політики, в тому
чи іншому ступені змінюють рівень інвестиційного ри-
зику. В першу чергу це пов'язано з вибором напрямів і
форм інвестиційної діяльності, формуванням інвести-
ційних ресурсів, впровадженням нових організаційних
структур управління інвестиційною діяльністю. Особли-
во сильно рівень інвестиційного ризику зростає в пері-
оди зростання інфляції. У зв'язку з різним менталіте-
том інвестиційної поведінки по відношенню до рівня
допустимого інвестиційного ризику на кожному підпри-
ємстві в процесі розробки інвестиційної політики цей
параметр повинен встановлюватися диференційовано.

7. Принцип компетентності. Які б фахівці не залучали-
ся до розроблення окремих параметрів інвестиційної пол-
ітики розвитку підприємства, її реалізацію повинні забезпе-
чувати підготовлені фахівці — фінансові менеджери.

8. Принцип цілісності — дозволяє підвищити ефек-
тивність діяльності підприємства одночасно за рахунок
активізації інвестиційної діяльності.

9.  Принцип пріоритетності — активізація іннова-
ційно-інвестиційної діяльності має здійснюватися в умо-
вах обгрунтованих перспективних пріоритетів розвитку.

10. Принцип селективності — припускає відбір інно-
ваційних проектів, що приносять позитивний економіч-
ний, соціальний та інші види ефекту, для включення їх в
програму інвестування.

11. Принцип ефективності — передбачає мож-
ливість державної фінансової підтримки інноваційних
проектів, що дозволить значно підвищити ефективність
інвестиційних проектів.
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Рис. 3. Концептуальні положення проведення інвестиційної політики

виробничо-економічної системи
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До методів методології формування та реалізації
інвестиційної політики розвитку промислового підприє-
мства належать: метод аналізу і синтезу; балансовий
метод; метод бюджетування; метод випереджуючого
відображення на основі моделі станів системи, що по-
ступово змінюються; метод нелінійного програмування;
метод фінансових коефіцієнтів; метод структурно-логіч-
ного аналізу; метод верифікації; методи прогнозуван-
ня, метод множинної кореляції; метод факторного ана-
лізу взаємопов'язаних елементів; метод еволюційної са-
моорганізації.

Аксіома запропонованої методології дослідження.
Метою інвестиційної політики розвитку промислових
підприємств є випуск продукції (робіт, послуг), що кон-
курентоспроможна на світовому рівні. При цьому вирі-
шуються похідні завдання: економічне — економічне
зростання, соціальне — підвищення рівня життя.

Організаційно-структурна підтримка методології
формування та реалізації інвестиційної політики є ієрар-
хічною. Складна система управління має елементи уп-
равління, що впливають на ефективність інвестиційної
політики розвитку промислової виробничо-економічної
системи. Для того щоб збалансувати організаційну
структуру системи, необхідно задати функції кожного
її елемента та встановити обернені зв'язки (створити
регулятор).

До інструментів реалізації інвестиційної політики
розвитку виробничо-економічної системи слід віднес-
ти: фінансовий лізинг; антикризовий механізм інвесту-
вання; моніторинг та прогнозування інвестиційної рин-
кової кон'юнктури; добір, попередня експертиза та
взаємозв'язок різноспрямованих перспективних інве-
стиційних альтернатив; формування інвестиційних ре-
сурсів промислового підприємства; оцінку ефектив-
ності реалізації інвестиційної політики промислового
підприємства; оцінку ризиків, що виникають у процесі
реалізації інвестиційної політики промислового
підприємства; методичне забезпечення реалізації інве-
стиційних проектів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інвестиційна політика представляє

собою форму реалізації інвестиційної ідеології та еко-
номічної політики виробничо-економічної системи в
розрізі найбільш важливих аспектів інвестиційної діяль-
ності на окремих етапах її існування.

Теоретично обгрунтовано методологічні засади
формування інвестиційної політики розвитку промисло-
вих підприємств та удосконалено базові положення
теорії інвестування, які: а) передбачають побудову аку-
муляційно-релевантного підгрунтя розширеного відтво-
рення виробничо-економічних систем; б) скеровують її
траєкторію розвитку за рахунок коригування вагомості
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів інтенсифікації
інноваційних процесів на темпи загальноекономічного
прискорення; в) визначають концептуальність аналогій
за принципом золотого січення та нівелюють застарілі
економічні парадигми, що не поєднуються з економіч-
ними реаліями та неспроможні до симбіотичного функ-
ціонування.

Обгрунтовано концепцію розроблення економічної
моделі формування та реалізації інвестиційної політи-

ки підприємства, у якій враховано: 1) інституціональні
особливості економічного сектору, зумовлені недостат-
ньою капіталізацією, переважним домінуванням комер-
ційної банківської діяльності, браком надійних фінан-
сових інструментів; 2) деструктивізм грошово-кредит-
ної політики, що нівелює інвестиційний розвиток про-
мислових підприємств; 3) еволюційність інституціональ-
ного забезпечення інвестиційної діяльності багаторів-
невої виробничо-економічної системи; 4) формування
засобів удосконалення фондових методів фінансуван-
ня. Її побудовано на основі комбінації базових положень
теорії німецької, японської і американської моделей
функціонування інвестиційного ринку, що дозволяє
ефективно імпортувати досвід цих моделей з поступо-
вою асиміляцією в практику інвестиційної діяльності
України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкові умови змушують суб'єктів господарювання

до пошуку резервів підвищення ефективності діяльності
сфери туризму як складової частини соціально-еконо-
мічної системи. Туристична галузь є найбільш перспек-
тивним, динамічним, рентабельним виробництвом, ка-
талізатором економічного зростання національної еко-
номіки регіонів і країни загалом. У ній повною мірою
акумулюються туристичні ресурси, сучасна інфраструк-
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У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку сфери туризму з урахуванням дії дер-

жавної туристичної політики на процес управління економічною діяльністю господарюючих

суб'єктів на мікро- і макрорівнях. Проведено короткий огляд динаміки показників туристичної
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стичного бізнесу з боку підприємців, що обумовлює підвищену потребу в інвестиціях у турис-

тичний сектор економіки. Розглянуто основні напрями і рекомендації щодо формування регіо-

нальної туристичної політики з урахуванням специфіки національної економіки і зарубіжного

досвіду. Обгрунтовано систему заходів щодо збереження і розширення ресурсного туристич-

ного потенціалу; підвищення якості обслуговуючої інфраструктури; впровадження кластерної

моделі організації туристичного бізнесу. Висунуто положення про те, що кластеризація

підприємств туристичної індустрії здійснюється на базі стійкої взаємодії бізнес-структур з си-

стемою органів влади, покликаних здійснювати фінансово-бюджетну підтримку сфери туриз-

му. Реалізація намічених напрямів державної туристичної політики сприятиме розвитку турис-

тичної галузі та підвищенню її інвестиційної привабливості.
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affecting of public tourist policy process of management by economic activity of managing subjects
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tendencies in the industry of tourist performance. There are set the prospects of positive changes

the cyclic functioning of tourism sphere in a market economy. There are marked heights of tourist
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support of tourism sphere. Realization of the set directions of public tourist policy will assist the

height and development of tourist industry economy and increase it investment attractiveness.
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тура, кадровий потенціал, використання яких створює
можливість отримання значних доходів. Проте в про-
цесі підприємницької діяльності проявляється ряд не-
гативних чинників, дія яких знижує економічну вигоду
від функціонування бізнес-структур. До таких чинників,
передусім, слід віднести посилення конкуренції на внут-
рішньому і глобальному ринках туристичних послуг,
слабку інвестиційну активність у національному турис-
тичному секторі та недостатньо ефективне використан-
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ня виробничих ресурсів. Саме необхідність цілеспрямо-
вано впливати на формування і розвиток туризму як
бюджетоутворюючої галузі економіки України, висуває
розробку і вдосконалення туристичної політики в якості
пріоритетного завдання держави.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти державного регулювання туристич-

ної сфери висвітлені у працях таких вітчизняних і зару-
біжних учених, як Ю.В. Алексєєва, В.К. Бабарицька,
М.П. Бондаренко, І.В. Валентюк, Л.І. Гонтаржевська,
В.Г. Гуляєв, А.Б. Добровольська, Л.М. Донченко, Л.П. Дя-
дечко, К.В. Жадько, С.Г. Захарова, А.Х. Іляшенко,
В.Ю. Керецман, Р.Б. Кожухівська, Є.В. Козловський,
В.М. Лєбедєв, О.О. Любіцева, О.А. Мельниченко, Н.І. Ос-
тап'юк, Ф.В. Узунов, А.С. Чкан, В.А. Шульга, Р. Хар-
род, О.В. Яковчук та ін.

Не зважаючи на наявність значної кількості науко-
вих досліджень, деякі питання, пов'язані з державною
економічною туристичною політикою, не отримали до-
статньо повного відображення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка концептуальних положень

щодо формування економічної державної політики,
спрямованої на стійкий поступальний розвиток сфери
туризму та підвищення її інвестиційної привабливості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тенденція розвитку туристичних послуг, що склала-

ся в контексті світової цивілізаційної динаміки, переко-
нує в тому, що основні характеристики сучасного і май-
бутнього суспільства пов'язані зі зростаючим впливом
туристичного виробництва. Активне зростання турис-
тичного підприємництва залежить від реалізації прий-
нятих державних програм розвитку туризму, удоскона-

лення законодавчої бази, яка створює умови для поши-
рення економічної діяльності суб'єктів господарюван-
ня, та активізації інвестиційної політики в галузі [1].

Туристична діяльність стає системою, оскільки вона
представляє єдність закономірно функціонуючих еле-
ментів послуг, що мають однакову сутність, зміст, схожі
риси. Система туристичних послуг уміщує у собі еко-
номічні, правові і соціальні відносини між суб'єктами
(виробниками і споживачами послуг) з приводу вироб-
ництва, розподілу, обміну і споживання специфічних
благ, представлених у вигляді діяльності.

Економічні відносини в системі послуг "відповідають"
за формування суспільно необхідних витрат праці, специф-
ічний характер яких визначається домінуючим вкладом
людського чинника. Соціальні відносини обумовлені тим,
що в сфері туризму реалізується безліч соціальних потреб,
спрямованих на саму людину, на задоволення її інтелек-
туальних і духовних потреб у форматі екотуризму, діло-
вого, релігійного, організованого і неорганізованого, ма-
сового та індивідуального туризму. Усе це виражає при-
належність індивіда до соціуму і визначає соціальні відно-
сини в системі туристичних послуг. Правові відносини
визначаються законодавчими актами, програмами, стан-
дартами тощо. Сфера туризму багатогранна, її складові
елементи взаємопов'язані, тому якісний розвиток галузі
стає неможливим без створення системи чітко відрегуль-
ованих нормативно-правових документів. Відомий факт,
коли навіть позитивні зміни в законодавчій царині, пов'я-
зані з гармонізацією міжнародних правових актів, приве-
ли до негативних наслідків (табл. 1) [2]. Нагадаємо, що у
листопаді 2003 року закон "Про туризм" був прийнятий у
новій редакції. Якщо раніше всі суб'єкти галузі були "тур-
фірмами", то в новому законі з'явився поділ на туропера-
торів і турагентів. Тільки туроператор отримав право роз-
робляти тури, укладати договори зі закордонними парт-
нерами (нерезидентами) і пропонувати свій продукт на
ринку. Турагенції стали посередниками, "роздрібними" ре-

Рік 

Кількість 

суб’єктів 

Середньо-облікова 
кількість 

працівників 

В’їзні 
(іноземні) 
туристи 

Виїзні 
туристи 

Внутрішні 
туристи 

Екскурсанти 
Платежі до 

бюджету 

одиниць тис. осіб осіб осіб осіб осіб тис. грн. 

2000,  

у т. ч.: 
відхилення  

темп росту, % 

2448,0 

 
– 

 

– 

33,2 

 
– 

 

– 

377,9 

 
– 

 

– 

285,4 

 
– 

 

– 

1350,8 

 
– 

 

– 

1644,0 

 
– 

 

– 

111553,0 

 
– 

 

– 

2001,  

у т. ч.: 

відхилення  

темп росту, % 

2562,0 

 

114,0 

 

104,7 

37,9 

 

4,7 

 

114,2 

416,2 

 

38,3 

 

110,1 

271,3 

 

-14,1 

 

95,1 

1487,6 

 

136,8 

 

110,1 

1874,2 

 

230,2 

 

114,0 

126787,0 

 

15234,0 

 

113,7 

2002, 

у т. ч.: 

відхилення  
темп росту, % 

3134,0 

 

572,0 

 
122,3 

39,7 

 

1,8 

 
104,7 

417,7 

 

1,5 

 
100,4 

302,6 

 

31,3 

 
111,5 

1545,0 

 

57,4 

 
103,9 

1991,7 

 

117,5 

 
106,3 

136177,0 

 

9390,0 

 
107,4 

2003, 

у т. ч.: 

відхилення  

темп росту, % 

3864,0 
 

730,0 

 

123,3 

50,3 
 

10,6 

 

126,7 

590,6 
 

172,9 

 

141,4 

344,3 
 

41,7 

 

113,8 

1922,0 
 

377,0 

 

124,4 

2690,8 
 

699,1 

 

135,1 

169058,0 
 

32881,0 

 

124,1 

2004, 

у т. ч.: 

відхилення  

темп росту, % 

2519,0 

 

- 1345,0 

 

65,2 

24,0 

 

-26,3 

 

47,7 

436,3 

 

-154,3 

 

73,9 

441,8 

 

97,5 

 

128,3 

1012,3 

 

-909.7 

 

52,7 

1502,0 

 

-1188,8 

 

55,8 

98127,0 

 

-70931,0 

 

58,0 

Таблиця 1. Динаміка основних показників діяльності суб'єктів сфери туризму (ліцензіатів)

за 2000—2004 рр.
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алізаторами путівок. Крім того, туроператорська діяльність
була визнана винятковою, тобто в уставі компанії перед-
бачено тільки цей вид підприємництва.

Дані таблиці свідчать, що у 2004 році, на відміну від
позитивній динаміці за всіма характеристиками 2000—
2003 років, стався різкий спад більшості показників тури-
стичної діяльності. Особливо слід виділити зменшення
суми платежів до бюджету (темп скорочення склав 58 %).
Це пов'язано з наслідками реалізації закону: в 2004 році
вперше кількість ліцензіатів, що надають туристичні по-
слуги (2519 одиниць), було розділено на 994 туроператорів
і 1525 турагентів. Позитивною залишається лише тенден-
ція зростання показників виїзного туризму, але, як свідчить
міжнародна практика, цей вид туризму для національних
економік економічно невигідний, оскільки відбувається
відтік валютних коштів за межі країни. Згідно з даними
Державного комітету статистики України, тільки в 2012
році з України виїхало майже 2 млн громадян-туристів [2],
які вивезли за її межі значні валютні суми.

У сучасному світі туризм стрімко розвивається, оскіль-
ки бажання подорожувати з пізнавальними, лікувальни-
ми, діловими або іншими соціокультурними цілями зумов-
лено інтересами і потребами людей. Усе частіше люди
віддають перевагу над товарами "розкішним" враженням,
"дорогим" емоціям, кругосвітнім турам. Наприклад, у 2012
році в світі на предмети розкоші було витрачено 1,8 трлн
доларів, з них майже один трильйон — на подорожі, участь
в аукціонах мистецтв, на яхтинг тощо [3].

Туризм — це потужна індустрія, на долю якої, за
даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), при-
падає до 12 % світового валового продукту і 7 % світо-
вих інвестицій. На рівні країни сфера туризму є галуззю
національної економіки, яка не відособлена і не відок-
ремлена від інших сфер діяльності, а є однією із скла-
дових єдиної соціально-економічної системи.

Розвиток туризму в Україні діалектично пов'язаний
з поширенням таких секторів економіки як транспорт,
торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство,
виробництво товарів широкого вжитку та туристичного
призначення. Він спроможний відіграти роль каталіза-
тора структурної перебудови економіки. Отже, створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату в Україні доз-
волить вирішити проблеми, що пов'язані зі залученням
додаткових коштів у туристичну сферу і забезпеченням
високих темпів її економічного розвитку, збільшенням
обсягів і ефективності інвестиційної діяльності, створен-
ням відповідної інфраструктури курортів і рекреаційних
зон на рівні міжнародних стандартів, прагненням до
максимізації прибутку від інвестиційної діяльності і
мінімізації інвестиційних ризиків [4].

Україна має всі об'єктивні передумови для інтенсив-
ного розвитку не тільки внутрішнього і виїзного туриз-
му, але й в'їзного туризму. Країна має вигідне геополі-
тичне розташування в центрі Європи, володіє значним
туристично-рекреаційним потенціалом, сприятливим
кліматом, багатою флорою і фауною, культурно-істо-
ричними пам'ятками світового рівня та розвинутою ту-
ристичною індустрією.

З огляду на місце і роль туризму в національній еко-
номіці, Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію Дер-
жавної цільової програми розвитку туризму та курортів
на період до 2022 року (Розпорядження КМУ від

01.08.2013 № 638), за якою пріоритетним стає розвиток
в'їзного і внутрішнього туризму. З приводу перспектив і
потенціалу українського туризму на II Київському міжна-
родному форумі заявлено, що до 2022 року надходжен-
ня до бюджету від туризму можуть збільшитися у 2,5 разів
— до 5 млрд гривень на рік [5]. Реалізація поставленої
мети вимагає виявлення і створення умов збалансовано-
го розвитку і динамічної рівноваги національної економ-
іки. У зв'язку з цим, характеризуючи відношення держа-
ви до управління економічними суб'єктами, слід визнати
підвищену увага до функціонування туристичної галузі
та її інвестиційної привабливості в якості основної сучас-
ної тенденції державної політики в ринковому середо-
вищі. Це розглядається в ракурсі раціонального викори-
стання туристичних ресурсів, розвитку інфраструктурно-
го середовища, впровадження прогресивних моделей
організації туризму, повноцінного інформаційного забез-
печення галузі, створення сприятливого клімату для інве-
стування і покращення іміджу туристичних дестинацій.

Найважливішим напрямом державної туристичної
політики стає формування програм щодо підвищення
ресурсного потенціалу туристичної сфери. Розвиток
будь-якої сфери економіки завжди вимагає певної су-
купності ресурсів, які забезпечують досягнення тактич-
них і стратегічних цілей бізнесу. Ресурси, що необхідні
для формування конкурентоспроможної туристичної
галузі, потребують систематизації й аналізу для най-
більш раціонального та ефективного їх використання.
До туристичних ресурсів можуть бути віднесені: об'єкт,
комплекс об'єктів, образи або ідеї, здатні викликати
туристичний інтерес. Вони підрозділяються на природ-
но-рекреаційні, історико-культурні, архітектурні, етног-
рафічні, сучасні унікальні об'єкти галузей народного
господарства, створені людиною. У процесі залучення
цих ресурсів до підприємницької діяльності вони ста-
ють чинниками виробництва туристичного продукту.

Основою використання ресурсів для цілей туризму
є туристичний інтерес, під яким розуміємо перспективу
отримання туристом об'єктивної інформації, позитивних
емоцій або потенційну можливість задоволення потреб
туриста. Суб'єкти господарювання, які функціонують в
умовах обмеження ресурсів, знаходяться в постійному
пошуку оптимальної комбінації чинників виробництва,
оскільки саме це забезпечує бажаний результат еконо-
мічної діяльності, насамперед, підприємницький прибу-
ток. Ефективне використання ресурсів складає ядро
економіки туристичних підприємств, визначаючи систе-
му і спрямованість бізнес-процесів. Кожен підприємець,
орієнтуючись на базовий підхід до розрахунку можли-
вого прибутку, прагне або підвищити доходи від турис-
тичної діяльності, або зменшити понесені витрати.

Держава зацікавлена в поповненні бюджету за раху-
нок податкових надходжень з боку ефективних видів
економічної діяльності, до яких відноситься й туризм.
Проте аналіз нормативно-правової бази, що регулює дані
аспекти туристичного бізнесу, дозволяє констатувати
наступне: при різноманітті регламентуючих документів,
що діють у сфері туризму, визначальні базові закони,
пов'язані з інформацією про ресурси, мають "статус" усь-
ого лише проектів. Це, в першу чергу, Закони України
"Про Єдину державну базу даних у сфері туризму", "Про
туристичні ресурси". Схвалення і ратифікація згаданих
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законів є обов'язковою умовою визначення необхідної і
достатньої кількості кадастрів, що містять конкретні відо-
мості про туристичні ресурси. На сьогодні туристичні ре-
сурси, якими так багата Україна і які належать українсь-
кому народу, через відсутність затверджених законів
отакими не вважаються. Словосполучення "не вважають-
ся" можна замінити іншим — "не визнаються", що може
призвести до зловживань з боку чиновників, які мають
доступ до їх розподілу. Крім того, держава втрачає мож-
ливість отримання туристичної ренти з найбільш затре-
буваних туристичних ресурсів, які хоча і внесені до всіля-
ких переліків, проте на ключове слово "туризм" не "відгу-
куються". Таким чином, держава, плануючи зростання
доходної частини бюджету країни і поповнення цільових
фондів за рахунок грошових надходжень від туристич-
ної діяльності, в першу чергу повинна відрегулювати пра-
вові питання шляхом створення необхідної і достатньої
кількості кадастрів туристичних ресурсів.

У той же час, навіть при високих аттрактивних влас-
тивостях туристичних ресурсів, але без наявності комун-
ікацій і відповідної інфраструктури, туристичний бізнес
для широкого кола споживачів залишається неможли-
вим. Тому одним з визначальних пріоритетів державної
політики є підтримка становлення та взаємодії обслуго-
вуючої туристичної інфраструктури (об'єкта туризму) з
туристами (суб'єктами туризму). Це знайшло своє відоб-
раження у Державній цільовій соціальній програмі роз-
витку спортивної та туристичної інфраструктури у 2011—
2022 роках [6]. Мета документа — створення умов для
розвитку туристичної інфраструктури шляхом раціональ-
ного використання рекреаційного потенціалу України,
покращення якості обслуговування та збільшення пото-
ку туристів до України. Документом також визначені ос-
новні проблеми вітчизняної туристичної індустрії і шля-
хи їх подолання. Це, насамперед, слабка, нерозвинена
інфраструктура сервісу, високий рівень тінізації турис-
тичного сектору, неефективність державного менедж-
менту і недостатньо привабливий імідж країни за кордо-
ном. Але ці негативні тенденції мають бути усунені за
допомогою використання економічних важелів держав-
ного регулювання економіки туризму, формування по-
зитивного іміджу України на міжнародному туристично-
му ринку, збереження і збільшування найцінніших рек-
реаційних ресурсів і об'єктів культурної спадщини.

Слід зазначити, що обслуговуюча туристична інфра-
структура у даному контексті трактується набагато шир-
ше за загальновживану, де вона розглядається зазви-
чай як сукупність готелів, турфірм і підприємств ресто-
ранного господарства. Під цим терміном розуміємо все
те, що може стати для туриста метою подорожі і з чим
він стикається упродовж свого перебування в турі: об'єк-
ти туристичного показу, готелі, ресторани, кредитно-
банківська система, дороги, торговельні і комунікаційні
мережі та інші підприємства, що надають туристам увесь
необхідний комплекс послуг.

У 2012 році в зв'язку з проведенням спортивних
міжнародних заходів в Україні відбулося значне покра-
щення інфраструктури: транспортної, готельної, розва-
жальної, паркової, спортивної та інформаційної. Проте
для оцінки стану і рівня забезпеченості туристичної сфе-
ри об'єктами інфраструктури необхідно провести повну
їх категоризацію (якісну і кількісну оцінку) з подальшим

розміщенням отриманих результати на спеціальних
інформаційних порталах. За відсутності такої оцінки ук-
раїнський туристичний бізнес залишається недостатньо
цікавим для суб'єктів підприємницької діяльності [7].

У сфері туризму здійснюються різноманітні види діяль-
ності: розміщення, перевезення, харчування, оздоровче,
освітнє, спортивне, екскурсійне й інформаційне обслуго-
вування туристів, організація дозвілля, страхування, юри-
дичне забезпечення тощо. За усіма видами діяльності ство-
рюються організаційні структури малого і середнього
бізнесу на підставі ліцензування туроператорської і тура-
гентської діяльності, адже з економічної точки зору вони
є взаємозв'язаною системою підприємств, що функціону-
ють на туристичному ринку. При цьому вони надають ту-
ристам товари, роботи і послуги, що є необхідними і дос-
татніми для здійснення бізнес-процесів та споживання під
час туристичної подорожі.

Малі підприємства сфери туристичного бізнесу не в
змозі повною мірою впоратися з проблемами щодо на-
повнення турпотоків, впровадження євростандартів ту-
ристичних послуг, освоєння інвестицій, рекламування
туристичних продуктів на міжнародних ринках. У краї-
нах з високорозвиненою ринковою економікою широ-
ко застосовується інноваційний підхід до організації
туризму шляхом створення кластерів, в яких бізнес-
суб'єкти об'єднуються у великі підприємницькі мережі
без утворення юридичної особи, що робить їх діяльність
гнучкою, мобільною і адаптивною [8].

Кластер може бути представлений управлінським
інститутом, що об'єднує бізнес-суб'єкти галузевого і міжга-
лузевого рівня, які технологічно взаємозв'язані, функціо-
нують в межах чітко окреслених територій і здійснюють
скоординовану діяльність у сфері туризму, а саме: асоцій-
овані інфраструктурні комплекси, організації, фізичні осо-
би-підприємці тощо. Принципово новим у кластерному
підході є те, що підприємства, які його утворюють, знахо-
дяться в процесі сталої взаємодії бізнес-структур з регіо-
нальними органами влади і органами самоврядування.
Державні владні інститути покликані здійснювати фінан-
сово-бюджетну підтримку туристичної індустрії (скасуван-
ня податків, надання пільг і гарантій інвесторам щодо от-
римання прибутку, створення спеціальних вільних турис-
тичних зон тощо), залучати грошові потоки в галузь з боку
державних і приватних інвесторів, особливо при фінансу-
ванні об'єктів інфраструктури з тривалим терміном окуп-
ності, підвищувати конкурентоспроможність туристичних
продуктів, посилювати експортно-орієнтовану спрямо-
ваність туристичної діяльності.

Основоположником кластеризації економіки є
М.Ю. Потер, який визначив можливості збільшення її
конкурентоспроможності за допомогою мережевої
форми організації виробничого циклу. Розвинені краї-
ни інтенсивно використовують кластерну модель орган-
ізації бізнесу як адекватний інструмент модернізації еко-
номіки та її інноваційного розвитку. В окремих "просу-
нутих" країнах Заходу кластеризація економіки дося-
гає 50 і більше відсотків.

У харківській області створений туристичний клас-
тер, який базується на системі інтенсивної виробничо-
технологічної та інформаційної взаємодії туристичних
підприємств, постачальників базових та додаткових по-
слуг з приводу створення спільного туристичного про-
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дукту. Він функціонує під егідою управлінських секторів
— державного, громадського, науково-освітнього, що
створює можливість оптимізації механізму державного
управління на регіональному рівні.

Ініціативна група реальних і потенційних учасників
кластера під керівництвом та за ініціативою органів дер-
жавної влади в 2012 році розробила програмний доку-
мент "Стратегія розвитку кластера культури і туризму"
[9], у якому приведений повний перелік заходів щодо
розв'язання тактичних і перспективних проблем у відтво-
рювальних процесах туристичної галузі, яка є істотним
елементом сфери соціально значимих послуг, особли-
во на регіональному рівні.

ВИСНОВКИ
У сучасному суспільстві туризм є потужним ресурсом

формування і розвитку нової економіки. Залучення до
туристичної індустрії виробництв матеріальної і духов-
ної сфери обумовлює виключно складний і комплексний
характер туристичного сектора економіки. В ринкових
умовах туристичний бізнес виконує найважливіші функції:
нарощує надходження до бюджету, сприяє створенню
нових виробництв, які призвані обслуговувати сферу ту-
ризму, зберігає і примножує ресурсний потенціал і тури-
стичну інфраструктуру, забезпечує зайнятість населен-
ня і підвищення його життєвого рівня. Вплив туризму на
розвиток національної економіки занадто великий, щоб
держава залишалася пасивним спостерігачем процесів,
що протікають в цій сфері. Сьогодні необхідно перегля-
нути наукові і практичні підходи до формування держав-
ної політики у сфері туризму і зробити акценти на підви-
щення ефективності використання його ресурсного по-
тенціалу, врегулювання правової бази, вдосконалення
форм організації туристичного бізнесу на основі клас-
терного підходу і розширення інформаційного туристич-
ного середовища.

Реалізацію зазначених напрямів державної політи-
ки рекомендується здійснювати на основі широкомас-
штабної кадастрової реєстрації туристичних ресурсів,
категоризації об'єктів інфраструктури, впровадження
кластерних форм організації туристичного виробницт-
ва. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
туристичної галузі, пожвавленню інноваційної актив-
ності в сфері туризму, покращенню іміджу території,
формуванню комфортного середовища життєдіяль-
ності, розвитку людського потенціалу та активізації
підприємницької діяльності. Досягнення накреслених
стратегічних цілей забезпечить зростання і розвиток
економіки туристичної галузі та підвищення її інвести-
ційної привабливості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розглядаючи особливості моделювання світової інвес-

тиційної активності (фактично, економічної інтеграції), не
можна не приділити певної уваги процесам міжнародної
злочинності та міжнародному тероризму. Звичайно, ніхто
не стане заперечувати вплив цих явищ на ефективність світо-
вої системи господарювання, точніше, на ті збитки, до яких
призводить їх прояв. Однак для модельного представлення
цих явищ у просторі світової економіки є ще один дуже ва-
гомий аргумент. Розглядаючи взаємодію етнічного чинни-
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ка з економічними процесами, було взято до уваги соціаль-
но-економічний прояв першого та другого начал термоди-
наміки [1, с. 110—178]. Але, виходячи із єдності Всесвіту,
слід зазначити, що в економічному сенсі також має прояв і
третій закон термодинаміки, що проявляється у поглинанні
природної енергії без будь-яких її трансформацій в елементи
хоча б якогось етнокультурного простору. Третій закон тер-
модинаміки стосується особливостей протікання енергетич-
них процесів в умовах, наближених до абсолютного нуля,
тобто коли відбувається незворотне поглинання енергії. І
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саме міжнародні злочинні процеси виконують таку функцію
стосовно світового економічного простору та процесів ет-
ногенезу.

Практиці та досвіду інвестування присвячено чимало
досліджень, ключовим в яких є балансування навколо пев-
ної пропорційності протікання процесів відносно очікувано-
го результату. При цьому очевидно, що радикальні кризові
явища, на кшталт, війни чи проявів тероризму можуть ніве-
лювати практично будь-які попередні розрахунки та бізнес-
плани. І в цьому контексті також незаперечним фактом є
однозначно негативний вплив на ефективність інвестиційних
процесів таких явищ як міжнародна злочинність та тероризм.

Однак дотепер в рамках моделювання світової економ-
іки та прогнозування не було систематизовано зв'язок між
цілковито "мирними" інвестиціями та утворенням ними сис-
темних умов для проявів злочинності, а тим більш, міжна-
родного тероризму. Сьогоднішні реалії засвідчують, що це
необхідно задля ефективного прогнозування усіх прямих та
супутніх наслідків міжнародних інвестиційних процесів. У
свою чергу, це вимагає, насамперед, концептуально іншого
погляду на те, що системно поєднує інвестиційні процеси та
злочинність (зокрема, міжнародний тероризм) [2]. З точки
зору етнологічного моделювання їх поєднують енергетичні
характеристики суперетносів як середовищ, де інвестиційна
активність має свій соціальний прояв. Зокрема йдеться про
такі параметри суперетносів як енергетична щільність та
напруженість [1, с. 32—47].

Інвестиції (як феномен, що включає наявність, спряму-
вання, динаміку, а також їх відсутність взагалі) обумовлю-
ють динаміку цих параметрів, а злочинність та тероризм
проявляються відповідно до певних їх суперпозицій, зміню-
ючи у свою чергу подальші умови для інвестування ефек-
тивного. Це стало можливим з'ясувати на основі універсаль-
ної моделі міжнародної економічної інтеграції. Саме її зас-
тосування надасть можливість чітко промоделювати зв'язок
інвестицій із процесами міжнародної злочинності та теро-
ризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Узагальнення різноманітних досліджень свідчить, що

дотепер інвестиційна активність практично не розглядалася
як чинник утворення системних умов для прояву злочинності
та міжнародного тероризму. Тим більш, не було виокрем-
лено системних ознак, які в економічній площині обумов-
люють взаємний зв'язок і вплив між цими явищами (тобто,
як прояв певної єдиної системи).

Як правило, злочинність розглядалася як чинник у пра-
вових науках, а інвестиції — переважно як економічний про-
цес в умовному позбавленому злочинності середовищі.
Особливо масштабні злочинні прояви та, тим більш, теро-
ризм апріорі вважалися певними форс-мажорами, а отже,
виходили за межі усталених "пропорційних" економічних
досліджень [3].

Відчуття, що ці речі пов'язує саме етнологічний чинник
(етнос як частина довкілля) можна простежити в працях, що
напряму не стосуються економіки — політологія, історія,
соціологія, право тощо. Цей зв'язок лише опосередковано
можна вивести із сукупності достатньо різнопланових праць,
які зорієнтовані на концептуально-філософське бачення
єдиного Всесвіту. Висновок щодо взаємного впливу між
фінансовими потоками та коливаннями умов для прояву
злочинності та тероризму можна вивести із праць М.М. Моі-
сеєва [4], О.С. Панаріна [5], О.П. Паршева [6;7], І. Прігожи-
на, П.О. Сорокіна [8] та інших. У рамках концепцій транс-
дисциплінарного погляду на дійсність, зокрема, економіч-
ну, можна згадати праці О.О. Богданова, Л. Заде, Е. Ласло,
С. Курдюмова, Б. Нікулеску тощо. Як найсучасніші дослід-
ження можна навести праці дослідників Російської економ-
ічної академії ім. Г.В. Плеханова, зокрема М.С. Мокія, де

застосування в економічних дослідженнях трансдисциплі-
нарної методології фактично вийшло на енергетичні пара-
метри інвестиційних середовищ (так звані "інформотипи")
із яких такий зв'язок вже можна в перспективі намагатися
простежувати [9].

Тим не менш, практичних рекомендацій, принаймні у
вигляді наглядних моделей запропоновано так і не було.

Таким чином, метою цієї статті є модельне формування
принципів протидії міжнародній злочинності в сфері інвес-
тиційних процесів на основі системного розуміння їх етно-
логічної та енергетичної сутності.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Такі явища, як міжнародна злочинність та міжнародний

тероризм, проявляються саме в площині взаємодії суперет-
носів (етнокультурних просторів). З точки зору етнології та
етнопсихології будь-який злочинний проект являє собою
повністю мотивовану дію або їх послідовність. Тобто його
енергетична щільність прагнутиме нульового значення
відносно енергетичної щільності навколишнього середови-
ща (економічного довкілля). Отже, злочинний проект завж-
ди існуватиме в інвестиційному середовищі з рівнем енер-
гетичної щільності, що перевищуватиме нуль (а це практич-
но будь-яке середовище) [1, с. 390—398]. Це означає, що
ефективно протидіяти злочинності стає можливим лише за
умови, якщо енергетична щільність інвестиційного середо-
вища є на порядок вищою за значення відповідного пара-
метра злочинного проекту. Це дозволяє зобразити модель
протидії міжнародній злочинності так:

(1);

(2),

де P — значення енергетичної щільності інвестиційного
чи злочинного проекту.

Таким чином, в контексті інвестиційних процесів міжна-
родну злочинність слід розглядати як своєрідний результат
"мирного співіснування" та взаємодії суперетносів. Обумов-
лено це тим, що для злочинного світу надто необхідною є
наявність в певному суперетнічному просторі якомога
більшої за об'ємом матеріально-технічної складової, оск-
ільки саме цей чинник формує основу для існування та реа-
лізації будь-якого злочинного проекту.

Що ж стосується такого явища, як міжнародний теро-
ризм, то для нього притаманна принципова відмінність. Те-
роризм являє собою соціальний прояв психологічного кон-
флікту немотивованих складових (НМВМ) різних суперет-
носів. Як правило, в основу такого конфлікту з боку хоча б
одного з учасників не закладається мета подальшого вико-
ристання техносфери іншого суперетносу (об'єкта нападу)
або існування за її рахунок впродовж певного тривалого
періоду [10]. В той же час такий "об'єкт нападу" може цілко-
вито припускати і навіть стимулювати можливість підтрим-
ки свого існування за рахунок "чужорідної" етнічної енергії.
Отже, тероризм являє собою чужорідну системну цільність,
яка вторглася до конкретного етнокультурного простору (і
далеко не завжди за своїм власним бажанням чи переко-
нанням). Така системна цільність не планує довго існувати
за його рахунок, збираючись при цьому знищити його етно-
культурні домінанти та психологічні орієнтири разом із їх
носіями та відповідною техносферою. Таким чином, міжна-
родний тероризм є прикладом прояву конфлікту на рівні
суперетносів, чому притаманні ознаки війни на знищення
[11].

Міжнародний тероризм як соціальний прояв є також
повністю мотивованою дією, що проявляється відносно
іншої етнокультурної системної цільності. Виходячи із цілей
та практики тероризму, можна стверджувати, що значення
його "проектної техносфери" (МТЦ) також буде невеликим.
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Це дозволяє зобразити модель міжнародного тероризму
так:

(3);

(4);

(5);

(6),

де НМВМ — рівень немотивованої інтелектуальної ак-
тивності;

МТЦ — обсяг техносфери.
Тобто внаслідок наявності у формулі енергетичної

щільності терористичного проекту двох параметрів однаково-
го порядку малості (НМВМ та МТЦ), значення його енергетич-
ної щільності не буде нульовою. Більш того, її значення може
суттєво перевищувати значення відповідних характеристик
зовнішнього середовища. Саме в такому енергетичному сенсі
полягає принципова відмінність міжнародного тероризму від
міжнародної організованої злочинності. Розвиток терористич-
них проектів не залежить від співвідношень між їх енергетич-
ними щільностями та аналогічними характеристиками зов-
нішнього середовища. Тобто порівняння за критерієм енерге-
тичної щільності не матиме практичного значення для вивчен-
ня проблем міжнародного тероризму та, відповідно, не допо-
може у протидії йому. Самі по собі терористичні дії не можуть
охопити цілком етнокультурні простори і, досить часто, навіть
окремі етноси. Тому головну роль при розгляді впливу теро-
ристичних дій на певне середовище відіграватиме порівняння
їх енергетичних напруженостей. І це є саме той чинник, на який
слід звертати увагу при оцінці міжнародних інвестиційних про-
цесів, оскільки саме вони змінюють енергетичні співвідношен-
ня економічних систем. Отже, модель протидії міжнародному
тероризму матиме такий вигляд:

(7);

(8).
де ψ — енергетична напруженість.
Важливо відзначити, що якщо злочинний проект є фраг-

ментом та частиною того інвестиційного середовища, де він
реалізується та існує (чи прагне стати таким) [1, с. 271—324],
то терористичний проект таким не є і стати не намагатиметь-
ся ніколи. Він не підживлюється енергією навколиш-нього
середовища, а намагається розрядити до нього свій потен-
ціал з максимально можливою інтенсивністю. Пов'язано це
з тим, що значення енергетичної щільності терористичного
проекту є більше нуля, а за рахунок концентрації енергії в
достатньо малій за обсягом "проектній техносфері" (МТЦ)
наслідки такої розрядки неодмінно носитимуть руйнівний
для зовнішнього середовища характер:

         (9);

        (10);

        (11);

(12).
Системний параметр (МТЦ х І) являє собою дискретний

етнокультурний простір (інвестиційне середовище в економ-
ічному сенсі), в рамках якого підлягають коректному по-
рівнянню та зіставленню пропорції між мотивованими та не-
мотивованими діями [12]. При міжнародній взаємодії на рівні
суперетносів немотивована складова практично відсутня, за-
лишаючи своє місце повністю раціональним факторам. При
цьому варто підкреслити, що сам факт міжсуперетнічної взає-

модії апріорі виключає поняття "немотивованого" як такого,
що може мати місце лише в межах власного етнокультурно-
го простору (немотивовані складові різних суперетносів без-
посередньо не можуть бути порівняні в принципі). Інша спра-
ва, що первинною причиною міжнародних конфліктів, зок-
рема тероризму, є конфлікт різних суперетнічних НМВМ [1;
11; 12]. А вже його прояви носитимуть характер соціально-
економічних проектів (в широкому розумінні цього поняття)
з чіткими значеннями енергетичних параметрів.

Оскільки сукупність злочинних проектів являтиме собою
енергетично розряджені області світового економічного про-
стору, то саме через них відбуватиметься розрядка енергетич-
них напруженостей терористичних проектів. Іншими словами,
саме організована злочинність може "дозволити" міжнарод-
ному тероризму виконувати завдання по руйнуванню та зни-
щенню чужорідної для певних етнокультурних просторів тех-
носфери. Крім того, всередині самої сукупності злочинних си-
стемних утворень (області з пониженими значеннями енерге-
тичної щільності) суперетносу розрядка терористичного про-
екту в першу чергу проявлятиметься на ділянках з мінімаль-
ною немотивованою складовою. Знову підкреслимо, що роль
інвестицій в цій ситуації може виявлятися ключовою як для
позитивних, так і негативних наслідків [1; 6; 7].

При прояві міжнародного тероризму в чужорідному етно-
культурному інвестиційному середовищі його техносфера та
інтелектуальний простір являтимуть собою безконечно малі ве-
личини, оскільки вони просто не братимуть участі в реалізації
на практиці терористичних дій. Отже, в таких випадках мова
завжди йде про точкове докладання зовнішньої енергії до ет-
нокультурного простору. Важливо підкреслити, що точковим
є саме докладання терористичних зусиль, а не його наслідки,
які можуть розповсюджуватися за принципом "доміно" чи по-
ширюватися у вигляді ланцюгової інтегральної реакції. Точко-
ве докладання зовнішньої енергії означає її прирощення на без-
конечно малих ділянках етнокультурного простору (МТЦ х І).
Отже, тероризм являтиме собою похідну по етнокультурному
простору від енергетичної щільності сукупності злочинних про-
ектів. А оскільки етнокультурний простір є складною функцією
від споживання енергії, часу та ландшафту, то для міжнарод-
ного тероризму як енергетичного явища в просторі світової еко-
номіки буде справедливим рівняння градієнта. При цьому слід
зазначити, що в міжнародному тероризмі у повній мірі прояв-
ляються дуалістичні властивості етнічних полів (тобто вектор-
ний характер енергетичної розрядки) [1; 11], а саме: рівняння
градієнта означає, що міжнародний тероризм стороннім спо-
стерігачем в першу чергу ідентифікується за змінами пара-
метрів етнокультурного простору в тій системі виміру, де такі
зміни є максимальними.

(13);

(14) ;

(15).

Це означає, що, по суті, будь-яка стабільна криміногенна
ситуація фактично виключає терористичні прояви, а отже, може
слугувати певною запорукою ефективності інвестицій. На пер-
ший погляд, цей висновок може бути достатньо парадоксаль-
ним, але аналіз проявів міжнародного тероризму на практиці
цілком підтверджує такі теоретичні міркування. Дійсно, зна-
ходячись у стані певного енергетичного балансу із навколишнім
середовищем (градієнт дорівнює нулю), злочинний світ буде
максимально протидіяти проявам тероризму як феномену, що
руйнуватиме умови та основи її існування. Але вже не-
рівномірність розподілу злочинності в етнокультурному про-
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сторі (наявність областей з різними значеннями енергетичної
щільності і процеси їх взаємодії) утворюватиме енергетичні
можливості для соціально-економічного прояву терористич-
них намірів. При зростанні рівня внутрішньої злочинності
міжнародний тероризм фактично заважатиме цьому, а у разі
зниження — намагається підтримати її рівень. Як термодина-
мічний феномен світової економіки, злочинність завжди руй-
нуватиме енергетичну рівновагу, створюючи області з пониже-
ним значенням енергетичної щільності (підвищена мотивація
зовнішніми чинниками). А енергія терористичних проектів зав-
жди спрямовуватиметься до самих розряджених ділянок світо-
вого економічного простору.

ВИСНОВОК
Таким чином, головна роль у протидії міжнародному

тероризму належить підтримці певного рівня енергетичної
напруженості суперетнічної системи, що має суттєво пере-
вищувати значення відповідних характеристик терористич-
них дій. Саме в цьому вбачається ключова роль інвестицій
як чинника впливу на значення енергетичних щільностей
етнокультурних просторів.

Якщо міжнародна злочинність означає наявність контак-
ту областей з різними значеннями енергетичної щільності, то
міжнародний тероризм являє собою її похідну, що прояв-
ляється через взаємодію різних етнокультурних просторів.
Звідси стає очевидним, що запропоновані у вигляді "закри-
ваючих" технологій принципи використання енергетичних
щільностей для розв'язання суто економічних проблем, особ-
ливо, в частині ефективності інвестування, також можуть бути
корисними і для протидії злочинним процесам в світовому
економічному просторі. Обумовлено це тим, що з позицій
фізики та термодинаміки всі ці явища є невід'ємними складо-
вими єдиного цілого — кругообігу природної енергії та її
трансформації через людську працю (рис. 1) [1, с. 398].

А отже, інвестиційна активність між суперетносами не-
від'ємно пов'язана із зміною енергетичних параметрів ет-
нокультурних середовищ. У цьому може полягати превен-
тивна функція інвестицій щодо міжнародної злочинності і
тероризмі як їх (інвестицій) значеною на макрорівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Критерієм оцінки прийнятих управлінських рішень

є ефективність. Якщо два сценарії діяльності передба-
чають однакові витрати, перевагу, як правило, віддають

УДК 338.439.01:54

О. В. Коваленко,
к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу
Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НІШЕВИХ
ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

O. Kovalenko,
candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research,
Institute of Food Resources

EFFICIENCY IMPLEMENTING OF INNOVATIVE PRODUCTS ON THE FOOD MARKETS NICHES

Проаналізовано ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості в

умовах ринкових відносин.

Висвітлено проблеми ефективної діяльності інноваційних підприємств харчової промисло-

вості. Встановлено, що економічний ефект — це кількісний показник, який враховує у вартісно-

му виразі усі результати та витрати, а також рівень впливу якісних видів інноваційних ефектів,

одержаних від здійснення інноваційної діяльності. На прикладі ринку дитячого харчування до-

ведено, що економічний ефект від інноваційної діяльності можуть створювати не лише дослід-

ники, науковці і виробники, а й споживачі продукції.

Обгрунтовано методичні підходи, що надають можливості для підвищення ефективності

підприємницької діяльності підприємств. Визначено ефективність інноваційної діяльності

підприємств харчової промисловості та перспективи розвитку нішевого ринку дитячого харчу-

вання. Один з методичних підходів, що відкриває можливості для підвищення ефективності

підприємницької діяльності, — це диверсифікація, у межах якої виділено декілька сценаріїв.

Зокрема орієнтація виробництва харчової продукції на нішеві продовольчі ринки дає можливість

виробнику отримувати чималий економічний ефект.

The article analyses the efficiency of innovative activity under the conditions of food industry

market.

The paper covers the investigation into the problems efficiency of food industry innovative activity.

It has been established that the economic effect a quantitative indicator that considers in value all

the results and costs and the level of influence of high-quality innovative effects resulting from the

implementation of innovation. For example, baby food market it has been proved that the economic

effect of innovation activities can create not only researchers, scientists and entrepreneurs, but

also the consumers.

It has been proved methodological approaches that provide possibilities to for increasing efficiency

entrepreneurial activity. It has been defined efficiency of innovation activities food industry and

development prospects of baby food markets niches. One of the methodological approaches that

provides opportunities to increase business efficiency   this diversification, within which allocated a

number of scenarios. In particular, the orientation of the production of food products for niche food

markets makes it possible the producer to receive a considerable economic effect.

Ключові слова: інноваційна ніша, ефективність інноваційної діяльності, підприємства харчової промис-
ловості.

Key words: innovative niche, efficiency of innovation activity, enterprises of food industry.

тому, який має кращі результати. Водночас, як одна з
найбільш популярних категорій, "ефективність" рідко
обговорюється як наукова проблема. Окремі, найбільш
популярні при вивченні результатів господарської діяль-
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ності, показники ефективності презентуються без ме-
тодологічних пояснень та з'ясування сутності категорії
"ефективність" за певних ринкових умов.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ключова роль категорії "ефективність" в еко-
номічній науці і практиці обумовлює підвищену увагу до
осмислення проблем її обгрунтування. Про інтерес до
цієї проблеми свідчать роботи вітчизняних і зарубіжних
авторів: А. Бугуцького [1], С. Брю [4], Г. Галсворта [8],
Д. Дірлава [2], С. Ілляшенка [3], Д. Кравенса [9], К. Мак-
конела [4], Д. Скота Сінка [7], та ін. Однак давно сфор-
моване поняття часто не вирішує проблем ефективності
складних систем.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати методичні підходи, що

відкривають можливості для підвищення ефективності
підприємницької діяльності підприємств; визначити
ефективність інноваційної діяльності підприємств хар-
чової промисловості та перспективи розвитку її нішевих
ринків.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємства, що займаються інноваційною діяль-
ністю можуть бути ефективними, якщо вони здатні до-
сягати запланованих господарських цілей, спрямованих
на те, щоб усі організаційні рішення та дії відповідали
критеріям, встановленим зовнішнім середовищем. Це
фокусування підприємства на постійний пошук нових
можливостей у створенні нових видів продукції, інвес-
тицій, на пристосування свого внутрішнього середови-
ща до зовнішніх обставин і умов діяльності в майбутнь-
ому.

Практично всі способи і методи оцінки ефективності
інноваційної діяльності, які широко описані в еконо-
мічній літературі, базуються на співвідношенні ефектів
і витрат. Однак кінцевий результат може досягатися
різними шляхами. До основних джерел економічного
ефекту відносять: збільшення обсягів виробництва;
підвищення якості продукції; зростання продуктивності
праці; зменшення витрат ресурсів; вивільнення основ-
них і допоміжних робітників; зменшення капітальних
вкладень у виробничу систему; скорочення витрат на

утримання обладнання і виробничих площ; зниження
витрат на управління технологічними процесами тощо
[1—4; 6; 7].

Інноваційний розвиток суб'єктів підприємницької
діяльності, як і розвиток взагалі, відбувається на основі
реалізації існуючих і потенційних ринкових можливос-
тей. Так, один з методичних підходів, що відкриває мож-
ливості для підвищення ефективності підприємницької
діяльності — це диверсифікація, у межах якої можна
виділити такі сценарії:

— виробництво і виведення на ринки або сегменти
ринків різноманітні модифікації традиційних товарів або
нових товарів замість традиційних. Цей підхід дозволяє
при зміні кон'юнктури споживчого попиту отримувати
прибуток за рахунок більшої кількості різних товарів,
повніше використовуючи можливості підприємства [3,
с. 26—32];

— виробництво несхожих за призначенням і сфе-
рами застосування товарів, у тому числі не пов'язаних з
попереднім видом діяльності, і реалізація їх на різних
ринках. Це зовсім інший вид диверсифікації. Незважа-
ючи на значні труднощі, пов'язані з освоєнням вироб-
ництва видозмінених виробів, правильний підбір номен-
клатури може забезпечити стабільність доходу і звести
до мінімуму ризик не отримання прибутку, хоча вироб-
ництво кожного окремого товару пов'язано з чималим
ризиком;

— орієнтація у виробничо-збутовій діяльності на
ніші ринку, тобто невелику його частку з чітко окрес-
леною специфікою запитів споживачів [6, c. 194]. Ніша
ринку, як правило, є частиною ринку, що лишилася
поза увагою конкурентів. Зазвичай розміри ніші неве-
ликі, і це не дозволяє забезпечити прибуткову
діяльність на ній декількох конкурентів. Як наслідок,
можлива жорстка конкурентна боротьба. У цьому ви-
падку буде ефективною переорієнтація на іншу нішу.
Отже, пошук ніші і переорієнтація виробництва мають
здійснюватися безперервно. Невеликі розміри ніші
ринку, як правило, перешкоджають орієнтації на них
великих підприємств;

— застосування вищезазначених сценаріїв у різно-
манітних поєднаннях.

Ефективність інноваційної діяльності підприємств
харчової промисловості в умовах ринкових відносин не-
розривно пов'язана з наявністю конкурентного середо-
вища як стимулятора інновацій. Її характеризує систе-

Таблиця 1. Ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

Загальні обсяги витрат підприємств на інноваційну діяльність, млн грн. 608,9 933,06 1566,3 

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції, млрд грн. 33,7 42,4 36,16 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції в харчовій промисловості, млрд грн., у тому 

числі: 
4,7 5,5 4,6 

частка продукції, що була новою для ринку, % від обсягу реалізованої продукції харчової 
промисловості 

18,6 27,3 33,9 

частка продукції, що була новою тільки для підприємства, % від обсягу реалізованої 
продукції харчової промисловості 

81,4 72,7 66,1 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України, млрд грн. 1,14 1,48 0,642 

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової 
продукції, % 

13,95 12,97 12,72 

Частка реалізованої інноваційної продукції за межі України в загальному обсязі 
реалізованої інноваційної продукції, % 

3,38 3,49 1,78 

Ефективність вкладень в інноваційну продукцію, грн. на 1 грн. витрат 7,72 5,89 2,94 

Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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ма показників, які показують за рахунок чого було до-
сягнуто економічного ефекту (табл. 1).

Результати розрахунків показують (табл. 1), що на
1 грн. витрат вкладених в інноваційну продукцію у 2012
році було отримано 2,94 грн. економічного ефекту, що
на 62% менше, ніж у 2010 році. Очевидно, що це зумов-
лено зростанням більше ніж у 1,5 рази загальних об-
сягів витрат підприємств на інноваційну діяльність. По-
зитивно вплинуло на ефективність збільшення часки
продукції, яка була новою для ринку (з 18,6 у 2010 р. до
33,9% у 2012 р.). Однак обсяг реалізованої інновацій-
ної продукції в харчовій промисловості у 2012 р. не до-
сяг рівня 2010 р. і складав 4,6 млрд грн. Зменшилася
також частка реалізованої інноваційної продукції хар-
чової промисловості в загальному обсязі реалізованої
продукції (з 13,95 до 12,72%), у тому числі за межі Ук-
раїни (з 3,38 до 1,78%). Таким чином, більшість показ-
ників ефективності демонструють погіршення стану
інноваційної діяльності на підприємствах харчової про-
мисловості і відповідно зниження економічного ефек-
ту.

Отже, економічний ефект   це кількісний показник,
який враховує у вартісному виразі усі результати та вит-
рати, а також рівень впливу якісних видів інноваційних
ефектів, одержаних від здійснення інноваційної діяль-
ності. Економічний ефект може характеризуватися су-
мою отримуваного прибутку від таких напрямів іннова-
ційної діяльності: процесу реалізації інноваційної про-
дукції; впровадження якісно нового технологічного про-
цесу в дію; підвищення ефективності використання ви-
робничих потужностей; впровадження у господарську
діяльність підприємства винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій
тощо. Економічний ефект від інноваційної діяльності
можуть створювати не лише дослідники, науковці і ви-
робники, а й споживачі продукції. Найкраще це видно

на прикладі продуктових інновацій, сутність яких по-
лягає у створенні якісно нового виду продукції чи по-
слуги з метою задоволення відповідного виду попиту
споживачів, при цьому спостерігається так званий муль-
типлікативний інноваційний ефект (ефект примножен-
ня).

Як приклад підвищення ефективності підприєм-
ницької діяльності за рахунок диверсифікації, розгля-
немо нішевий ринок дитячого харчування в Україні, що
має потужний потенціал виробництва продукції, нової
для внутрішнього та зовнішнього ринку. Так, виробниц-
тво традиційних кисломолочних продуктів для дітей в
Україні збільшилося вдвічі   з 2,8 тис. тонн у 2011 р. до
4,6 тис. тонн у 2012 р., кисломолочних сирків   з 1,3 до
2,3 тис. тонн відповідно. Обсяг виробництва молока ди-

тячого обробленого тримається на стабільному рівні
10,3 10,8 тис. тонн (рис. 1).

Як бачимо, тенденції розвитку вітчизняного рин-
ку молочного дитячого харчування загалом позитивні.
Водночас, в останні два-три роки українські вироб-
ники продуктів харчування почали розширювати свій
асортимент товарами з назвою "Дитячий" або "Для
дітей". Причому дитячі продукти стали з'являтися в
не орієнтованих на вік споживачів категоріях товарів.
Наприклад, у 2010 р. ПАТ "Київський маргариновий
завод" (ТМ" Олком"; на ринку з 1998 р.; кількість зай-
нятих 450 осіб) почав виробляти соняшникову олію
марки "Д" для дитячого та дієтичного харчування.
Твердий сир "Дитячий" і "Дитяче" вершкове масло у
позаминулому році стала випускати корпорація "Клуб
сиру" (належить компанії Monteforte Holding Limited;
м. Київ; виробляє молочні продукти; об'єднує 9
підприємств; на ринку з 2003 р.; кількість зайнятих
близько 1 тис. осіб). А в квітні 2013 кетчупом "Ніжний
для дітей" розширило свою лінійку томатної продукції
ПрАТ "Чумак" (Херсонська обл.; виробляє продукти
харчування; на ринку з 1996 р.; кількість зайнятих
близько 1 тис. осіб; оборот в 2012 р. — близько 70
млн дол. США). Крім того, компанія налагодила ви-
пуск макаронів "Для дітей" трьох видів (рибки, вед-
медики і тваринки) [5].

На переконання виробників, продукти, призначені
для дітей, відповідають стандартам здорового харчу-
вання і порівняно з "дорослими" аналогами мають в
основному поліпшений склад, вищу якість і більшу
кількість корисних властивостей. Такі продукти харчу-
вання, як правило, трохи дорожче недитячих аналогів з
причини більш високої собівартості та витрат на просу-
вання.

Діяльність виробників, які розширюють асорти-
мент дитячими продуктами, можливо, в чомусь і
відрізняється, але в цілому однозначно спрямована на
збільшення аудиторії споживачів, і, зрозуміло, не лише
за рахунок дітей, а й їх батьків. Так, ПрАТ "Чумак" ви-
пустив кетчуп для дітей, що за інформацією виробників
має особливі смакові характеристики — не містить
крохмалю і надмірної кількості спецій. Батьки охоче
купуватимуть для своїх дітей продукцію, яка не зав-
дасть їм шкоди.

Власники ПАТ "Київський маргариновий завод",
випускаючи соняшникову олію для дитячого харчу-
вання, керувалися головним чином відсутністю на

Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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Рис. 1. Виробництво деяких видів дитячого

харчування, тис. т

Таблиця 2. Вікові групи постійного населення

України, млн осіб

Рік 
Всього, 

млн осіб 

0–17 років, 

млн осіб 

% від 

загального 

18 років 

і старші, 
млн осіб 

% від 

загального 

1990 51,6 13,5 26,2 38,3 74,2 

2000 49,1 11,1 22,6 38,0 77,4 

2010 45,8 8,1 17,7 37,7 82,3 

2013 45,4 8,0 17,6 37,4 82,4 

Джерело: сформовано за даними Держстату України.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

29

ринку такого продукту. До цього ряду нішевої про-
дукції можна віднести також морозиво "Дитяче ба-
жання" компанії "Рудь", яка однією з перших в Ук-
раїні задіяла дитячу тематику в пошуку новинок. Так,
морозиво, що має імідж дитячого продукту, залюбки
вживають і дорослі. Тому ця новинка дитячого хар-
чування принесла чималі обсяги реалізації компанії-
виробнику.

Ніша дитячих товарів надзвичайно перспективна з
точки зору виробничого, фінансового, маркетингового
потенціалу. Цей сегмент, безумовно, буде зростати, й
не лише завдяки розвитку ключового дитячого асорти-
менту, а й розширенню "дорослих" категорій. Зокрема
ця ніша вигідна для сімей з середнім рівнем доходу.
Водночас, прогнозувати розмір цього сегмента досить
складно. Наша статистика не має чітких даних про
розмір середнього класу в країні. Згідно з опитування-
ми до цього сегмента себе відносять не більше 10%
населення. Відповідно до офіційної статистики в Україні
8 млн дітей   віком до 18 років (табл. 2). Якщо припусти-
ти, що 20% дитячої аудиторії стануть споживачами, то
потенціал ринку дитячої молочної продукції складе 1,6
млн осіб.

Більшість експертів і виробників схиляються до дум-
ки, що розширення виробництва дитячих харчових про-
дуктів не просто маркетинговий хід, а формування ок-
ремої ринкової ніші, що має чималі перспективи підви-
щення ефективності. Вже зараз ємність цієї ніші стано-
вить близько 500 млн грн і в найближчі роки, завдяки
появі нових дитячих харчових продуктів, може збільши-
тися вдвічі.

ВИСНОВКИ
У межах запропонованих сценаріїв інноваційного

розвитку підприємств харчової промисловості можливі
різноманітні підходи до виявлення і розвитку ринко-
вих можливостей підприємств, які доцільно застосо-
вувати в умовах трансформації економіки України.
Зокрема перспективним є підхід, коли виробничо-збу-
това діяльність підприємства орієнтується на безперер-
вний пошук і освоєння ніш ринку. За умови зниження
доходів, підприємство може залишити освоєну нішу і
переключитися на іншу, за виключенням випадків, коли
підприємство займає явно лідируючі позиції на ніше-
вих ринках або ж, коли простежується тенденція пе-
реростання ніши у новий ринок. Такий підхід придат-
ний не лише для великих, а й для малих та середніх
підприємств, більшість яких присутня на продовольчо-
му ринку.

Організація виробництва і впровадження на ринку
інноваційної харчової продукції, призначеної для задо-
волення існуючих потреб, але іншим способом, ніж тра-
диційні товари, як правило, потребує чималих витрат,
однак і економічний ефект може бути більшим, ніж у
попередніх варіантах. Застосовуючи пропоновані сце-
нарії важливо відшукати розумний компроміс між сту-
пенем новизни і прихильністю населення до традицій-
них товарів.

Перспективою подальших розвідок у даному на-
прямі є дослідження ефективності впровадження іншої
інноваційної продукції на продовольчих ринках Украї-
ни та світу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні, на сьогоднішній день, відсутня уніфікована

методика комплексної діагностики фінансової спромож-
ності місцевих бюджетів, що враховує особливості соці-
ально-економічного розвитку регіонів та дозволяє вияви-
ти регіональні проблеми, їх причини, визначити потреби й
резерви регіону, а також розробити напрями фінансово-
го забезпечення стратегічного розвитку регіонів.

Тому значний інтерес і практичну цінність становить
удосконалення теоретико-методологічних засад оцін-
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У статі розроблено методику оцінки фінансової спроможності місцевого бюджету у забезпе-
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ки фінансової спроможності місцевих бюджетів як
інструменту соціально-економічного розвитку регіонів
та розробка практичних рекомендацій фінансового за-
безпечення стратегічних напрямів регіонального розвит-
ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти впливу місцевих бюджетів на фі-

нансове забезпечення регіонального розвитку обгрун-
товані в роботах Н.В. Апатової [1], І.М. Камінської [2],
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Н.Ю. Велентейчика [3], О.М. Стасюка [4] та ін. Автори
єдині в поглядах на проблему визначення методики ком-
плексної діагностики фінансової спроможності місце-
вих бюджетів.

Разом з цим слід зазначити, що існує необхідність
удосконалення теоретико-методологічних підходів до
оцінки фінансової спроможності місцевих бюджетів у
забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів.

Рис. 1. Модель оцінки фінансової спроможності місцевого бюджету у забезпеченні

соціально-економічного розвитку регіону

Cкладено автором на основі [1, 4, 5].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 7. Графічна 
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Етап 6. Групування місцевих 
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Етап 5. Обчислення інтегрованого показника 
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Етап 1. Виділення напрямів дослідження фінансової спроможності місцевого бюджету та груп показників 

Фінансова достатність (Xi) 
1. Достатність бюджетного потенціалу місцевого бюджету: Бюджетна результативність, Середній рівень видатків, 
Частка доходів місцевого бюджету у Зведеному,%, Частка доходів місцевого бюджету у Зведеному,%, Рівень 
видатків у ВРП,%, Рівень доходів у ВРП,%, Співвідношення загальних доходів та видатків з бюджету 
2. Достатність фінансового потенціалу населення регіону: Середньодушові доходи населення, Відношення середньої 
заробітної плати до прожиткового мінімуму,%, Депозитні вкладення на душу населення, Кредити на душу 
населення, Рівень безробіття, Співвідношення депозитних вкладень населення до середньої заробітної плати, 
Співвідношення кредитів населення до середньої заробітної плати 
3. Достатність інвестиційного потенціалу регіону: Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення, 
Інвестиції в основний капітал до ВРП,%, Прямі іноземні інвестиції до ВРП,%, Обсяг прямих іноземних інвестицій на 
душу населення, Частка інвестицій в основний капітал в освіту у загальному обсязі ІОК, Частка інвестицій в 
основний капітал в на охорону здоров’я та соціальний захист у загальному обсязі ІОК, Частка інвестицій в основний 
капітал на комунальні послуги  у загальному обсязі ІОК 

Фінансова дієздатність (Yi) 
1. Дієздатність бюджетного потенціалу місцевого бюджету: Відношення валового регіонального продукту до рівня 
бюджетних витрат місцевого бюджету, Відношення валового регіонального продукту до рівня бюджетних доходів 
місцевого бюджету, Темп росту видатків місцевих бюджетів на душу населення,%, Темп росту доходів місцевих 
бюджетів на душу населення,%, Відношення абсолютного приросту ВРП до абсолютного приросту доходів 
місцевих бюджетів, Відношення абсолютного приросту ВРП до абсолютного приросту видатків місцевих бюджетів, 
Відношення абсолютного приросту доходів місцевих бюджетів до абсолютного приросту видатків місцевого 
бюджету 
2. Дієздатність фінансового потенціалу населення регіону: Співвідношення темпів росту продуктивності праці до 
темпів росту заробітної плати,%, Відсоткова частка приросту ВРП за рахунок зростання продуктивності праці,%, 
Співвідношення темпу приросту середньої заробітної плати до темпу приросту прожиткового мінімуму, 
Співвідношення темпу приросту депозитних вкладень на 1 особу до темпу приросту середньої заробітної плати, 
Співвідношення темпу приросту кредитів на 1 особу до темпу приросту середньої заробітної плати, Співвідношення 
темпу приросту середньої заробітної плати до темпу приросту ВРП на 1 особу, Співвідношення темпу приросту 
середньої заробітної плати до темпу приросту доходів на 1 особу 
3. Дієздатність інвестиційного потенціалу регіону: Капіталовіддача ВРП, Співвідношення ВРП до обсягу прямих 
іноземних інвестицій, Співвідношення ВРП до обсягу інвестицій в основний капітал, Ефективність 
капіталовкладень, Ефективність капіталовкладень в освіту, Ефективність капіталовкладень в охорону здоров’я та 
соціальну допомогу, Ефективність капіталовкладень на комунальні послуги 

Фінансова стійкість (Zi) 
1. Стійкість бюджетного потенціалу місцевого бюджету: Коефіцієнт бюджетної самостійності, Коефіцієнт 
бюджетної залежності, Коефіцієнт стійкості, Частка трансфертів з місцевого бюджету до Державного у загальній 
сумі трансфертів, Коефіцієнт автономії, Частка дотації вирівнювання у загальній сумі трансфертів, Коефіцієнт 
покриття з урахуванням трансфертів 
2. Стійкість фінансового потенціалу населення регіону: Рівень доходів населення (ЗП) у загальних доходах 
населення, Рівень доходів населення на 1 особу, Коефіцієнт бюджетної допомоги, Рівень бюджетної забезпеченості 
населення, Середньодушовий рівень податкової забезпеченості, Співвідношення ВРП до податкових доходів, 
Середньодушовий рівень зовнішньо-торгівельного обороту 
3. Стійкість інвестиційного потенціалу регіону: Коефіцієнт залежності коштів іноземних інвесторів у фінансуванні 
інвестицій в основний капітал, Зовнішньо-торгівельна квота, Коефіцієнт покриття імпорту експортом торгівлі, 
Співвідношення ВРП до інвестицій в основний капітал, Співвідношення ВРП до інвестицій в основний капітал в 
освіту, Співвідношення ВРП до інвестицій в основний капітал в охорону здоров’я та соціальну допомогу, 
Співвідношення ВРП до інвестицій в основний капітал на комунальні послуги 
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ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сформулювати цілісний підхід та розробити мето-

дику оцінки фінансової спроможності місцевого бюд-
жету у забезпеченні соціально-економічного розвитку
регіону.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Видатки регіональних та місцевих бюджетів

відображають ті самі соціально-економічні відноси-
ни, що й видатки Державного бюджету, але на місце-
вому та регіональному рівні й з урахуванням регіо-

Таблиця 1. Інтегральний показник оцінки фінансової спроможності

Місцевий бюджет 

Інтегральний показник фінансової спроможності місцевих бюджетів (Ixyz) 

2
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АРК 0,165 11 0,295 20 0,361 16 0,119 19 0,127 15 0,231 10 0,167 13 

Вінницька 0,141 18 0,427 3 0,407 9 0,299 3 0,085 22 0,194 21 0,161 18 

Волинська 0,125 25 0,332 16 0,361 17 0,107 22 0,045 27 0,205 16 0,140 22 

Дніпропетровська 0,242 3 0,455 1 0,416 8 0,309 2 0,189 4 0,300 5 0,286 2 

Донецька 0,247 2 0,440 2 0,482 4 0,346 1 0,289 1 0,330 1 0,237 4 

Житомирська 0,132 22 0,222 27 0,365 14 0,058 27 0,148 12 0,086 27 0,079 27 

Закарпатська 0,132 23 0,293 21 0,366 13 0,087 26 0,131 14 0,238 6 0,135 25 

Запорізька 0,204 4 0,295 19 0,506 3 0,244 12 0,178 6 0,210 14 0,221 6 

Івано-Франківськ 0,133 21 0,265 23 0,336 22 0,097 25 0,100 21 0,205 17 0,151 21 

Київська 0,165 12 0,281 22 0,336 23 0,257 10 0,190 3 0,367 2 0,222 5 

Кіровоградська 0,148 14 0,377 9 0,352 19 0,104 24 0,140 13 0,193 22 0,152 20 

Луганська 0,194 5 0,425 4 0,511 2 0,260 9 0,114 18 0,179 23 0,164 15 

Львівська 0,165 10 0,355 13 0,356 18 0,287 4 0,156 9 0,366 3 0,163 16 

Миколаївська 0,174 9 0,394 7 0,346 21 0,276 6 0,175 7 0,236 8 0,207 7 

Одеська 0,178 8 0,390 8 0,440 6 0,236 13 0,179 5 0,217 13 0,179 11 

Полтавська 0,189 6 0,417 5 0,347 20 0,153 16 0,057 24 0,200 20 0,250 3 

Рівненська 0,137 19 0,260 24 0,373 11 0,124 18 0,064 24 0,143 25 0,138 24 

Сумська 0,144 16 0,413 6 0,426 7 0,109 21 0,103 19 0,229 11 0,177 12 

Тернопільська 0,120 26 0,337 15 0,262 27 0,279 5 0,051 26 0,200 19 0,158 19 

Харківська 0,180 7 0,360 12 0,272 26 0,154 15 0,149 10 0,236 9 0,188 8 

Херсонська 0,128 24 0,241 25 0,367 12 0,273 7 0,122 16 0,145 24 0,140 23 

Хмельницька 0,143 17 0,374 11 0,362 15 0,252 11 0,148 11 0,219 12 0,165 14 

Черкаська 0,136 20 0,377 10 0,459 5 0,106 23 0,083 23 0,237 7 0,182 9 

Чернівецька 0,114 27 0,314 17 0,328 25 0,266 8 0,102 20 0,117 26 0,113 26 

Чернігівська 0,147 15 0,226 26 0,381 10 0,117 20 0,165 8 0,206 15 0,180 10 

м. Київ 0,255 1 0,346 14 0,515 1 0,218 14 0,236 2 0,310 4 0,330 1 

м. Севастополь 0,158 13 0,306 18 0,330 24 0,132 17 0,117 17 0,202 18 0,162 17 

Рис. 2. Розвиток рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів України
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нальних особливостей. Видатки місцевих бюджетів
базуються на тих самих законодавчих актах, що і
доходи місцевих бюджетів. Так, ст. 64 Закону Украї-
ни "Про місцеве самоврядування в Україні" перед-
бачає поділ видатків місцевих бюджетів на дві час-
тини — видатки, пов'язані з виконанням власних
повноважень органами місцевого самоврядування,
і видатки, пов'язані з виконанням делегованих зако-
ном повноважень органів виконавчої влади. Почина-
ючи з 2000 р. у видатковій частині передбачено два
фонди — загальний та спеціальний фонди. Їх при-
значення аналогічне відповідним фондам у Держав-
ному бюджеті. Виконання районних, обласних бю-

джетів забезпечують місцеві державні адміністрації
згідно з цілями і в обсягах, що затверджуються
відповідними радами. Сільські, селищні, міські, рай-
онні ради у містах (у разі їх створення) та їх вико-
навчі органи самостійно розпоряджаються коштами
відповідних місцевих бюджетів, визначають напря-
ми їх використання.

Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу
роль у соціально-економічному розвитку суспільства.
Оскільки місцеві органи самоврядування покликані
вирішувати локальні проблеми, що безпосередньо по-
в'язані з виконанням суспільних функцій у формі на-
дання соціальних послуг та сприяння підвищенню жит-

Таблиця 2. Стратегічні напрями фінансового забезпечення

місцевих бюджетів

Рис. 3. Середній рівень фінансової достатності,

дієздатності та стійкості місцевих бюджетів
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тєвого рівня населення, то склад і структура видатків
місцевих бюджетів відображають соціальну спрямо-
ваність. Видатки місцевих бюджетів на соціально-
культурні заходи включають витрати на освіту, охо-
рону здоров'я, соціальний захист і соціальне забез-
печення населення, культуру і мистецтво, фізичну
культуру і спорт.  Обсяг цих видатків  щорічно
збільшується. Тому забезпечення фінансової спро-
можності місцевого бюджету виконання програми
соціально-економічного розвитку регіону являється
важливим елементом його фінансової політики. Зад-
ля цього необхідно здійснювати оцінку такої фінан-
сової спроможності.

Практична апробація моделі оцінки фінансової
спроможності місцевого бюджету здійснена на основі
статистичної інформації [6, 7, 8]. Розрахунок інтеграль-
ного показника фінансової спроможності за період
2006—2012 рр. представлено в таблиці 1.

Результати розрахунку інтегрального показника
дозволили класифікувати місцеві бюджети на стабіль-
но спроможні та нестабільно спроможні. Так, стабіль-
но спроможними в період 2006—2012 рр. були місцеві
бюджети: Дніпропетровської, Донецької областей та
м. Києва (абсолютна спроможність), Запорізька,
Одеська області мали середній рівень фінансової спро-
можності, АРК, м. Севастополь — низький рівень
фінансової спроможності, Житомирська, Рівненська та
Чернівецька області перебували на кризовому рівні, а
решта — нестабільно спроможні. Графічна інтерпре-
тація розвитку рівня фінансової спроможності місце-
вих бюджетів України представлена на рисунку 2 і доз-
воляє зазначити, що у 2008 році рівень фінансової
спроможності місцевих бюджетів України був абсо-
лютним, а у 2010 році — кризовим. Графічна інтерп-
ретація середнього рівня фінансової достатності,
дієздатності та стійкості місцевих бюджетів України за
період 2006—2012 роки зображена на рисунку 3 та по-
казує, що найвище значення має середній рівень фінан-
сової достатності місцевих бюджетів — (0,3189), чого
не можна стверджувати про фінансову дієздатність,
яка є критичною — (0,0769), середнє значення фінан-
сової стійкості місцевих бюджетів у межах — (0,3094).

Результати апробації моделі оцінки фінансової
спроможності місцевого бюджету у забезпеченні соці-
ально-економічного стану регіонів зумовлюють роз-
робку практичних рекомендацій до впровадження
стратегічних напрямів фінансового забезпечення рег-
іонального розвитку (табл. 2). Вибір найбільш опти-
мальної стратегії фінансового забезпечення регіонів
повинен базуватись на врахуванні рівня фінансової
спроможності місцевих бюджетів, впровадженні про-
грамно-цільового методу планування та виконання до-
ходів і видатків.

Для підвищення рівня фінансової спроможності
місцевих бюджетів доцільно переглянути обсяги бюд-
жетоутворюючих податків, а саме: податок на додану
вартість та податок на прибуток підприємств не кому-
нальної власності, які варто залишати на місцевому
рівні. Пропонується використати підхід, в основі якого
обсяг податкових надходжень від податку на прибуток
підприємств та ПДВ, який варто залишати на рівні ре-
гіону, можна визначити за формулою:

 =100+= %/)іПППіПДВ(*мб
іП%мб
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100
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де β
і
 — інтегрований показник фінансової дієздат-

ності i-го регіону;
γ

і
 — зворотнє значення інтегрованого показника

фінансової стійкості i-го регіону;
β

і
 — оцінка ролі регіону у формуванні Зведеного

бюджету України.
Роль бюджетоутворюючих податків кожного ре-

гіону у формуванні Зведеного бюджету України про-
понується оцінити за допомогою таких показників:
співвідношення валового регіонального продукту,
що припадає на душу населення регіону до загаль-
ного обсягу валового внутрішнього продукту на
душу населення в країні, відношення власних до-
ходів місцевого бюджету і-го регіону до доходів
Зведеного бюджету; відношення загальних видатків
місцевого бюджету і-го регіону до видатків Зведе-
ного бюджету.

Таблиця 3. Розподіл бюджетоутворюючих податків

за регіонами України

Регіон 
Державний 

бюджет,% 

Місцевий 

бюджет,% 
Регіон 

Державний 

бюджет,% 

Місцевий 

бюджет,% 

АРК 83,38 16,62 Одеська 89,26 10,74 

Вінницька 80,78 19,22 Полтавська 90,04 9,96 

Волинська 69,29 30,71 Рівненська 78,16 21,84 

Дніпропетровська 95,34 4,66 Сумська 79,62 20,38 

Донецька 95,61 4,39 Тернопільська 77,06 22,94 

Житомирська 74,29 25,71 Харківська 90,44 9,56 

Закарпатська 70,88 29,12 Херсонська 75,42 24,58 

Запорізька 92,06 7,94 Хмельницька 74,78 25,22 

Івано–Франківська 73,95 26,05 Черкаська 86,19 13,81 

Київська 86,62 13,38 Чернівецька 63,68 36,32 

Кіровоградська 75,35 24,65 Чернігівська 75,58 24,42 

Луганська 89,15 10,85 м. Києва 96,93 3,07 (min) 

Львівська 81,98 18,02 
м. Севастополя 62,34 

37,66 

(max) Миколаївська 83,80 16,20 
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За результатами запропонованої методики в таб-
лиці 3 представлено розрахункове значення розподі-
лу бюджетоутворюючих податків між Державним і
місцевими бюджетами у Зведеному бюджеті України
за 2012 рік.

На основі проведених розрахунків необхідно
відмітити, що найбільшу частку бюджетоутворюючих
податків (ПДВ та податку на прибуток підприємств)
варто залишати на рівні місцевого бюджету м. Севас-
тополя, а найменшу — в м. Київ. Запропонований пе-
рерозподіл бюджетоутворюючих податків дозволить
покращити рівень фінансової стійкості місцевих бюд-
жетів за такими показниками: бюджетної само-
стійності (коефіцієнт концентрації власних доходів у
структурі загальних доходів); бюджетної забезпече-
ності (коефіцієнт автономії, фінансової залежності),
податкової бази (коефіцієнт податкової  само-
стійності).

Отже, впровадження методичного підходу доз-
волило покращити податкову автономність місце-
вих бюджетів: рівень податкової самостійності до-
сягнув нормативного значення на території всіх
областей окрім Луганської області. До застосуван-
ня методичного підходу нормативне значення по-
даткової самостійності мали лише п'ять регіонів
(Запорізька, Тернопільська, Херсонська, Черкась-
ка області та м. Київ).

ВИСНОВКИ
Таким чином, методика оцінки фінансової спро-

можності місцевого бюджету у забезпеченні соціаль-
но-економічного розвитку регіону має такі перева-
ги: забезпечує механізм виявлення фінансових про-
цесів, які відбуваються в регіональній фінансовій си-
стемі; дає змогу виявити слабкі сторони конкретно-
го регіону в розрізі бюджетного потенціалу, потен-
ціалу населення та інвестиційного потенціалу; відоб-
ражає зв'язок між фінансовою достатністю, дієздат-
ністю та стійкістю та його вплив на фінансову спро-
можність місцевих бюджетів; показує рівень розвит-
ку фінансової спроможності місцевих бюджетів Ук-
раїни та середній рівень фінансової достатності,
дієздатності та стійкості місцевих бюджетів; дає
можливість проранжувати регіони за рівнем фінан-
сової спроможності місцевих бюджетів, та основі
цього розробити стратегічні напрями фінансового
забезпечення місцевих бюджетів. Практичні розра-
хунки фінансової спроможності місцевих бюджетів
та стратегічні напрямки фінансового забезпечення
дозволили запровадити методику розподілу бюдже-
тоутворюючих податків (на прикладі ПДВ та подат-
ку на прибуток підприємств), зібраних на території
регіону, між державним і місцевими бюджетами.
Дана методика дозволяє: стимулювати регіони до на-
рощування їх фінансової дієздатності; посилити
щільність взаємозв'язку між фінансовою дієздатні-
стю та стійкістю; покращити рівень фінансової спро-
можності місцевих бюджетів України; зміцнити по-
даткову базу кожного регіону, таким чином покра-
щити фінансову автономію, самостійність та змен-
шити рівень фінансової залежності місцевих бюд-
жетів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Актуальність науково прикладного дослідження
проблеми управління нерухомістю як об'єктом власності
зумовлюється низкою факторів, основними з яких є:
належність нерухомості до важливої складової ресурс-
ного потенціалу національного господарського комп-
лексу; вагомість впливу управління нерухомістю на
ефективність функціонування економіки та добробут
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населення країни; глибинність трансформації відносин
власності, що відбувається в Україні протягом всього
періоду її державного становлення; перманентність дов-
готривалої демографічної та суспільно-політичної кри-
зи, що постійно супроводжує процеси реформації відно-
син власності.

Відсутність належної економічної та соціальної ре-
зультативності зміни відносин власності як у господар-
ському комплексі в цілому, так і в окремих секторах
економіки обумовлює необхідність здійснення на-
дійного наукового супроводу управління нерухомістю
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в частині розбудови державно-регуляторних ме-
ханізмів реалізації прав власності на нерухоме майно,
формування повноцінного ринку нерухомості вироб-
ничого та житлового призначення. При цьому, виходя-
чи з існуючого в країні стану відносин власності та їх
розвитку на перспективу, важливо враховувати як на-
ціональні особливості нашої країни, так і процеси по-
дальшого посилення світової економічної диференці-
ації та інтеграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові та прикладні проблеми управління нерухо-

містю в контексті розвитку відносин власності торкають-
ся безпосередньо чи побічно кожної людини нашої краї-
ни, а тому висвітлюються у спеціалізованих фахових
виданнях, засобах масової інформації та у виступах
представників різних наукових економічних шкіл, гро-
мадських, політичних та державних структур. Існую-
ча практика та наукові напрацювання О.Г. Білоруса і
Д.Г. Лук'яненка [1], О.В. Шкурупія і Т.О. Білобрової [2],
С.А. Митяя [3], Л.Л. Нескородженої [4], Дж. Фридмана
та Н. Ордуея [5], В.Р. Кучеренка, М.А. Зайця, О.В. За-
харченка, Н.В. Сментини, В.О. Улибіної [6], та інших
вітчизняних та зарубіжних науковців заклали досить
солідну теоретичну, методологічну, методичну базу для
практики управління та ринкового обслуговування
об'єктів нерухомості. Разом з тим, динаміка відносин
власності та низька соціально-економічна результа-
тивність їх трансформацій в реальній економіці потре-
бують поглибленого наукового пошуку.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета проведеного дослідження полягає в науко-
во-теоретичному обгрунтуванні взаємозалежності про-
цесів управління нерухомістю та розвитку відносин
власності, що важливо з позицій формування сучас-
них організаційно-економічних механізмів управління
нерухомістю для підвищення ефективного розвитку
національного господарського комплексу та його скла-
дових.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Процес управління нерухомістю відбувається згідно
з існуючими в країні відносинами власності, еволюція
яких здійснюється під впливом низки об'єктивних та су-
б'єктивних факторів. Їх системний характер значною
мірою визначає формат соціально-економічних та сус-
пільно-політичних стосунків у господарському комп-
лексі, а відтак, рівень його конкурентоспроможності та
ефективності виробничо-господарської діяльності
вітчизняних ринкових суб'єктів. Варто вказати на те, що
кожний фактор віддзеркалює певну сторону багато-
гранного прояву відносин власності. Представлення су-
купності об'єктивних і суб'єктивних факторів в якості
системи, в жодному разі не применшує потужність са-
мостійної дії кожної її складової, в тому числі процесу
управління нерухомістю. Саме тому значній кількості
таких факторів цілком справедливо приділяється низка
окремих науково теоретичних та прикладних дослід-
жень.

Згідно з діалектичними закономірностями, процес
управління нерухомістю, в свою чергу, також впли-
ває на розвиток відносин власності. Адже власність
як економічна категорія виражає собою найза-
гальніші та найістотніші явища реальної економічної
дійсності, що проявляються в якості реакції на резуль-
тати природних процесів та/або людської праці ма-
теріального та/або нематеріального характеру, по
відношенню до яких з боку певних суб'єктів в нероз-
ривній єдності здійснюється володіння, користуван-
ня та розпорядження. Ефективність їх виконання
відбиває, з одного боку, рівень розвитку відносин
власності в суспільстві, а з іншого — визначає соці-
ально-економічний стан та вектор суспільно-політич-
ного руху цього суспільства.

Нерухоме майно (нерухомість), за Цивільним кодек-
сом України, представляє собою земельні ділянки, а та-
кож об'єкти, розташовані на земельній ділянці, пере-
міщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни
призначення. При цьому майно виступає в якості особ-
ливого об'єкту, яким є окрема річ, сукупність речей, а
також майнові права та обов'язки. Будучи неспоживною
річчю, майнові права приймають форму речових прав
[7]. Дане трактування нерухомості повторюється в За-
коні України "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень" [8].

Законодавством України передбачається, що ре-
жим нерухомої речі може бути поширений на повітряні
та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні
об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають дер-
жавній реєстрації [7]. Тобто об'єкти, що за своєю при-
родою в часі та просторі фізично переміщуються, зако-
нодавством визнаються як такі, що мають режим неру-
хомого майна.

Згідно з чинним законодавством підприємство як
єдиний майновий комплекс також визнається нерухо-
містю. До складу підприємства як єдиного майнового
комплексу входять усі види майна, призначені для його
діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, спо-
руди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію,
права вимоги, борги, а також права на торговельну
марку або інше позначення та інші права [7]. Оскільки
підприємство або його частина можуть бути об'єктом
купівлі-продажу, застави та оренди, то тим самим
цілком правомірно стверджувати про можливість пе-
реходу певної частини підприємства з нерухомого у
рухоме майно. Можливо також, що рухоме майно
трансформується у нерухоме, стаючи частиною під-
приємства.

Цивільним кодексом України визнається, що річчю
є предмет матеріального світу, щодо якого можуть ви-
никати цивільні права та обов'язки. Водночас вказуєть-
ся, що до речей як до об'єктів цивільних прав, належать
гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, ре-
зультати робіт, послуги, результати інтелектуальної,
творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні
і нематеріальні блага [7].

Якщо визначення терміну "речі" (за Кодексом) від-
повідає тлумаченню слова "річ" як всякого мате-
ріального об'єкта, або явища дійсності, згідно з "Вели-
ким тлумачним словником сучасної української мови "
[9, с. 1036], то наведений далі (в Кодексі) перелік належ-
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них до речей об'єктів розширює їх спектр за рахунок
таких, що мають нематеріальну природу. Таким чином,
нерухомість поширюється як на об'єкти матеріальної та
нематеріальної природи, по відношенню до яких з боку
певних суб'єктів здійснюється володіння, користуван-
ня та розпорядження.

Варто вказати на те, що сучасні технології дозволя-
ють проводити переміщення приміщень та будівель, а
також багаторічних насаджень з відповідною частиною
земельної ділянки, без їх знецінення та зміни призна-
чення. Отже, має місце невідповідність між фактичним
станом речей, що фіксується органами відчуття люди-
ни щодо нерухомості конкретних об'єктів, та віднесен-
ня до об'єктів нерухомості предметів, які є рухомими, а
також нематеріальних об'єктів та явищ. Така зрима су-
перечність реальній практиці, що фіксується законодав-
ством, на наш погляд, спричинюється наданням еконо-
мічним відносинам другорядності по відношенню до
правових відносин, які набувають у такому разі пріори-
тетного положення.

Реальна дійсність, що сприймається конкретною
людиною, а також неоднозначність та суперечність за-
конодавчого визначення нерухомого майна (нерухо-
мості), як наслідок, ускладнює щодо нього прикладне
здійснення управлінських функцій. Бо їх ефективність
значною мірою визначається нормативно-правовими
актами, на базі яких розробляється і функціонує відпо-
відний управлінський організаційно-економічний ме-
ханізм. Дієвість останнього формує прогресивний чи
регресивний вплив відносин власності на вектор руху
суспільства та його окремих складових.

Виходячи з викладеного, має місце об'єктивна
доцільність приведення в сфері управління нерухомістю
правових відносин по відношенню до економічних
відносин. З метою приведення у відповідність реальній
практиці державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно варто уточнювати, що ці права стосуються
власності щодо конкретних об'єктів, які мають власти-
вості матеріального та (або) нематеріального характе-
ру. Використання більш загальної категорії "право влас-
ності", відбиваючи економічну та правову сторони од-
ного й того ж суспільного явища, формує теоретичну
основу науково прикладного процесу управління неру-
хомістю.

На нерухомість, що представлена у формі резуль-
татів природних процесів та/або людської праці мате-
ріального та нематеріального характеру, в повній мірі
поширюються відносини власності, які вітчизняні вчені
економісти Білорус О.Г. та Лук'янченко Д.Г. справед-
ливо визнають як глибинну базову субстанцію глобаль-
ної економічної системи [1, с. 177—178]. Тому ефек-
тивне управління нерухомістю, за визначенням, висту-
пає в якості фактора, що сприяє прогресивному руху
відносин власності, тоді як не ефективне управління не-
рухомістю гальмує розвиток цих відносин.

Результат такої залежності характеризує взаємодію
одиничного та загального, наукової категорії, що в еко-
номічній сфері відбиває різні сторони єдиного цільно-
го явища. Без нерухомості, яка в даному випадку являє
собою одиничне (окреме), не існує власності, що пред-
ставлена загальним. Тобто власність виступає загаль-
ним, що існує завдяки одиничному — нерухомості, і

проявляється через нерухомість. Нерухомість, у свою
чергу, віддзеркалює частковість загальних відносин
власності, та не може існувати поза зв'язку із загаль-
ним та економікою в цілому. Таким чином, нерухомість
та власність виступають формами руху наукового
пізнання економічних понять, які відбивають об'єктив-
ний світ економічного розвитку та формати його поглиб-
леного дослідження.

 Наявність взаємозалежності процесу управління
нерухомістю та відносин власності досить чітко про-
являється через соціально-економічну результа-
тивність високорозвинених країн, в яких досліджувані
економічні процеси безперервно еволюціонували як в
прикладному, так і в науковому планах. При цьому
згідно з законодавством різних країн концепції трак-
тування ними нерухомості мають певні законодавчі
особливості.

Дослідження показують, що в Німеччині, Італії,
Японії, Швейцарії до нерухомості відносять земельні
ділянки, їх складові частини; речі, міцно пов'язані з грун-
том; споруди; продукти землі поки вони зв'язані з грун-
том; насіння, якщо воно внесене в землю; рослини і на-
садження.

У Франції до нерухомості за її природою віднесені:
земля та пов'язані з нею споруди; врожай, ліси тощо, а
за її призначенням — машини, інструменти, сировина,
що використовується підприємством, сільськогоспо-
дарське знаряддя й худоба. При тому, що останні за
своєю природою є рухомим майном. У випадку виділен-
ня цих об'єктів зі складу господарства, вони розгляда-
ються вже в якості рухомого майна. В цій країні під по-
няття нерухомість також підпадають установлені на зем-
лю майнові права — сервітути та іпотека [6, с. 12].

Узагальнення існуючих підходів щодо визначення
нерухомості показує, що вона виділяється у нерозрив-
ному зв'язку із землею. При цьому кожна країна, як і
Україна, має власні національні особливості стосовно
трактування нерухомості та управління нею. Принципо-
ва відмінність полягає в тому, що у вказаних країнах
управління нерухомістю здійснювалося у відповідності
із закономірностями ринкової економіки, розвиток якої
грунтується на домінуючій в ній приватній формі влас-
ності, в тому числі на землю. Тоді як в Україні, до отри-
мання нею державної незалежності, панівною визнава-
лася соціалістична власність як основа економічної си-
стеми соціалізму.

Процес створення нерухомості має прикладний пе-
ребіг, характер якого в кількісному, якісному, асорти-
ментному та ціновому вимірі в умовах ринкової еконо-
міки визначається попитом споживачів. Виявлення та
задоволення потреб у сфері нерухомості слугує орієн-
тиром для планування та організації виробничо-госпо-
дарської діяльності відповідних підприємств. В якості
їх специфічних клієнтів, які пред'являють свої особливі
вимоги як до продукції, так і умов її виробництва, та-
кож постають власні виробничі колективи та їх праців-
ники, а також контактні аудиторії та природне довкілля
оточуючого середовища.

В умовах новітньої економіки ефективне виконан-
ня господарюючими суб'єктами створювальної місії
значною мірою визначається системою чинників мак-
ро- та мікросередовища, до числа провідних з яких на-
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лежить державна регуляторна політика в сфері управ-
ління нерухомістю. Рушійною силою при цьому висту-
пає людський капітал, який, з одного боку, є складо-
вою вертикально-ієрархічної управлінської системи, що
формує умови для виробничо-господарської діяльності,
а з іншого — забезпечує підприємницькі горизонталь-
но-мережні структури інноваційними продуктами та на-
уковим супроводом. У даному разі кваліфікація та про-
фесіоналізм менеджерів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, які реалізують державну
політику у сфері прав власності на нерухомість, а також
науковців та фахівців суб'єктів господарювання, які
здійснюють науково прикладні та польові ринкові дос-
лідження, а також безпосередньо керують виробницт-
вом та збутом продукції, виступають формою інтелек-
туальної власності, обслуговуючою процес управління
нерухомістю.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Належність до нерухомості визначається націо-
нальним законодавством. В Україні нерухомим майном
визнаються земельні ділянки, а також об'єкти, розта-
шовані на земельній ділянці, переміщення яких є немож-
ливим без їх знецінення та зміни призначення. Режим
нерухомості поширюється на повітряні та морські суд-
на, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а
також інші речі, права на які підлягають державній реє-
страції. Визнається нерухомістю також підприємство як
єдиний майновий комплекс, до складу якого входять усі
види майна, призначені для його діяльності, включаю-
чи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування,
інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а
також прав на торговельну марку або інше позначення
та інші права.

2. Має місце можливість трансформації нерухомо-
го у рухоме майно, а також зворотний процес. Залежні
від суб'єктивного чинника трансформації нерухомості
та взаємозв'язок останньої з розвитком відносин влас-
ності об'єктивно ускладнюють управління нерухомістю
в частині її володіння, користування та розпоряджен-
ня.

3. Ефективне управління нерухомістю потребує
надійного науково-економічного супроводу держав-
ної регуляторної політики щодо спрямування верти-
кально-ієрархічної управлінської системи на розви-
ток горизонтально-мережних структур, провідною ру-
шійною силою яких виступає інтелектуальна влас-
ність, покликана збалансовувати інтереси споживачів,
виробників нерухомості, соціуму, природного сере-
довища.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Зацікавленість підприємств у покращенні результатів

своєї діяльності посилює необхідність підвищення їх конку-
рентоспроможності, що, в свою чергу, вимагає вдоскона-
лення роботи всіх служб і підрозділів господарюючого суб-
'єкта. Конкурентоспроможність виступає найважливішим
чинником для подальшого ефективного розвитку підприє-
мства в ринкових умовах.

Тому об'єктивна і своєчасна оцінка конкурентоспро-
можності підприємства є визначальною умовою успішного
прийняття управлінських рішень щодо посилення конкурен-
тних позицій підприємства на ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти оцінки конкурентних по-
зицій підприємства в умовах ринку досліджували у своїх
працях зарубіжні та вітчизняні вчені: І. Ансофф, Г.Л. Азоєв,
В.Г. Андрійчук, Ф. Котлер, М. Книш, М. Портер, А. Томп-
сон, Р.А. Фатхутдінов, Дж. О. Шонессі, А. Юданов та ба-
гато інших.

Визначення конкурентних позицій підприємства та оці-
нка рівня його конкурентоспроможності може проводити-
ся за декількома методиками. Їх багаточисельність зумов-
лена використанням різних критеріїв: ефективність діяль-
ності підприємства, режим економії, раціональність веден-
ня фінансових розрахунків та ін.
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Конкурентоспроможність підприємства, зокрема, мож-
на оцінити трьома групами показників: технічні, економічні
та організаційні. До технічних відносяться показники, що
визначаються певними нормами, стандартами і технічними
рекомендаціями. Економічні фактори визначають витрати
споживача на купівлю товару та подальші вкладення в його
експлуатацію. Організаційні — це умови дотримання серві-
су підприємством, яке реалізувало даний товар [1].

Для оцінки конкурентоспроможності окремих товарів,
фірм, галузей використовують багатокутники конкурентос-
проможності. Перелік оцінки показників відбирається екс-
пертами чи підприємством, яке оцінює конкурентоспро-
можність. Чим більша площа багатокутника, тим вище по-
казники конкурентоспроможності окремих досліджуваних
об'єктів [3].

Багато науковців пропонують вивчати конкурентні по-
зиції підприємства за допомогою порівняння досліджувано-
го підприємства з підприємствами-конкурентами. При цьо-
му об'єктами оцінки є: обсяг виробництва; обсяг збуту; час-
тка в загальному обсязі виробництва продукції; місце в екс-
порті; активи підприємства; чистий прибуток; амортизаційні
відрахування; відрахування у соціальні фонди; середні вит-
рати виробництва; розміри оборотних засобів; чистий при-
буток за кожним видом продукції; рівень конкурентоспро-
можності кожного виду продукції тощо [2, 4].

Отже, сучасна наука має широкий набір методик оцін-
ки конкурентоспроможності, проте не всі вони є прийнят-
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ними для застосування по відношенню до аграрних
підприємств. Тому теоретичні аспекти та практичні заходи з
цього питання потребують більш глибокого дослідження та
подальшого вивчення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження та обгрунтування тео-

ретичних і практичних аспектів стосовно використання мар-
кетингових підходів до оцінювання конкурентних позицій аг-
рарного підприємства та визначення його стратегічного роз-
витку в умовах ринкового середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досвід вітчизняних і зарубіжних компаній свідчіть, що
підприємство не може тривалий час займати стійку позицію,
спираючись у своїй діяльності виключно на показники кон-
курентоспроможності продукції, тобто не враховуючи власні
сукупні витрати, пов'язані зі створенням та реалізацією цієї
продукції. При входженні на новий ринок, появі нових кон-
курентів, прийнятті рішень про розміри виробництва,
здійсненні модернізації обладнання або оновлення асорти-
менту продукції, що випускається, необхідна оцінка всього
підприємства а не окремих видів продукції.

Дослідження за визначеною проблемою проводилось
в умовах фермерського господарства, яке є типовим пред-
ставником аграрних підприємств Дніпропетровської області.
Воно розташоване в Солонянському районі Дніпропетровсь-
кої області, де функціонує велика кількість фермерських
господарств та сільськогосподарських підприємств різних
організаційних форм. Всі вони знаходяться в однакових
природно-кліматичних умовах, мають в своєму володінні
земельні угіддя та займаються виробництвом сільськогос-
подарської продукції. Тому можна вважати, що досліджу-
ване фермерське господарство діє на ринку з досить висо-
кою конкуренцією. Проаналізуємо конкурентні позиції
підприємства в порівнянні з його конкурентами (табл. 1).

За даними таблиці 1, можна зробити висновок, що го-
ловним стратегічним конкурентом для досліджуваного
підприємства є фермерське господарство-конкурент № 2.
Розрахуємо рівень конкурентоспроможності дослі-

джуваного господарства методом багатокутника конкурен-
тоспроможності на основі експертних оцінок (табл. 2).

Фермерські господарства-конкуренти схожі за своєю
діяльністю і розглядаються як конкурентна стратегічна гру-
па. За сумарною оцінкою з врахуванням коефіцієнтів ваго-
мості кожного з елементів маркетинг-міксу розраховано, що
коефіцієнт конкурентоспроможності фермерського госпо-
дарства — конкурента № 2 є найбільшим, тому він приймаєть-
ся за одиницю, тоді коефіцієнти конкурентоспроможності
конкурентів відносно конкурента № 2 наступні: у ФГ — кон-
курента № 1 — 0,8; а у досліджуваного господарства — 0,95.

Фермерське господарство — конкурент № 2 займає
кращі конкурентні позиції ніж досліджуване господарство,
і тому воно має сильного конкурента. Отже, йому слід по-
кращувати свою виробничо-збутову та маркетингову
діяльність і об'єктивно використати свої конкурентні пере-
ваги. Маючи добрі стосунки з передовими торговими мере-
жами, чітко визначені збутову та асортименту політику в
межах політики сегментації, випускаючи високоякісну про-
дукцію, та використовуючи сучасну технологію і сучасне об-
ладнання у досліджуваному підприємстві є всі можливості
перехопити значу частину споживачів у конкурентів.

Це підприємство з кожним роком посилює свої позиції і
покращує результати операційної діяльності. Обрана ним
стратегія працює, і тому доцільною рекомендацією для
підприємства буде рух у напрямку підвищення якості про-
дукції, підтримання рівня диференційованості пропозицій
продукції на високому рівні, створення потужної системи
взаємозв'язку зі споживачем і вчасне реагування на зміну
уподобань споживачів.

На основі вищезазначених експертних оцінок за елемента-
ми маркетинг-міксу, побудуємо багатокутник конкурентоспро-
можності (рис. 1) і обчислимо займані площі кожного з суб'єктів
дослідження. Площі можна вираховувати, шукаючи суму площ
4 трикутників, з яких складається уся займана площа.

За результатами оцінки отриманого багатокутника виз-
начимо інтегрований факторний показник конкурентоспро-
можності. Прийнявши ФГ-конкурента № 2 за одиницю, виз-
начаємо, що коефіцієнт конкурентоспроможності в ФГ-кон-
курента № 1 становить 0,625, а у досліджуваному госпо-
дарстві — 0,875 (відносно ФГ-конкурента № 2).

№ 

п/п 

Фактор 

конкуренто-

спроможності 

Експертна оцінка 
Коефіцієнт 

вагомості 

Інтегрований факторний показник 

Досліджуване 

господарство 

ФГ – 

конкурент 

№ 1 

ФГ – 

конкурент 

№ 2 

Досліджуване 

господарство 

ФГ – 

конкурент 

№ 1 

ФГ – 

конкурент 

№ 2 

1 Товар 4 2 4 0,35 1,4 0,7 1,4 

2 Ціна 3 5 2 0,3 0,9 1,5 0,6 

3 Місце (збут) 4 3 5 0,2 0,8 0,6 1,0 

4 Просування 5 3 7 0,15 0,75 0,45 1,05 

5 Сумарна 
оцінка 

16 13 19 1,0 3,85 3,25 4,05 

6 Коефіцієнт конкурентоспроможності 0,95 0,8 1,0 

Таблиця 2. Розрахункові дані для оцінки рівня конкурентоспроможності досліджуваного

фермерського господарства

Таблиця 1. Конкуренті позиції досліджуваного фермерського господарства

Показник 
Досліджуване 

господарство 

Фермерське 

господарство- 

конкурент № 1 

Фермерське 

господарство- 

конкурент № 2 

Валова продукція в постійних цінах 2010 року, тис. грн. 10808,7 8596,1 11457,0 

Обсяги збуту, тис. грн. 11228,0 9564,8 11546,2 

Частка ринку в районі, % 2,3 2,8 2,7 

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 2850,3 2546,0 2856,0 

Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн. 1357,7 1452,0 1953,0 

Виробничі витрати, тис. грн. 8019,0 7456,0 9456,0 

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. 1636,0 1456,0 2457,1 

Рівень рентабельності реалізованої продукції, % 32,0 20,0 35,0 
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Розрахований коефіцієнт конкурентоспроможності
підтверджує, що досліджуване господарство має серйозно-
го конкурента № 2, оскільки останній має кращі конкурентні
позиції.

Для визначення конкурентоспроможності підприєм-
ства необхідно також оцінити його продукцію за технічни-
ми та економічними параметрами. Оцінку конкурентосп-
роможності продукції в досліджуваному підприємстві про-
ведемо за такими видами сільськогосподарської продукції
як озима пшениця, кукурудза на зерно та соняшник, так як
вони займали найбільшу питому вагу в 2012 році в струк-
турі товарної продукції підприємства — 17,0 %, 25,4 % і
44,7 % відповідно. Оцінювання кожного параметра буде-
мо здійснювати за шкалою від 1 до 3 балів: 1 бал — низь-

кий рівень, 2 бали — середній, 3 — високий
рівень.

Вихідні дані для визначення рівня конкурен-
тоспроможності визначених видів продукції на-
ведені в таблиці 3.

Визначимо рівень конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції для досліджу-
ваного підприємства і його конкурентів та роз-
раховані показники узагальнимо (табл. 4).

Слід зазначити, що озима пшениця та куку-
рудза на зерно є найбільш конкурентоспромож-
ними в досліджуваному господарстві, про що
свідчить найвище значення інтегрального коеф-
іцієнта конкурентоспроможності — 1,53 та 1,6
відповідно. Соняшник займає найвищі конку-
рентні позиції в конкурента № 2, де він конку-
рентоспроможний за технічними параметрами,
тобто має вищий рівень якості порівняно з досл-
іджуваним господарством та ФГ-конкурентом №
1.

Для досліджуваного підприємства є вкрай
необхідним подальше підвищення якості своєї
продукції, оскільки конкурентоспроможність
продукції українських аграрних товаровироб-
ників значною мірою залежить від якості й еко-

логічної безпеки сільськогосподарської продукції та сиро-
вини, включаючи уникнення ризику генетичних, патологіч-
них та інших змін в організмі людини. Проблема підвищен-
ня якості сільськогосподарської продукції традиційно є ак-
туальною для сільського господарства. Від якості безпосе-
редньо залежить вихід та вартість продукції. Погіршення
якості негативно впливає на конкурентоспроможність про-
дукції на ринку і зменшує обсяги її надходження до пере-
робних підприємств.

У свою чергу, реалізація конкурентоспроможної продукції
дає можливість аграрному підприємству вести успішну підприє-
мницьку діяльність, тому виробництво якісної сільськогоспо-
дарської продукції та збільшення обсягу її реалізації є важли-
вими завданнями для кожного аграрного підприємства.

Таким чином, досліджуваному
фермерському господарству значну
увагу необхідно приділяти досліджен-
ню конкурентоспроможності своєї про-
дукції, яка є вихідним чинником, що за-
безпечує конкурентоспроможність
підприємства. Її суть полягає в задово-
ленні потреби споживачів у якості та
асортименті за нижчою ціною у по-
рівнянні з іншими аналогічними вида-
ми продукції.

Найбільш чітко вираженими показ-
никами, які характеризують конкурен-
тоспроможність продукції є показники
ефективності, зокрема: витрати на її ви-
робництво (собівартість продукції),
ступінь насичення ринку даним видом
продукції, ціни реалізації продукції за
каналами збуту, рівень купівельної
спроможності споживачів, рівень рен-
табельності виробництва окремих видів
продукції та сума отриманого прибут-
ку в розрахунку на одиницю площі
(табл. 5).

З таблиці видно, що найбільш ви-
гідними для підприємства є виробницт-
во кукурудзи на зерно та соняшника,
тому що вони є рентабельними і прибут-
ковими, хоча в останні роки рівень рен-
табельності соняшника знизився на 70,4

Рис. 1.  Багатокутник конкурентоспроможності

досліджуваного підприємства та його конкурентів

Таблиця 3. Оцінка технічних та економічних параметрів

сільськогосподарської продукції досліджуваного господарства

та конкурентів
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в. п. Виробництво озимої пшениці
в досліджуваному підприємстві є
низькорентабельним, у 2012 році
навіть збитковим, що зумовлено
складними природно-кліматични-
ми умовами в регіоні. Негативним
чинником, що впливає на знижен-
ня рівня конкурентоспроможності
продукції в фермерському госпо-
дарстві є підвищення собівартості
всіх видів продукції.

Таким чином, основою страте-
гічного розвитку досліджуваного
фермерського господарства має
бути пошук та запровадження ре-
зервів зниження собівартості та
збільшення обсягів виробництва
продукції рослинництва, а також
підвищення її якості, що буде ос-
новою формування його конку-
рентних переваг на ринку.

ВИСНОВКИ
1. Конкурентні позиції підпри-

ємства доцільно вивчати через по-
рівняльний аналіз досліджуваного
підприємства з підприємствами-
конкурентами, при цьому об'єкта-
ми оцінки є: обсяг виробництва;
обсяг збуту; частка в загальному
обсязі виробництва продукції;
місце в експорті; активи підприєм-
ства; чистий прибуток; аморти-
заційні відрахування; відраху-
вання у соціальні фонди; середні
витрати виробництва; розміри
оборотних засобів; чистий при-
буток за кожним видом про-
дукції; рівень конкурентоспро-
можності кожного виду про-
дукції тощо.

2. Оцінка рівня конкурентоспроможності досліджува-
ного підприємства за вище запропонованою методикою виз-
начила, що головним стратегічним конкурентом для нього є
фермерське господарство-конкурент № 2, інтегрований
факторний показник конкурентоспроможності якого вище
на 14,3 %.

3. У процесі дослідження виявлено, що такі види про-
дукції, як озима пшениця і кукурудза на зерно є найбільш
конкурентоспроможними в досліджуваному фермерському
господарстві, про що свідчить розраховані значення інтег-
рального коефіцієнта конкурентоспроможності — 1,53 та
1,6 відповідно. Соняшник займає найвищі конкурентні по-
зиції в ФГ -конкурента № 2, він є конкурентоспроможним
за технічними параметрами, тобто має вищий рівень якості
в порівнянні з досліджуваним підприємством та ФГ-конку-
рентом № 1.

3. Актуальною для досліджуваного фермерського гос-
подарства є потреба підвищення якості власної продукції,
оскільки саме від її рівня безпосередньо залежить вихід та
вартість продукції. А погіршення якості — негативно впливає
на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції
на ринку і зменшує обсяги надходження продукції до спожи-
вача. Реалізація якісної, конкурентоспроможної продукції на-
дасть можливість досліджуваному фермерському господар-
ству вести успішну підприємницьку діяльність, бути конкурен-
тоспроможним підприємством на аграрному ринку, сприяти
задоволенню потреби споживачів у якості та асортименті за
нижчою ціною порівняно з товарами-аналогами.

Показник 
Досліджуване 
господарство 

ФГ – 

конкурент 

№ 1 

ФГ – 

конкурент 

№ 2 

Озима пшениця 

Індекс технічних параметрів 1,6 0,67 1,23 

Індекс економічних параметрів 1,04 0,96 1,0 

Інтегральний показник конкурентоспроможності  1,53 1,43 1,23 

Кукурудза на зерно 

Індекс технічних параметрів 1,6 0,66 1,05 

Індекс економічних параметрів 0,95 1,12 1,13 

Інтегральний показник конкурентоспроможності  1,6 0,59 0,93 

Соняшник 

Індекс технічних параметрів 1,1 0,68 1,23 

Індекс економічних параметрів 0,95 1,05 0,98 

Інтегральний показник конкурентоспроможності  1,15 0,65 1,26 

 

Таблиця 4. Інтегральний індекс конкурентоспроможності

сільськогосподарської продукції досліджуваного господарства та

конкурентів

Вид продукції 2010 2011 2012 
Відхилення, 

+/- 

Озима пшениця 

Виручка від реалізації, тис. грн.  1836,0 2505,2 1904,0 68,0 

Собівартість 1 ц продукції, грн. 54,0 80,1 101,9 47,9 

Прибуток (збиток), всього, тис. грн. 86,8 55,0 -397,5 -484,3 

Прибуток в розрахунку на 1 га площі посіву, грн. 137,5 72,4 -697,3 -834,8 

Рівень рентабельності, % 4,5 2,2 -17,3 -21,8 в.п. 

Кукурудза на зерно 

Виручка від реалізації, тис. грн.  877,1 950,0 2850,0 1972,9 

Собівартість 1 ц продукції, грн. 34,7 73,6 68,0 33,3 

Прибуток (збиток), всього, тис. грн. 27,1 249,9 809,1 782 

Прибуток в розрахунку на 1 га площі посіву, грн. 55,3 131,5 161,8 106,5 

Рівень рентабельності, % 31,9 35,7 39,6 7,7 в.п. 

Соняшник 

Виручка від реалізації, тис. грн.  1516,2 3601,0 5019,0 3502,8 

Собівартість 1 ц продукції, грн. 60,0 157,6 252,1 192,1 

Прибуток (збиток), всього, тис. грн. 736,2 873,0 969,3 233,1 

Прибуток в розрахунку на 1 га площі посіву, грн. 128,0 109,7 153,2 25,2 

Рівень рентабельності, % 94,3 32,0 23,9 -70,4 в.п. 

Таблиця 5. Економічна ефективність виробництва основних видів

сільськогосподарської продукції на підприємстві
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин, проведення необхід-

них економічних реформ потребують значних фінансо-
вих вкладень. Одним із джерел таких ресурсів є дер-
жавні запозичення, що може як сприяти розвитку еко-
номіки країни, якщо запозичення спрямовані на інвес-
тиційні цілі, так і стримувати його у разі залучення коштів
для вирішення короткострокових потреб, зокрема по-
криття видатків на функціонування економіки.

Тому для забезпечення ефективного функціонуван-
ня вітчизняної економіки необхідним є формування
дієвого, науково обгрунтованого механізму проведен-
ня виваженої політики державних запозичень, заснова-
ного на використанні сучасних методів і нових фінансо-
вих інструментів.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF MARKET OF THE STATE BORROWINGS

У статті представлено результати досліджень теоретико-практичних основ державних запо-

зичень в Україні. Визначено сутність та відмінності державних цінних паперів від інших фондо-

вих інструментів, умови емісії і розміщення, переваги та недоліки використання казначейсь-

ких зобов'язань. Наведено класифікацію державних запозичень, з'ясовано джерела погашен-

ня державних запозичень. Визначено принципи формування державної політики щодо здійснен-

ня державних запозичень. Виявлено особливості функціонування вітчизняного внутрішнього

ринку державних цінних паперів. Проаналізовано основні показники первинного ринку ОВДП

України у 2009—2013 роках. З'ясовано фактори, які вплинули на значне зростання зовнішніх

державних запозичень в Україні.

In the article the results of researches of теоретико-практичних bases of the state borrowings

are presented in Ukraine. Certainly essence and differences of state securities from other fund

instruments, terms of emission and placing, advantages and lacks of the use of treasury obligations.

Classification of the state borrowings is resulted, the sources of redemption of the state borrowings

are found out. Certainly principles of forming of public policy in relation to realization of the state

borrowings. Found out the features of functioning of domestic internal market of state securities.

The basic indexes of primary market of OVDP of Ukraine are analysed in 2009—2013 years. Factors

which influenced on considerable growth of the external state borrowings in Ukraine are found out.
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Побудова такого механізму потребує наукового
дослідження досягнень у даній сфері, змісту, природи,
сутності, ефективних технологій державних запозичень
і розробки практичних рекомендацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні аспекти державних запози-
чень досліджували провідні зарубіжні вчені: Р. Барро,
О. Буклемішев, Дж. Б'юкенен, А. Вавілов, М. Вестфа-
лен, Дж. М. Кейнс, Я. Міркин, Ф. Модільяні, А. Лернер,
Ш. Ойя, А. Саркісянц, Ж. Сей, О. Смірнов, Дж. Стігліц,
М. Стоун, К. Рей, Д. Рікардо, Л. Федякіна та ін.

Проблеми впливу державних запозичень на розви-
ток економіки України висвітлені у наукових працях та-
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ких вітчизняних вчених, як В. Андрущенко, О. Ба-
рановський, З. Варналій, Т. Вахненко, О. Гаврилюк,
В. Геєць, М. Єрмошенко, Б. Кваснюк, Г. Климко, В. Ко-
зюк, В. Колосова, Г. Кучер, В. Лагутін, В. Лісовенко, З. Лу-
цишин, І. Лютий, С. Льовочкін, В. Міщенко, В. Мунтіян,
Л. Новосад, С. Омельчук, О. Охріменко, Р. Рак, В. Фе-
досов, І. Чугунов, А. Чухно та ін.

Віддаючи належне науковим досягненням вітчизня-
них і зарубіжних в учених з даної проблематики, слід
відзначити, що існує нагальна необхідність у її подаль-
шому дослідженні та критичній оцінці теоретичних
підходів західних авторів, оскільки наразі здійснення
державних запозичень відбувається в умовах постійної
трансформації економіки України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретико-практич-

них основ державних запозичень та визначення на-
прямів удосконалення механізму їх здійснення для
формування ефективної боргової політики, що спри-
ятиме забезпеченню стійкості фінансової системи
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вчені-економісти визначають державні запози-
чення як основну форму державного кредиту, коли
держава є позичальником, і тимчасово вільні грошові
кошти населення та суб'єктів господарювання залу-
чаються до фінансування загальнодержавних потреб
шляхом випуску й реалізації державних цінних па-
перів.

Суб'єктами кредитних відносин від держави можуть
бути:

— Кабінет Міністрів України;
— органи місцевого самоврядування;
— Міністерство фінансів України (зокрема в особі

Державної казначейської служби);
— Національний банк України (НБУ).
Право на здійснення державних внутрішніх та

зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передба-
чених законом про Державний бюджет України,
відповідно до Бюджетного кодексу належить дер-
жаві в особі Міністра фінансів України, яке за дору-
ченням Кабінету Міністрів та з погодженням з НБУ
визначає обсяги емісії державних цінних паперів за
термінами погашення у межах загального обсягу
емісії та цінові умови придбання державних борго-
вих зобов'язань.

Національний банк України реалізує операції з
обслуговування державного боргу, пов'язаного із
розміщенням внутрішніх державних цінних паперів,
їх погашенням і виплатою доходів за ними, прова-
дить депозитарну діяльність щодо цих цінних па-
перів. Порядок проведення операцій визначається
Національним банком України за погодженням з
Міністерством фінансів України. Особливості про-
вадження депозитарної діяльності з державними
цінними паперами визначаються Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку разом з
Національним банком України, Державна казна-
чейська служба України виконує технічні функції,

пов'язані із обліком коштів, що надходять від пер-
винного розміщення державних цінних паперів, та
списанням коштів на виконання зобов'язань перед
інвесторами [12, с. 50].

Ключовим елементом інфраструктури ринку дер-
жавних облігацій є Національний депозитарій України
(Центральний депозитарій), який був створений відпо-
відно до Закону України "Про Національну депозитар-
ну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" і до 12 жовтня 2013 року здійсню-
вав професійну діяльність на фондовому ринку на
підставі виданої Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку ліцензії на здійснення депо-
зитарної діяльності депозитарію цінних паперів стро-
ком на десять років та ліцензії на здійснення розра-
хунково-клірингової діяльності строком на десять
років.

Після набрання чинності з 12 жовтня 2013 року
Закону України "Про депозитарну систему Украї-
ни" згідно з частиною 2 статті 9 Центральний депо-
зитарій — юридична особа, що функціонує у формі
публічного акціонерного товариства відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства" з ура-
хуванням особливостей, установлених цим Зако-
ном. Акціонерне товариство набуває статусу Цент-
рального депозитарію з дня реєстрації Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку
в установленому порядку Правил Центрального де-
позитарію.

1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку було зареєстровано подані
Публічним акціонерним товариством "Національний
депозитарій України" Правила Центрального депозита-
рію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 р. №
2092). До виключної компетенції Центрального депози-
тарію належать:

— зарахування цінних паперів (крім віднесених до
компетенції Національного банку України) у систему
депозитарного обліку, їх облік та зберігання, а також
списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/
або анулюванням;

— ведення обліку зобов'язань емітента за цінними
паперами власних випусків (крім віднесених до компе-
тенції Національного банку України) стосовно кожного
випуску цінних паперів на підставі депонування глобаль-
ного сертифіката та/або тимчасового глобального сер-
тифіката;

— зберігання глобальних сертифікатів та тимчасо-
вих глобальних сертифікатів (крім віднесених до ком-
петенції Національного банку України);

— здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів
відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів
цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів
цінних паперів);

— складення реєстрів власників іменних цінних па-
перів (крім віднесених до компетенції Національного
банку України);

— зберігання інформації про осіб, визначених на
надання емітенту реєстру власників іменних цінних па-
перів;

— отримання доходів та інших виплат за операція-
ми емітентів (у тому числі тих, що розміщені та оберта-
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ються за межами України) на рахунок Центрального де-
позитарію, відкритий у Розрахунковому центрі, для їх
подальшого переказу отримувачам;

— відкриття та ведення рахунків у цінних паперах
емітентів, Національного банку України, депозитарних
установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових ус-
танов та Розрахункового центру;

— ведення рахунку в цінних паперах депозитар-
ної установи, що припинила свою депозитарну ді-
яльність або якій анульовано відповідну ліцензію за
правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому
визначеному Комісією випадку, а також відповідаль-
не зберігання документів, баз даних, копій баз даних,

архівів баз даних депозитарної установи, інформації
про тих її депонентів, що в установленому порядку не
закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних па-
перів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання
інформації про стан таких рахунків згідно із законо-
давством;

— встановлення єдиних уніфікованих правил (стан-
дартів) відображення та передачі інформації щодо об-
ліку та обігу цінних паперів, обслуговування корпора-
тивних дій емітентів та іншої інформації, яка вноситься
до системи депозитарного обліку;

— впровадження міжнародних стандартів з питань
провадження депозитарної діяльності;

Таблиця 1. Класифікація державних запозичень

Джерело: складено автором за [2, с. 128—131; 13, с. 229—230; 14, с. 212—214].

Ознаки класифікації 
Вид державного 

запозичення 
Суть державного запозичення 

1 2 3 

Залежно від місця 

розміщення 

внутрішні надаються юридичними і фізичними особами даної країни 

зовнішні 
надходять ззовні від урядів, юридичних і фізичних осіб інших країн, 

міжнародних організацій і фінансових інституцій 

За правом емісії 

державні 
випускаються центральними органами влади та управління і спрямовуються у 

центральний бюджет 

місцеві 
випускаються місцевими органами управління і спрямовуються у відповідні 
місцеві бюджети 

За ознакою характеру 
використання цінних 

паперів 

ринкові вільно купуються, продаються і перепродаються на ринку цінних паперів 

неринкові не можливий вихід цінних паперів на ринок, власники не можуть їх перепродати 

Залежно від 
забезпеченості 

заставні забезпечені державним майном чи конкретними доходами 

беззаставні не мають конкретного матеріального забезпечення 

Відповідно до терміну 

погашення 

короткострокові термін погашення до одного року 

середньострокові термін погашення від 1 до 5 років 

довгострокові термін погашення понад 5 років 

За формою виплати 

доходу 

відсоткові дохід виплачується у вигляді позикового відсотка 

безвідсоткові 
(дисконтні) 

державні цінні папери реалізуються зі знижкою, а погашаються за номінальною 

вартістю 

виграшні дохід здійснюється на підставі проведення тиражів-виграшів 

купонні 
передбачають отримання їхніми власниками купонних доходів, які сплачуються 

емітентом у розмірах та в терміни, визначені умовами випуску 

За характером 

погашення 

заборгованості 

одноразова виплата передбачає отримання боргу наприкінці терміну дії позики 

виплата частинами 
погашення рівними частинами протягом кількох років; наростаючими сумами, 

сумами, що зменшуються 

За методом розміщення 

запозичення 

добровільні 
облігації добровільних позик вільно продаються і купуються банківськими 

установами 

примусові 
центральні органи влади розміщують державні позики серед передплатників в 

обов'язковому порядку 

за підпискою 
розміщуються серед населення по підписці з розстрочкою платежу, у нашій 

країні діють тільки добровільні позики 

Залежно від зобов'язань 

держави в погашенні 
боргу 

з правом 

довгострокового 

погашення 

в умовах розміщення цінних паперів визначено порядок установлення ціни 

дострокового погашення і строк, у який вони можуть бути пред’явлені для 

дострокового погашення 

без права 
довгострокового 

погашення 

умови розміщення цінних паперів не передбачають їх довгострокового 

погашення 

За правовим 

оформленням 

облігаційні супроводжуються випуском цінних паперів 

безоблігаційні 
оформлюються підписанням угод, договорів, використовуються на 
міжнародному рівні 

За формою випуску 

готівкові супроводжуються емісією державних цінних паперів 

безготівкові проводяться шляхом записів на відповідних рахунках в електронному депозитарії 

документарна форма  
передбачає затвердження бланка установленого зразка з подальшим друком на 

паперових носіях 

бездокументарна 

форма 
передбачає відображення зобов’язань та розрахунків за ними на електронних 

рахунках власників цінних паперів у депозитарних установах 
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— здійснення контролю за клієнтами в частині про-
вадження ними депозитарної діяльності в порядку та
межах, установлених цим Законом [6].

Державні запозичення здійснюються для фінансу-
вання дефіциту бюджету, розрахунків за існуючими
борговими зобов'язаннями, стабілізації валютного рин-
ку, створення передумов для розвитку фінансових
ринків через випуск еталонних інструментів, регулюван-
ня грошової маси в обігу, забезпечення портфельних
інвесторів низько ризикованими фондовими інструмен-
тами.

Кредиторами є громадяни країни і суб'єкти госпо-
дарювання (банки, страхові компанії, акціонерні това-
риства), котрі надають кредит державі під певні дер-
жавні зобов'язання.

Державні запозичення оформляються за допомо-
гою цінних паперів двох видів: облігацій та казначейсь-
ких зобов'язань (векселів).

Облігація (від лат. obligatio — зобов'язання) пред-
ставляє собою боргове зобов'язання держави, за яким
борг повертається у визначені терміни і сплачується
дохід у формі процента або виграшу, або проценти ви-
плачуються протягом усього терміну користування по-
зиковими засобами, а після його закінчення повертаєть-
ся сума боргу. Розрізняють облігації знеособлені, при-
значені для покриття бюджетного дефіциту, і цільові,
випущені для реалізації конкретних проектів.

Державою встановлюється номінальна вартість об-
лігацій, яка виражає її ціну у грошовому виразі і вка-
зується на облігації, наданій власником облігації дер-

жаві в тимчасове користування. Зазначена сума спла-
чується власникові облігації в момент погашення і на неї
нараховуються проценти [13, с. 224].

Казначейські зобов'язання (векселі) — це боргові
зобов'язання, спрямовані тільки на покриття бюджет-
ного дефіциту, дохід виплачується у формі процентів чи
на дисконтній основі і підлягають реалізації тільки се-
ред населення. Казначейськими зобов'язаннями прово-
диться оформлення короткострокових позик (іноді се-
редньострокові — казначейські ноти), облігаціями —
середньо- та довгострокові [14, с. 207—208].

Ряд науковців зазначають, що використання казна-
чейських зобов'язань має ряд переваг і недоліків.

До переваг належать: надійність, гарантована дер-
жавою; доступна номінальна вартість; щоквартальні
купонні платежі; випуск у документарній формі на пре-
д'явника, що значно спрощує процедуру купівлі, обігу
та погашення; відсутність оподаткування доходів, отри-
маних у результаті купонних виплат за казначейськими
зобов'язаннями; можливість заощадити кошти з одно-
часним запобіганням можливим втратам від зростання
інфляції;

До недоліків відносяться: значна вартість залучен-
ня та обслуговування боргових паперів, що негативно
впливає на ефективність використання даного інстру-
менту; неможливість дострокового погашення, що по-
требує стимулювання розвитку вторинного ринку цих
боргових паперів для підвищення їх дієвості [1, с. 649].

Державним цінним паперам властиві специфічні
відмінності, які відрізняють їх від інших фондових ін-

Таблиця 2. Принципи формування державної політики щодо здійснення

державних запозичень

Джерело: складено автором за [4; 13, с. 237—238].

Принцип Суть принципу 

безумовність 
забезпечення безумовного виконання всіх зобов’язань перед кредиторами, які держава як 

позичальник взяла на себе, при оформленні договору запозичення коштів 

єдність врахування всіх видів зобов’язань, емітованих всіма органами влади 

зниження ризиків 
максимальне зниження впливу змін зовнішнього і внутрішнього середовища на ринок державних 

зобов’язань 

оптимальність структури 
підтримання оптимальної структури державних запозичень за термінами обігу і погашення для 

зменшення «піків» платежів 

прозорість і публічність 
відкритість і прозорість у питаннях доцільності державних запозичень, їх остаточного погашення, 

доступ міжнародних рейтингових агентств до достовірної інформації про економічний стан країни 

зберігання фінансової 
незалежності 

підтримка оптимальної структури боргових зобов’язань держави між інвесторами-резидентами і 
інвесторами-нерезидентами 

економічна обгрунтованість 

управлінських рішень 

державні запозичення, надання державних гарантій мають бути економічно обгрунтовані з 
відповідними розрахунками їх доцільності та наслідків, узгоджені з оцінкою стану зовнішнього 

середовища 

координація політики координація політики державних запозичень з фіскальною та грошово-кредитною політиками 

прогнозованість і планування 
необхідність формування обгрунтованих планів та прогнозів щодо обсягів необхідних державних 
фінансових ресурсах і розвитку макроекономічних показників 

відповідальність 
відповідальність посадових осіб, які беруть участь у процесі державних запозичень відповідно до 

чинного законодавства України 

облік і підзвітність 
всі операції стосовно державних запозичень відображаються в обліку; перевіряються відповідно до 

чинного законодавства; звітуються; оприлюднюються 

безпека 
забезпечення рівня державних запозичень економічно безпечному рівні, тобто рівня, за якого 
можливим є виконання зобов’язань 

цілісність 
взаємозв’язок елементів системи управління державних запозичень, узгодження з фінансово-

бюджетною політикою країни 

глобальність 
формування стратегії і направленості політики державних запозичень на використання зовнішніх 

джерел  

гнучкість 
проведення моніторингу стану фінансового ринку і коригування дій на національному позичкового 

капіталу 
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струментів: наявність детермінованої суми боргових
зобов'язань, строків погашення та ризику неплатежу за
цими зобов'язаннями [3, с. 108].

Слід відзначити ідентичність умов емісії і розміщен-
ня двох видів державних цінних паперів:

— емісія державних облігацій і казначейських зо-
бов'язань є частиною бюджетного процесу і не підля-
гає регулюванню Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку;

— обсяг емісії казначейських зобов'язань України
у сукупності з емісією державних облігацій внутрішніх
державних позик України не може перевищувати гра-
ничного обсягу внутрішнього державного боргу та об-
сягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу
видатків, визначених законом про Державний бюджет
України на відповідний рік;

— рішення про розміщення казначейських зобо-
в'язань та облігацій внутрішніх державних позик Украї-
ни та умови їх випуску приймається згідно з Бюджет-
ним кодексом України;

— емітентом казначейських зобов'язань та держав-
них облігацій України виступає держава в особі Мі-
ністерства фінансів України за дорученням Кабінету
Міністрів України;

— продаж облігацій внутрішніх державних позик та
казначейських зобов'язань здійснюється в національній
валюті.

Проте науковці виділяють принципові відмінності
між видами державних цінних паперів:

— казначейські зобов'язання на відміну від дер-
жавних облігацій зорієнтовано виключно на фізичних
осіб;

— виплата доходів і погашення казначейських зо-
бов'язань та державних облігацій здійснюються гро-
шима, проте у випадку зобов'язань можливо погашен-
ня шляхом зменшення зобов'язань перед Державним
бюджетом України власника такого інструменту на
вартість цього зобов'язання, а погашення облігацій
може проводитися державними облігаціями України
інших видів (мова йде про конверсійні облігації) за зго-
дою сторін [12, с. 46].

Класифікація державних запозичень наведена у таб-
лиці 1.

До сертифіката відсоткової облігації додається ку-
пон (купонний лист), в якому зазначаються серія та но-
мер сертифіката облігації, за якою виплачуються відсот-
ки, найменування і місцезнаходження емітента, строки
виплати відсотків. На кожному купоні (купонному листі)
зазначається його порядковий номер [1, с. 645].

У якості джерел погашення державних запозичень
можуть бути: доходи від інвестування позичених коштів
у високоефективні проекти; додаткові надходження від
податків; економія коштів від зменшення видатків; емі-
сія грошей; залучені від нових позик кошти (рефінансу-
вання боргу).

Доходи від інвестування позичених коштів є
найбільш реальним джерелом погашення державних
запозичень, оскільки найповніше відображають сутність
і принципи кредиту та забезпечують фінансову ста-
більність. Погашення старих боргів за рахунок інших
джерел призводить до зростання державного боргу [14,
с. 212—217].

На нашу думку, для забезпечення ефективності
здійснення державних запозичень, що сприятиме знач-
ному надходженню коштів до бюджету, при формуванні
боргової політики необхідно враховувати ряд принципів
(табл. 2).

Ми погоджуємося з думкою науковців, які вважа-
ють, що до важливих умов проведення ефективної по-
літики державних запозичань, забезпечення значних
надходжень фінансових ресурсів, слід віднести:

— нормативно-правове забезпечення функціону-
вання фінансового ринку та ринку державних боргових
паперів;

— обов'язкове дотримання всіма учасниками пра-
вил і процедур роботи на ринку цінних паперів;

— партнерські взаємовідносини держави та інших
учасників фінансового ринку;

— формування сучасного механізму взаємодії ад-
міністративних і ринкових структур із метою удоскона-
лення і зміцнення цього ринку [1, с. 672].

Найбільш поширеним видом державних запозичень
є облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП)
і цільові облігації внутрішніх державних позик України.

У Законі України "Про цінні папери та фондовий ри-
нок" зазначено, що облігації внутрішніх державних позик
України — це державні цінні папери, що розміщуються
виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверд-
жують зобов'язання України щодо відшкодування пред-
'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою
доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Цільові облігації внутрішніх державних позик Украї-
ни — облігації внутрішніх державних позик, емісія яких
є джерелом фінансування дефіциту державного бюд-
жету в обсягах, передбачених на цю мету законом про
Державний бюджет України на відповідний рік, та в
межах граничного розміру державного боргу.

Основним реквізитом цільових облігацій є зазначен-
ня передбаченого законом про Державний бюджет Ук-
раїни на відповідний рік напряму використання залуче-
них від розміщення таких облігацій коштів. Кошти, за-
лучені від розміщення таких облігацій, використовують-
ся виключно для фінансування державних або регіо-
нальних програм і проектів, фінансування здійснюєть-
ся відповідно до кредитних договорів, що укладаються
між державою в особі Міністерства фінансів України та
отримувачем коштів [7].

С.М. Еш до основних функцій, які виконують внут-
рішні державні позики в економіці країни, відносить:

— формування державного боргу;
— забезпечення касового виконання державного

бюджету шляхом покриття розривів між доходами та
видатками, що виникають у результаті нерівномірності
в часі податкових надходжень і видатків бюджету;

— регулювання грошового обігу, розвитку еконо-
міки, проведення грошово-кредитної політики з метою
досягнення зростання обсягу виробництва, підвищен-
ня зайнятості та попередження інфляції;

— мобілізація коштів для фінансування цільових
державних і місцевих програм, які мають важливе со-
ціально-економічне значення [5, с. 375].

Ми погоджуємося з думкою Г.В. Кучер, що сучас-
ному українському внутрішньому ринку державних
цінних паперів властиві такі особливості:
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— законодавче регламентування специфіки випус-
ку, обігу та погашення державних боргових цінних па-
перів;

— державні боргові цінні папери можуть бути рин-
ковими та неринковими, іменними або на пред'явни-
ка;

— обіг документарних і бездокументарних (без-
бланкових) державних боргових цінних паперів;

— незначні обсяги емісії державних внутрішніх бор-
гових цінних паперів;

— обмеженість інструментів державних позик;
— низький рівень ліквідності державних боргових

паперів;
— обмеженість вторинного ринку боргових паперів

[8].
У 2009—2013 рр. державні запозичення проводи-

лись з метою фінансування виплат за облігаціями попе-
редніх років і бюджетного дефіциту (табл. 3). Як свід-
чать дані таблиці 3, протягом досліджуваного періоду
майже не змінювалась середньозважена дохідність на
первинному ринку ОВДП при цьому значно зріс обсяг
випуску цінних паперів, найбільші обсяги ресурсів за-
лучено у 2013 р., що викликано збільшенням дефіциту
бюджету та недовиконанням дохідної частини бюдже-
ту внаслідок зниження макроекономічних показників.

У середньостроковій стратегії управління держав-
ним боргом на 2012—2014 рр., затвердженій постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10.05.2012 р. № 607,
зазначено, що активізація роботи з державними цінни-
ми паперами дала змогу істотно підвищити приваб-
ливість національного фондового ринку для інвесторів
і проводити більш гнучку політику у сфері управління
державним боргом.

Проте зазначено, що середньострокова перспек-
тива у борговій сфері характеризується високим ри-
зиком запозичення та помірним відсотковим ризиком,
до потенційних факторів, які впливають на рівень ри-
зику для України, віднесено такі: зменшення попиту
на вітчизняні товари та послуги на зовнішньому рин-
ку; погіршення показників платіжного балансу; де-
вальвація/ревальвація національної валюти; по-
гіршення ситуації на світовому фінансовому ринку;
недостатнє функціонування банківського сектора та
його залежність від зовнішніх кредитних ресурсів
[11].

Облігації зовнішніх державних позик (ОЗДП) Ук-
раїни представляють собою цінні папери, які розмі-
щуються на міжнародних та іноземних фондових
ринках і підтверджують зобов'язання України від-

шкодувати пред'явникам цих облігацій їх номіналь-
ну вартість з виплатою доходу відповідно до умов
випуску облігацій. Емітентом ОЗДП є держава в
особі Міністерства фінансів України. Емітентом об-
лігацій є держава в особі Міністерства фінансів Ук-
раїни. Грошові кошти, виключно в конвертованій
іноземній валюті, одержані від розміщення об-
лігацій, надходять тільки до Державного бюджету
України.

Рішення про випуск облігацій зовнішніх держав-
них позик України в межах передбачених законом
про Державний бюджет України на відповідний рік
приймається Кабінетом Міністрів України. Умовами
випуску облігацій визначаються загальний обсяг ви-
пуску, номінальна вартість однієї облігації, валюта,
в якій деномінуються облігації, термін виплати,
розмір доходу, термін погашення тощо [15, с. 114—
115].

Протягом 2012 році Урядом розміщено єврообл-
ігації (приставка "євро" — данина традиції, оскільки
перші єврооблігації з'явилися в Європі, торгівля ними
здійснюється в основному там же) на загальну суму
4,85 млрд дол. США: липень 2012 року (з дорозмі-
щенням у вересні 2012 року) — 2,6 млрд дол. США з
терміном погашення 5 років за процентною ставкою
9,25%; серпень 2012 року — 1 млрд дол. США з тер-
міном погашення 2 роки за процентною ставкою
7,95%; листопад 2012 року — 1,25 млрд дол. США з
терміном погашення 10 років за процентною ставкою
7,8% [9].

Формування та швидке зростання зовнішнього
боргу України відбувалося під впливом декількох фак-
торів. Найважливішими серед них є необхідність
збільшення золотовалютних резервів для забезпечен-
ня стабільності національної валюти, фінансування
поточних бюджетних видатків та залежність від імпор-
ту енергоносіїв.

До найбільш важливих факторів, які вплинули на
значне зростання зовнішніх державних запозичень, слід
віднести необхідність ресурсів для фінансування поточ-
них бюджетних видатків, висока залежність від імпорту
енергоносіїв. Проте при ефективному використанні зов-
нішні запозичення сприяють розвитку економіки краї-
ни.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зро-

бити висновки: для підвищення ефективності політи-
ки державних запозичень, забезпечити прозорість

Рік 

Обсяг 
залучення 

коштів до 

бюджету,  

млрд грн. 

Середньозважена 
дохідність, % 

Середньозважений 

строк до погашення, 

днів 

2009 18,8 12,2 1047 

2010 40,4 12,69 1989 

2011 50,26 9,17 840 

2012 35,7 12,57 1059 

2013 109,0 12,9 1340 

Таблиця 3. Основні показники первинного ринку ОВДП України у 2009—2013 рр.

Джерело: складено автором за [9, 10].
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щодо випуску та розміщення як внутрішніх, так і
зовнішніх державних запозичень; своєчасне та повне
виконання заходів з погашення відсотків і основної
суми заборгованості; удосконалення організаційно-
го механізму функціонування внутрішнього ринку
державних цінних паперів і нормативно-правової бази
на основі передових досягнень боргової теорії та
практики; покращення інвестиційних умов державних
зобов'язань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасні умови господарювання, революційні пере-
творення в організації економіки України потребують
зростання ролі нематеріальних активів у діяльності ус-
танов для забезпечення їх конкурентоспроможності. Бе-
зумовно, що банківська система як гарант фінансової
підтримки економіки перш за все повинна збільшувати
частку та якість нематеріальних активів, з метою підви-
щення ефективності діяльності та стійкості її елементів.

УДК 311.4 / 519.2: [336.7 + 658.5]
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к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ РОЗПОДІЛУ
РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБСЯГУ ТА ЧАСТКИ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

T. Knyshenko,
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STATISTICAL ANALYSIS THE FORMS DISTRIBUTION OF BANKING SYSTEMS PERFOMANCE
INDICATORS, DEPENDING ON THE AMOUNT AND PROPORTION OF FIXED AND INTANGIBLE
ASSETS

У роботі запропоновано методику статистичного дослідження структури банківської системи на

основі аналізу форми розподілу показника, що є параметром управління, та відповідності її формі

розподілу результативного показника.

Автором висунуто гіпотези про можливий зв'язок обсягу нематеріальних активів та основних за-

собів з фінансовим результатом, проведено кореляційний аналіз, побудовано форми розподілу

доходу, витрат, активів, фінансового результату, основних засобів та нематеріальних активів.

У роботі зроблено висновок, що за різного групування банків за часткою основних засобів та

нематеріальних активів середнє значення для груп є постійним, таким чином ймовірність отрима-

ти певний результат є однаковою. Найвища ймовірність отримати вказану рентабельність спосте-

рігається за низької частки нематеріальних активів та основних засобів, що обумовлюється спе-

цифікою банківської діяльності, і тим, що банки отримують прибуток не за рахунок використання

основних засобів.

The paper proposes the method of statistical analyses of the banking system structure using the shape

distribution a management parameter , and compliance of its distribution form to the distribution the

result indicator.

The author hypothesized about the possible relation between the amount of intangible assets, fixed

assets and the financial result. The author calculated correlation, built forms distribution of income,

expenses, assets, profit or loss, equipment and intangible assets.

The paper concludes that by grouping various banks for a share of property and equipment and

intangible assets weighted average of groups is constant, so the probability to get a certain result is the

same. The highest probability of getting a specified return there at a low proportion of intangible assets

and fixed assets, which is due to the specifics of banking, and the fact that banks do not profit at the

expense of fixed assets.

Ключові слова: статистичний аналіз, форми розподілу, банківська система, нематеріальні активи та
основні засоби, фінансовий результат.
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Незважаючи на світовий досвід сприйняття немате-
ріальних активів як фактору комерційного успіху, зали-
шаються питання щодо обгрунтування математичних
методів, спрямованих на виявлення відповідності управ-
ління нематеріальними активами та діяльністю банків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Складність управління нематеріальними активами
обумовлюється їх економічною природою. Нематері-
альні ресурси не споживаються в процесі діяльності
організації, а відбувається їх накоплення.
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1. Дж. Барні визначає ресурси організації як усі ак-
тиви, здібності, організаційні процеси, інформацію,
знання, які контролюються підприємством і надають
можливості розробляти та реалізовувати стратегії, що
забезпечують підвищення рівнів раціональності та ефек-
тивності підприємства [1]. Частина цих активів представ-
лена в матеріальній формі, решта — в нематеріальній.
Однак проблема полягає в тому, що саме доречно відно-
сити до нематеріальних ресурсів [2].

Ю. Радигін зазначає, що нематеральні активи необ-
хідно розглядати як ресурси, що певним чином вплива-
ють на ефективність організації. Кількісна оцінка впли-
ву нематеріальних ресурсів залежить від інформаційно-
го капіталу, що визначається знаннями персоналу, діло-
вою репутацією організації тощо [3].

О. Мельник підкреслює, що має бути використаний
когнітивний підхід для ідентифікації та оцінки немате-
ріальних активів. За функціональним призначенням ав-
тор виокремлює нематеріальні активи маркетингового,
техніко-технологічного та когнітивного типу [4].

До когнітивного типу нематеріальних активів автор
відносить людські, структурні та інформаційні ресурси.
Цей вид активів найважче ідентифікувати та існує вели-
ка ступінь невизначеності з вигодами, які вони потен-
ційно можуть принести підприємству. Також їх особли-
вістю є те, що вони не відповідають принципу спадної
граничної корисності (віддачі).

Варто погодитись з О. Мельник щодо визначення
когнітивного типу нематеріальних активів, оскільки саме
цей тип є поширеним в банківських установах.

Г. Заграй досліджує розподіл банків за рівнем якості
інформаційного забезпечення власного сайту, яке мож-
на вважати складовим нематеріальних активів. Гісто-
грама розподілу банків має вигляд розподілу з важкою
лівою частиною [5]. Автором зроблено припущення, що
банки мають можливість підвищити ефективність своєї
діяльності за рахунок покращення розповсюдження
інформації через мережу Інтернет шляхом створення
власних сайтів і поліпшення якості та структури інфор-
мації, яка в них викладається.

Статистика банківської системи України [6] не надає
статистичні дані щодо розміру та частки нематеріаль-
них активів. У поточний час доступна інформація лише
про загальний розмір основних засобів та нематеріаль-
них активів. Визначення адекватного розміру нематер-
іальних активів в банку дало б змогу контролю ефек-
тивності використання нематеріальних активів за кон-
цепцією Е. Брукінга "Аудит інтелектуального капіталу"
[7]. Зазначена концепція передбачає розгляд немате-
ріальних активів, їх документальне оформлення, фіксу-
вання стану на поточний момент і проведення розрахун-
ку їх вартості. Але розробка цих методів ускладняють-
ся недосконалістю вітчизняної бухгалтерської бази
щодо обліку нематеріальних активів та некоректною їх
оцінкою.

Аналіз наукових праць щодо доведення зв'язку
впливу нематеріальних активів на результативність бан-
ківських установ показав, що в цій області є величезна
ніша, що стосується розробки математичних методів,
щодо обгрунтування обсягу та якості нематеріальних
активів, визначення структурної відповідності між част-
кою нематеріальних активів та результативністю банків.

Перспективним напрямом є також обгрунтування ме-
тодів управління та визначення їх адекватності при фор-
муванні нематеріальних активів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження структури банківсь-

кої системи за показниками доходу, витрат та кількості
й частки нематеріальних активів та основних засобів з
метою визначення тенденцій й адекватності управління
нематеріальними активами та основними засобами.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для обгрунтування результатів відмітимо роботу [8]

щодо дослідження розподілу підприємств-виробників
США протягом 1974—1993 р. Авторами зроблено вис-
новок на основі аналізу емпіричних даних, що структу-
ра галузей будь-якого спрямування є стабільною. За ре-
зультатами дослідження розподілу обсягів реалізації з
урахуванням індексації, середнє значення і стандартне
відхилення залишаються приблизно постійними. Окрім
цього автори зазначають, що розподіл підприємств доб-
ре апроксимується логнормальним розподілом. Істот-
ними є результати, що логаріфмоване зростання обсягів
реалізації має експоненційний розподіл. Хоча автора-
ми й не зроблено висновок про залежність зростання
від розміру підприємств, але представлені результати
дають змогу зробити припущення, що ймовірність от-
римати нульове зростання є зворотно пропорційною
розміру підприємства.

Апробацію викладок авторів [9] було здійснено
В. Клепарським та Є. Клепарською в контексті виявлен-
ня адекватності управління металургійним підприємства-
ми. На відміну від групи авторів [8] було отримано інше
представлення кривої розподілу логаріфмованого зро-
стання обсягів реалізації, за якого відбувається зміщен-
ня математичного сподівання. Взагалі автори [9] роз-
глядають розподіл обсягів реалізації не з позиції стати-
стичних характеристик, а з позиції управління система-
ми, що саморозвиваються. На думку авторів, єдність
розподілу є ілюстрацією формування каналу атракції,
можливі виброси та відмінність стандартного відхилен-
ня — є проявом дисипації.

Зауважимо, що наведені вище вчені не враховува-
ли вплив нематеріальних активів на діяльність органі-
зацій з наступних причин.

По-перше, 1974—1993 рр. відносилися до індуст-
ріальної економіки, а сучасний етап розвитку характе-
ризується постіндустріальними зрушеннями, активною
розробкою та впровадженням інноваційних продуктів.

По-друге, досліджувані підприємства мали специ-
фіку діяльності, що є традиційною — промисловість та
торгові підприємства. Банки орієнтовані на надання по-
слуг.

По-третє, базовими показниками, що використо-
вувалися в дослідженнях, були обсяги реалізації, що
є доходним показником. Банківська діяльність ба-
зується на депозитно-кредитних операціях, тобто до-
хідних й витратних показниках. У першому випадку в
традиційних видах діяльності нематеріальні активи
мають неоднаковий вплив на доходи та витрати
підприємств, а в банках цей вплив утотожнюється за
рахунок того, що банківські відділи є дуже пов'язані,
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і певні дії з обслуговування депозитно-кредитних опе-
рацій можуть здійснюватися одним підрозділом (на-
приклад, у маленькому відділенні, операціоністом-ка-
сиром, або за рахунок впроваджено інформаційної
системи).

Гіпотеза щодо зв'язку нематеріальних активів та ре-
зультативністю діяльності банку базується на наступних
припущеннях.

По-перше, може бути доведений вплив обсягу не-
матеріальних активів та результату банку за рахунок ко-
реляційного аналізу. Але слід зазначити, що ефекти від
впровадження нематеріальних активів може виявляти-
ся не одразу, тому вочевидь прямого зв'язку може й не
спостерігатись.

Це припущення спростовують емпіричні дані банкі-
вської системи (рис. 1).

Рис. 1. Кореляційне поле зв'язку нематеріальних активів та обсягу фінансового результату

на 01.01.2014 р.

Рис. 2. Кореляційне поле зв'язку частки нематеріальних активів та основних засобів у структурі

активів й рентабельності активів на 01.01.2014 р.
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По-друге, існує функціональна за-
лежність між часткою нематеріальних
активів в структурі активів та резуль-
тативністю банку, виходячи з наступ-
них викладок:

(1),

де ROA — рентабельність акти-
вів;

ROA
HMA

 — рентабельність немате-
ріальних активів;

ФР, Д, В — фінансовий результат,
доходи та витрати відповідно;

δ — частка нематеріальних активів
у структурі активів.

Це припущення також спросто-
вується емпіричними даними (рис.
2).

По-третє, за такої функціональної
залежності існує розподіл ймовірнос-
тей рівня рентабельності активів при
визначеній частці нематеріальних ак-
тивів p(ROA|δ

0
).

Для підтвердження цієї гіпотези
проаналізуємо форми розподілу до-
ходів, витрат, фінансового результа-
ту, активів, основних засобів та нема-
теріальних активів банку.

Обчислення розподілу ймовірнос-
тей здійснювалося за наступним алго-
ритмом:

Рис. 3. Розподіл ймовірності відхилення

досліджуваного показника від середнього

значення (дохід, витрати, фінансовий

результат)

Рис. 4. Розподіл ймовірності відхилення досліджуваного показника від середнього значення

(активи, основні засоби та нематеріальні активи)



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

55

1. Проводилось сортування показника П
і
 за зрос-

танням та обчислювався логарифм показника ln(П
і
).

2. Обчислювались межі для десяти умовних інтер-
валів. Кількість інтервалів визначалися, виходячи з екс-
пертної оцінки.

3. Обчислювалось середнє значення для інтервалу
та відносне відхилення від центру розподілу.

4. Обчислювалася ймовірність інтервалу за кіль-
кістю досліджуваних об'єктів, показники яких попада-
ють в заданий інтервал.

5. Обчислювалось відхилення середнього значення
за інтервалом від середнього значення за сукупністю.

У подальшому всі розрахунки будуть відноситись до
періоду 01.01.2014 р. На рисунку 3 наведено розподіл
доходів, витрат та фінансового результату банку.

За рисунку 3 можемо зробити висновок, що най-
більш наближеним до нормального є розподіл ймовір-
ностей фінансового результату (для прибуткових
банків). Розподіл витрат має "важкий лівий хвіст", що
свідчить про можливу невизначеність та непрогнозо-
ваність. З економічної точки зору наявність "важкого
лівого хвоста" в розподілі витрат свідчить про низьку
кількість банків, що дійсно оптимізують та управляють
своїми витратами.

Рис. 5. Статистичні характеристики розподілу досліджуваних показників

Рис. 6. Розподіл ймовірності досягти визначеного фінансового результати в залежності від

частки основних засобів та нематеріальних активів в структурі активів
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Стосовно розподілу активів й основних засобів й не-
матеріальних активів (рис. 4), то розподіл нематеріальних
активів та основних засобів є більш наближеним до нор-
мального розподілу, що свідчить про відносну прозорість
в їх обліку. Для активів також спостерігається "важкий
лівий хвіст", але це більш обумовлюється нормативними
вимогами щодо розміру статутного капіталу.

На рисунку 5 представлені математичне сподівання
та стандартне відхилення досліджуваних показників.

Для дослідження розподілу ймовірностей рівня рен-
табельності активів при визначеній частці нематеріаль-
них активів  ( )0δROAp  скористаємось наступним алгорит-
мом:

1. Обчислюємо рівень рентабельності активів  ROA та
частка основних засобів та нематеріальних активів  δ ;

2. Здійснюємо группування  δ  та  ROA.
3. Для кожного інтервалу  [ ]1; +ii δδ  визначаємо кількість

банків та їх приналежність до інтервалів  [ ]1; +jj ROAROA .
Отримані результати представлені на рисунку 6.
За рисунком 5 можна зробити висновок, що

ймовірність отримати ROA=0,02 є однаковою незалеж-
но від частки нематеріальних активів та основних за-
собів в структурі активів. Парадоксальним є факт, що
найвища ймовірність отримати вказану рентабельність
спостерігається за низької частки нематеріальних ак-
тивів та основних засобів. Але це обумовлюється перш
за все специфікою банківської діяльності, і тим, що бан-
ки отримують прибуток не за рахунок використання ос-
новних засобів.

Ілюструвати адекватність управління основними за-
собами та нематеріальними активами може лише
співвіднесення їх форм розподілу з результативним
показником.

ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

У статті запропоновано методику статистичного
дослідження структури банківської системи на основі
аналізу форми розподілу показника, що є параметром
управління, та відповідності її формі розподілу резуль-
тативного показника. Методика дає змогу оцінити адек-
ватність управління банківської системи, а також є
цінною для кожного банку на предмет визначення місця
порівняно з всією банківською системою.

Перспективою подальших досліджень є досліджен-
ня вказаних форм розподілу в динаміці з метою визна-
чення меж функціонування банківської системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Операції з давальницькою сировиною є поширеним яви-

щем — нестача або повна відсутність виробничих потужнос-
тей для виготовлення необхідної продукції на одному
підприємстві (замовник) та потреба повноцінного їх викори-
станні та забезпечення працею виробничого персоналу іншо-
го (переробник) — є вагомою причиною для їх існування.

Давальницька сировина — це сировина, матеріали, на-
півфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власн-
істю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передають-
ся іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для вироб-
ництва готової продукції. Надалі така продукція або її частина
повертається власнику або за його дорученням передається
іншій особі (пп. 14.1.41. Податкового кодексу України) [3].

Операціями з давальницькою сировиною є операції з
переробки (обробки, збагачення чи використання) даваль-
ницької сировини. Ці операції не залежать від кількості за-
мовників та виконавців, а також етапів (операцій). Вони про-
водяться з метою одержання готової продукції за відповід-
ну плату [7].

До операцій з давальницькою сировиною належать опе-
рації, в яких сировина замовника на конкретному етапі її
переробки становитиме не менше 20% загальної вартості
готової продукції (пп. 14.1.134 ПКУ) [3].

Право власності на рухому річ, створену особою шля-
хом переробки з матеріалу, що їй не належить, набувається
власником матеріалу за його бажанням, якщо інше не вста-
новлено договором або законом (ч. 3 ст. 332 Цивільного
кодексу України) [1].
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І. Заруби, В.О. Іваненко, B.C.Карєтнікова, О.Р. Кіляр,
Ю.А. Кузьмінcький, В.М. Лемеш, Л.С. Стецюка, Н.М. Таба-
ки, A. Ткач, В.О. Терновського, В.Ю. Федяєвої та ін. Питан-
ня договірного оформлення операцій з давальницькою си-
ровиною є актуальним у працях таких вітчизняних вчених, як
І.В. Бабіч, Л.О. Чорної, Ю.Н. Шабанова, С.І. Шведи, а також
зарубіжних — С. Авдашевої, О.Н. Біліченко, Р. Кашина,
І. Ковалевича, В.М. Утропова та ін. Однак недостатньо дос-
лідженими залишаються питання сутності договору щодо
операцій з давальницькою сировиною, його найважливіших
умов, особливостей процесу оформлення, що вимагає по-
дальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розгляді сутності операцій з да-

вальницькою сировиною та особливостях правової приро-
ди договору на переробку давальницької сировини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Операції з давальницькою сировиною на території Ук-

раїни в основному відбуваються за 2 схемами:
1. Ввезення сировини іноземного замовника, безпосе-

редньо переробка та вивезення.
2. Замовник передає давальницьку сировину для виго-

товлення готової продукції, а виконавець здійснює необхідні
операції з такою сировиною на території України. Як відбу-
вається переробка давальницької сировини в Україні, які ва-
ріанти розпорядження відходами переробки, можливо або
ні назвати такі операції толінгом — це відкриті питання. У
широкому змісті толінгові операції — це порядок органі-
зації виробництва з переробки давальницької сировини,
умови й форми розрахунків за послуги з переробки, спосо-
би реалізації готової продукції, виготовленої з давальниць-
кої сировини все ж таки у зовнішньоекономічній діяльності.
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Але поняття "переробка давальницької сировини" ширше
за поняття "толлінг". Поняття "переробка давальницької
сировини" є загальним поняттям, а поняття "толлінг" є част-
ковим по відношенню до загального і входить до поняття
"переробка давальницької сировини". Операції з даваль-
ницькою сировиною (толінг) — це проведення зовнішньое-
кономічних операцій з безмитним ввезенням та вивезенням
сировини і ресурсів (давальницької сировини).

Важлива підстава для віднесення операції до толінгу: си-
ровину, яка ввозиться або купується на території країни пере-
робки, переробне підприємство вносить під безмитний режим.

Основними моментами, що відрізняє давальницьку си-
ровину від інших є:

— право власності як на давальницьку сировину, так і
на готову продукцію, вироблену з такої сировини, належить
замовнику, якщо інше не встановлено договором;

— виробник надає тільки послуги з переробки сирови-
ни за плату.

Перш за все між суб'єктами господарювання з давальниць-
кої сировини укладається договір. Він завжди лежить в основі
взаємодії сторін щодо використання давальницької сировини.

Назва договору має відповідати його сутності (договір з
переробки давальницької сировини або на виготовлення про-
дукції з давальницької сировини). Предмет договору на пере-
робку давальницької сировини — одна сторона передає своє-
му контрагенту сировину на переробку або обробку з метою
отримати назад готову продукцію. У статті 837 ЦКУ є більш
загальний договір, який називається договір підряду, але до-
говір з переробки давальницької сировини — це різновид до-
говору підряду з елементами постачання, зберігання або іншо-
го договору, які не впливають на його правову природу. До-
говір підряду може бути на виготовлення, обробку, перероб-
ку, ремонт речі або виконання іншої роботи з передачею ре-
зультатів цієї роботи замовнику. Згідно договору підрядник
несе відповідальність за використання матеріалу при виконанні
роботи (ст. 840 ЦКУ), також має надати замовникові звіт про
використання матеріалу та повернути залишок [1].

Основні характеристики договору з переробки даваль-
ницької сировини:

— давальницька сировина (матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі) повинні бути власністю замовника;

— мета передачі сировини на переробку — отримання
з нього готової продукції;

— на кожному етапі переробки сировини його вартість
повинна складати не менш 20 % загальної вартості готової
продукції;

— переробка сировини здійснюється в строгій відпові-
дності з технологією та її етапи зафіксовані у договорі;

— переробка виконується за плату, яка включає витра-
ти підрядника та плату за виконану роботу;

— переробка сировини в рамках зовнішньоекономіч-
ної діяльності повинна спричинити зміну класифікаційного
коду товару згідно УКТЗЕД на рівні будь-якого з перших
чотирьох знаків (ч. 4 ст. 40 МКУ) [4].

Взагалі для будь-якого договору існують певні істотні умо-
ви, але для договору з переробки давальницької сировини
конкретні норми законодавством не встановлені. Тільки стан-
дартні умови: предмет, ціна, строк (згідно з ч. 3 ст.180 ГКУ) [2].

У договорі підряду також зазначається:
— норми витрат матеріалу;
— строки повернення залишку матеріалів до основних

відходів;
— відповідальність виконавця за невиконання або не-

належне виконання своїх обов'язків.
Окремо треба висвітлити таку умову договору, як ви-

мога до давальницької сировини — обов'язково треба роз-
писати вид сировини, його якість, кількість (одиниці вимі-
ру), обсяг; може бути прописаний окремо строк у випадку
неякісної або некомплектної сировини.

Ще одна умова — вимоги до готової продукції — ці дані
допомагають розкрити сутність договору. Треба вказати вид,
найменування готової продукції, яка повинна бути виготов-
лена з сировини, її кількість та якість (згідно технологічній
схемі та ДСТУам). Асортимент готової продукції з її про-
центним виходом фіксуються у додатку до договору.

Умова — технологічна схема переробки — взагалі це
основні етапи переробки сировини, які відображають сам
процес. Але ще необхідно вказати кількісні показники си-
ровини на кожному етапі переробки з обгрунтуванням його
технологічних витрат та співвідношення показників сирови-
ни та готової продукції. Схему також викладають у додатку.

Наступна умова — умови поставки сировини та про-
дукції. Тут необхідно передбачити конкретні строки постав-
ки (або графік), транспорт, порядок здавання — прийман-
ня. Доцільно умови поставки пов'язати з правилами Інко-
термс, але не обов'язково (це стосується тільки договору
між резидентами).

 Далі — умови оплати робіт підрядника — сторони по-
винні узгодити загальну вартість переробки сировини та го-
тової продукції, визначити порядок розрахунку та їх фор-
му. Ціна робіт підрядника повинна включати відшкодуван-
ня його витрат та оплату за виконану роботу (згідно з ч. 3
ст. 843 ЦКУ) [3]. Частину продукції, яка призначена для роз-
рахунків, підрядник може залишити у себе й не віддавати
замовнику. Такі дії можливі, якщо це прописано у договорі.

Остання умова — залишки та відходи. Можливі наступні
варіанти:

— їх повертають замовнику;
— вони залишаються у підрядника;
— залишки (відходи) передаються підряднику у якості

оплати за договором;
— залишки (відходи) відчужуються — обговорюється

ціна для підрядника;
— залишки (відходи) підлягають утилізації підрядником

— необхідно позначити вартість його послуг.
Залишилися умови: відповідальність сторін, форс-ма-

жор, порядок вирішення суперечок. Це стандартні положен-
ня, але ігнорувати їх зміст не можна.

Операції з давальницькою сировиною оформлюються
такими етапами для резидентів:

— укладання договору;
— приймання сировини на склад згідно з актом прий-

мання — передачі та іншими документами (товарно — транс-
портна накладна та ін.);

— відпуск сировини на виробництво (відповідно до на-
кладної на відпуск матеріалів);

— виготовлення продукції (акт про фактичний випуск
продукції у кількісному виразі);

— передача на склад виробленої продукції та відходів
сировини;

— надання замовнику звіту про фактичне використан-
ня сировини та акта виконаних робіт (наданих послуг) з пе-
реробки сировини;

— передача замовнику продукції, відходів та залишків
сировини за актом приймання — передачі;

— отримання плати від замовника за надані послуги [7].
Існує певний порядок документального оформлення

основних етапів операцій з давальницькою сировиною.
Перш за все необхідно оформити наступні документи:

— акт примання-передачі давальницької сировини у
переробку;

— звіт виконавця (переробника) про використання да-
вальницької сировини;

— акт примання-передачі конкретного виду готової про-
дукції та акта виконаних робіт щодо переробки давальниць-
кої сировини [5].

 Також замовнику та переробнику необхідно оформи-
ти внутрішні первинні документи. Згідно з статтею 147 Мит-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

59

ного кодексу України переробка на митній території — це
митний режим, згідно з яким іноземні товари підлягають у
встановленому порядку переробці. До них не застосовують-
ся заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, за умови подальшого ре експорту продуктів пе-
реробки.

Для нерезидентів операції з давальницькою сировиною
оформлюються наступними етапами:

— визначення обмежень або заборони для ввезення
окремих видів товарів на територію України з метою пере-
робки;

— укладання зовнішньоекономічного договору на ви-
готовлення продукції з давальницькою сировиною, затвер-
дження норм витрат сировини, кошторису на виготовлення
продукції;

— отримання письмового дозволу податкового органу
на переробку товарів на території України;

— проведення митного оформлення сировини у митно-
му режимі;

— оприбуткування сировини на склад виробника згідно
з документами ( акт приймання — передачі чи іншими доку-
ментами).

— відпуск сировини у виробництво згідно з накладною
на відпуск;

— виготовлення продукції;
— передача на склад виробленої продукції та відходів

сировини;
— надання замовнику для підтвердження звіту про фак-

тичне використання сировини;
— проведення митного оформлення продукції, відходів

та залишків сировини у митному режимі реекспорту [7].
Для того, щоб отримати письмовий дозвіл податкового

органу на переробку товарів на митній території України
постійно, треба надати такі документи:

— зовнішньоекономічні договори, на підставі яких
здійснюється переробка товарів, де зазначається обов'язків
обсяг виходу продуктів переробки та конкретний обсяг і
строки її виконання;

— технологічні схеми переробки в яких зазначаються
всі етапи переробки та процесу перетворення товарів на
продукти переробки, кількісні показники товарів, наймену-
вання та кількість відходів переробки;

— договори на переробку товарів з іншими підприєм-
ствами, якщо деякі операції здійснюються іншими підприє-
мствами ( ч. 2 ст. 149 МКУ).

Існують деякі обмеження з переробки імпортної сиро-
вини:

— максимальний строк переробки — 365 днів (ст.151
МКУ);

— право податкового органу відкликати дозвіл на пе-
реробку — у разі виявлення недостовірності даних (ч. 9 ст.
149 МКУ);

— необхідність подання переліку українських товарів
витрачених під час переробки іноземних товарів податко-
вому органу (ст. 154 МКУ);

— відповідальність за порушення порядку здійснення
операцій з переробки у вигляді штрафу 17000 грн. (ст. 480
МКУ) [4].

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши особливості операцій з давальниць-

кою сировиною треба відмітити, що: поняття "толінг" та "опе-
рації з давальницькою сировиною" — це операції, які
відрізняються одна від одної; для резидентів та нерезидентів
оформлення таких операції відбувається по-різному.

Розглядаючи особливості договірного оформлення
операцій з давальницькою сировиною, бачимо, що такі
відносини не мають конкретних законодавчих вимог. Тільки
стандартні умови: предмет, ціна, строк. Тому рекомендації

щодо формування "правильних" дій при складанні догово-
ру та проведенні таких операції будуть вкрай важливими.
На наш погляд, треба врахувати деякі рекомендації щодо, а
саме: обов'язково переробник повинен вимагати від замов-
ника документи, які підтверджують якість давальницької
сировини в залежності від його виду. Також для організації
безпосереднього документального обліку давальницької
сировини або готової продукції використовувати деякі нор-
мативні акти, за допомогою яких й можливо розробити влас-
ну схему документообігу, який пов'язаний з операціями з
давальницькою сировиною. Необхідно також порядок об-
ліку та переробки давальницької сировини затверджувати
приказом керівника підприємства до початку звітного пері-
оду. Окремо можливо почати вести відомості обліку даваль-
ницької сировини, відомості результатів переробки даваль-
ницької сировини. Ці відомості необхідні для складання ста-
тистичної звітності за формою № 1-П.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджуючи сучасний стан фондового ринку та

пріоритетні напрями його реформування, слід зверну-
ти особливу увагу на завдання щодо підготовки та вдос-
коналенні масиву нормативно-правових актів, необхід-
них для ефективного функціонування вітчизняних інсти-
туційних інвесторів. Особливої актуальності набуває
питання впровадження у вітчизняну практику функціо-
нування фондового ринку компенсаційних механізмів на
основі фонду гарантування інвестицій, основним зав-
данням якого має стати убезпечення інвесторів від ри-
зику втрати інвестованих ними фінансових активів.
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PECULIARITIES OF ESTABLISHMENT OF COMPENSATION MECHANISMS TO PROTECT
THE INTERESTS OF INVESTORS IN UKRAINE

У статті досліджуються зарубіжний досвід застосування компенсаційних схем захисту інте-

ресів інвесторів. Виявлено особливості впровадження у вітчизняну практику функціонування

фондового ринку компенсаційних механізмів на основі фонду гарантування інвестицій, основ-

ним завданням якого стане убезпечення інвесторів від ризику втрати інвестованих ними фінан-

сових активів та захист учасників такого Фонду від недоотримання запланованого обсягу фінан-

сових ресурсів і передчасного вилучення власниками довіреного в управління КУА капіталу.

Оокреслено можливі напрями вдосконалення компенсаційних схем захисту інтересів інвесторів

та розвитку їх законодавчого врегулювання.

In the article is investigated a foreign experience of compensation schemes to protect the interests

of investors. The peculiarities of implementing into national practice of the stock market

countervailing mechanisms based on the investment guarantee fund are discovered. The main task

will be to protect investors from the risk to lose invested financial assets and to protect members of

the fund from not receiving planned amount of financial resources and premature withdrawal by the

owners the trusted capital which is in management by management companies. It is outlined possible

ways of improvement of compensation schemes to protect the interests of investors and development

of legislative regulation.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання застосування компенсаційних схем захи-

сту інтересів знайшли відображення в наукових пра-
цях багатьох вітчизняних учених та фахівців-практиків,
зокрема А. Абрамова, І. Бланка, Н. Зачосової, В. Кор-
нєєва, О. Мозгового, У. Шарпа та ін. Віддаючи належ-
не науковим напрацюванням учених з означеної про-
блематики, слід зауважити, що існує потреба в її по-
дальшому дослідженні. Потребують подальшої роз-
робки теоретичні засади щодо розроблення та впро-
вадження у вітчизняну практику функціонування фон-
дового ринку науково обгрунтованих компенсаційних
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механізмів на основі функціонування фонду гаранту-
вання інвестицій.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування необхідності

розробки компенсаційного механізму захисту інтересів
інвесторів в Україні на основі впровадження фонду га-
рантування інвестицій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Декілька років Національна комісія цінних паперів

та фондового ринку України працює над проблемою
запровадження механізму, який би передбачав здійс-
нення компенсаційних виплат інвесторам, що втратили
інвестиції на фондовому ринку. На сьогодні запрова-
дження компенсаційних схем стосовно професійної
діяльності на фондовому ринку, як діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів, так і діяльності
з управління цінними паперами, обумовлено, насампе-
ред, зобов'язаннями України адаптувати та гармонізу-
вати вітчизняне законодавство у відповідність до вимог
законодавства ЄС, а саме згідно пункту 7 Плану заходів
щодо виконання "Загальнодержавної програми адап-
тації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу" на 2013 рік, який затверджений роз-
порядженням Кабінету Міністрів України № 157-р. від
25 березня 2013 р.

Належним орієнтиром для вітчизняного законодав-
ства можуть виступати гарантії, які надаються інвес-
торам на ринку цінних паперів згідно із нормативно-
правовою базою Європейського Союзу. Так, зокрема,
3 березня 1997 року Європейським парламентом та Ра-
дою ЄС була прийнята окрема Директива 97/9/ЄС
"Про схеми компенсації інвесторам" (ICSD). ICSD пе-
редбачає, що усі держави-члени повинні мати схеми
компенсацій для інвесторів, які б гарантували гармон-
ізований мінімальний рівень захисту, принаймні для
невеликого інвестора, у випадку, коли інвестиційна
компанія буде неспроможною виконати свої зобов'я-
зання перед клієнтами свого інвестора. Таким чином,
основна мета даної директиви полягає у захисті коштів
інвесторів та фінансових інструментів у випадку непла-
тоспроможності чи дефолту інвестиційної компанії,
результатом якого є неможливість повернути кошти
інвесторам, головним чином роздрібним. Законодав-
чий акт також має на меті кращий захист активів інвес-
торів від ризику неправомірного присвоєння, забезпе-
чує захист у випадках, коли втрата активів інвестора
виникає внаслідок дефолту компанії в результаті ви-
никнення помилок або проблем в системності та конт-
ролі інвестиційної компанії. Згідно статті 4 Директиви
країни ЄС повинні гарантувати мінімум 90% позову
кожного інвестора проти інвестиційної компанії із
лімітом не менше 20000 євро. Даною директивою вста-
новлюються основні принципи, порядок, визначення та
напрямок для країн-членів ЄС із урахуванням індиві-
дуального шляху, який найкраще відповідає ситуації в
кожній окремій країні [2].

Перші спроби наближення вітчизняної норматив-
но-правової бази до законодавства ЄС були зроблені
23 серпня 2011 року. У Верховній Раді України був за-
реєстрований проект Закону України "Про Фонд гаран-

тування інвестицій на фондовому ринку" № 9069 роз-
роблений НКЦПФР. Розроблення даного нормативно-
правого акту було обумовлено необхідністю створен-
ня Фонду, головною метою діяльності якого буде
здійснення компенсаційних виплат інвесторам-фізич-
ним особам, які втратили свої кошти внаслідок недо-
статності коштів учасника Фонду та за умови настання
одного з наступних випадків: набрання чинності рішен-
ням щодо анулювання ліцензії учасника Фонду, крім
випадків анулювання ліцензії за заявою учасника Фон-
ду; порушення учасником Фонду або компанією з уп-
равління активами, що здійснює управління активами
корпоративного інвестиційного фонду — учасника
Фонду законодавства щодо напрямів використання
інвестицій або вимог інвестиційної декларації чи іншо-
го документа, що визначає напрями використання інве-
стицій; прийняття рішення про ліквідацію строкового
інституту спільного інвестування раніше закінчення
строку, на який він створений; порушення проваджен-
ня у справі про банкрутство учасника Фонду; не-
здійснення інститутом спільного інвестування відкри-
того або інтервального типу, емісія цінних паперів, яко-
го здійснена шляхом публічного (відкритого) розмі-
щення викупу таких цінних паперів у разі отримання
від інвестора заявки на викуп тощо.

Слід відзначити, що такі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку, як діяльність з управління
активами інституційних інвесторів та діяльність з уп-
равління цінними паперами, є специфічними з точки
зору підвищеного ризику по операціях з цінними па-
перами при здійсненні зазначених видів професійної
діяльності на фондовому ринку. Специфіка полягає у
тому, що КУА та торговці, що здійснюють діяльність
з управління цінними паперами, провадять управлін-
ня цінними паперами, грошовими коштами та іншими
активами, які належать на праві власності іншим осо-
бам. При цьому, обсяг активів, якими управляють
КУА, як правило, у десятки разів перевищують обся-
ги їх власних активів. У зв'язку з цим, проектом Зако-
ну № 9069 запропоновано створити Фонд гарантуван-
ня інвестицій, за рахунок коштів якого будуть здійс-
нюватися компенсаційні виплати інвесторам-фізичним
особам у разі втрати інвестицій — коштів та цінних
паперів, переданих торговцю цінними паперами на
підставі договору про управління цінними паперами,
а також коштів, вкладених у цінні папери інститутів
спільного інвестування, емісія цінних паперів якого
була здійснена шляхом публічного (відкритого) роз-
міщення.

Учасниками вітчизняного Фонду гарантування
інвестицій мають стати торговці цінними паперами, що
отримали ліцензію на право провадження діяльності
з управління цінними паперами, компанії з управлін-
ня активами, які здійснюють управління активами пай-
ового інвестиційного фонду, емісія цінних паперів
якого була здійснена шляхом публічного (відкрито-
го) розміщення, а також корпоративні інвестиційні
фонди, емісія цінних паперів якого була здійснена
шляхом публічного (відкритого) розміщення. Відзна-
чимо, що участь вищезазначених учасників фондово-
го ринку у Фонді відповідно до проекту є обов'язко-
вою.
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Важливим питанням, яке потребує належного вирі-
шення, є питання формування фінансових ресурсів фон-
ду. Так, відповідно до законопроекту запропоновано
встановити, що джерелами формування коштів і майна
Фонду є: внесок держави у розмірі 30 млн грн. [4],
вступні внески, які сплачуються торговцями цінними
паперами, що отримали ліцензію на право проваджен-
ня діяльності з управління цінними паперами, компанія-
ми з управління активами, в управлінні яких знаходять-
ся активи пайових інвестиційних фондів, емісія цінних
паперів яких була здійснена шляхом відкритого (публі-
чного) розміщення, та корпоративними інвестиційними
фондами, емісія цінних паперів яких була здійснена
шляхом відкритого (публічного) розміщення, під час
взяття їх на облік у Фонді; поточні внески учасників
Фонду; пеня, що стягується з учасників Фонду за не-
сплату або несвоєчасну сплату поточних внесків; над-
ходження від розміщення коштів Фонду; кредити, по-
зики залучені відповідно до законодавства; благодійні
внески юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і
нерезидентів; кошти, отримані за програмами міжна-
родної фінансової допомоги; кошти, одержані від про-
дажу майна за результатами ліквідації учасника Фон-
ду, у розмірі проведених компенсаційних виплат; інші
надходження.

Необхідною умовою членства в даному фонді і
можливості отримання компенсаційних виплат є обо-
в'язкова сплата учасниками фонду реєстраційних по-
точних внесків. Для отримання статусу учасника Фон-
ду нормотворцями рекомендовано сплачувати реєст-
раційний внесок в розмірі 5000 гривень та поточні
(щоквартальні) внески, які встановлені у наступних
розмірах:

— для торговців цінними паперами, що отримали
ліцензію на провадження діяльності з управління цінни-
ми паперами сума відрахувань до Фонду складатиме
0,1% середньозваженого розміру коштів та/або вар-
тості цінних паперів, які передані інвестором в управлі-
ння кожному торговцю цінними паперами та/або які пе-
ребувають в управлінні торговця цінними паперами у
звітному кварталі відповідно до укладеного з інвесто-
ром договору;

— для компаній з управління активами, в управлінні
яких перебувають активи пайового інвестиційного фон-
ду, емісія інвестиційних сертифікатів якого була здійсне-
на шляхом публічного (відкритого) розміщення, сума
становитиме 0,1% чистої вартості активів пайового інве-
стиційного фонду, емісія інвестиційних сертифікатів

якого була здійснена шляхом їх публічного (відкрито-
го) розміщення та придбання інвестором, що перебува-
ють в управлінні кожної компанії з управління актива-
ми, протягом звітного кварталу;

— для корпоративних інвестиційних фондів, емісія
акцій яких була здійснена шляхом публічного (відкри-
того) розміщення, складатиме 0,1% чистої вартості ак-
тивів корпоративного інвестиційного фонду, емісія акцій
якого була здійснена шляхом публічного (відкритого)
розміщення та придбання інвестором [4].

Окрім вагомого питання формування джерел
фінансових ресурсів вітчизняного фонду гарантуван-
ня інвестицій, важливо сконцентрувати увагу на виз-
наченні напрямів їх використання. В свою чергу, на-
прями використання коштів фонду гарантування інве-
стицій можуть бути такими: здійснення компенсацій-
них виплат інвесторам, що втратили свої кошти внас-
лідок надання недоступності інвестицій, оплати вит-
рат, пов'язаних із діяльністю фонду та розміщення
коштів фонду у відповідні активи, які включатимуть:
грошові кошти, цінні папери, нерухомість та банків-
ські метали.

Що стосується інвестицій Фонду в цінні папери, то
доцільним є визначення тих видів фінансових інстру-
ментів, у які вкладатимуться кошти фонду. А доходи
за цими фінансовими інструментами будуть примножу-
вати ресурсну базу фонду. На нашу думку, інвестиції
доцільно здійснювати в цінні папери, погашення та от-
римання доходу за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України (ОВДП), а також акції та облігації
українських емітентів, які пройшли лістинг на фондовій
біржі, що відповідає вимогам, встановленим НКЦПФР,
і перебувають в обігу на фондовій біржі або кредит-
ний рейтинг, яких відповідає інвестиційному рівню за
національною шкалою, визначеною законодавством
України [4].

Окрім того, в проекті Закону пропонується виз-
начити порядок здійснення компенсаційних виплат
інвесторам, які втратили свої кошти та цінні папери
внаслідок недоступності інвестицій. Здійснення ком-
пенсаційних виплат інвесторам — фізичним особам,
які втратили свої кошти внаслідок недостатності
коштів учасника фонду та за умови настання одного
з таких випадків: анулювання ліцензії учасника фон-
ду, порушення учасником фонду вимог законодав-
ства, що регламентує напрями використання інвес-
тицій; ліквідація строкового інституту спільного інве-
стування; порушення провадження у справі про бан-

Таблиця 1. Вихідні дані для фінансово-економічних розрахунків

до проекту Закону "Про фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку"

№ 9069 станом на 01.01.2013 р.

Джерело: складено автором на основі [1].

Показник Значення 

Кількість торговців цінними паперами, що отримали ліцензію на право 

провадження діяльності з управління цінними паперами 

94 

Кількість КУА ( потенційних учасників Фонду)  68 

Кількість КІФ (потенційних учасників Фонду)  93 

Вартість чистих активів (ВЧА) ІСІ, цінні папери яких були розміщені шляхом їх 

публічного розміщення (млн грн.)  

4 497,6  

Частка фізичних осіб у ВЧА ІСІ (%)  3,7 

Середня прибутковість відкритих ІСІ за 2012 рік становить (%)  8,31 

Середня прибутковість відкритих у середньому за один квартал (%). 2,08 
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крутство; а також нездійснення інститутом спільно-
го інвестування відкритого або інтервального типу,
емісія цінних паперів якого здійснена шляхом публ-
ічного (відкритого) розміщення викупу таких цінних
паперів у разі отримання від інвестора заявки на ви-
куп.

У разі знецінення активів ІСІ або об'єктів управлін-
ня, яке може відбутися, наприклад, через негативну си-
туацію на фондовому ринку, можуть виникнути обста-
вини, коли компанія з управління активами або торго-
вець цінними паперами, що здійснює діяльність з управ-
ління цінними паперами, не буде спроможним виконати
свої зобов'язання перед інвесторами (клієнтами). У цьо-
му разі банкрутство та ліквідація відповідного ІСІ або
компанії з управління активами чи торговця цінними
паперами ніяким чином не вирішить проблему втрати
інвестором коштів, вкладених у цінні папери інститутів
спільного інвестування, або переданих торговцю цінни-
ми паперами на підставі договору про управління цінни-
ми паперами.

Запозичуючи практику європейських країн, що ви-
користовують схеми, які базуються на фінансуванні "на
основі прогнозу", проведемо фінансово-економічні роз-
рахунки накопичення коштів для вітчизняного фонду
гарантування інвестицій (за умови прийняття проекту у
2014 році) на 2015 рік.

Отже, виходячи, з вихідних даних таблиці 1, роз-
глянемо та проаналізуємо прогнозні розрахунки над-
ходжень за перший рік функціонування Фонду гаран-
тування вкладень.

Відповідно до вимог статті 19 Проекту загальна сума
реєстраційних зборів учасників Фонду складатиме (94
+68 + 93) × 5 000 грн. = 255 × 5 000 грн. = 1, 275 млн
грн. У свою чергу, питома вага грошових коштів фізич-
них осіб у ВЧА невенчурних ІСІ складає 4 497,6 × 3,7 %
= 166,4 млн грн. (табл. 2).

Як бачимо, в таблиці 3. прогнозних розрахунків пе-
редбачаються чотири варіанти суми реєстраційного збо-
ру: 5 тис., 10 тис., 15 тис. і 20 тис. грн. Отже, дане питан-
ня, скоріше за все, буде додатково деталізовано та вре-
гульовано законодавцями за допомогою відповідних
підзаконних актів Національної комісії цінних паперів
та фондового ринку чи Кабінету Міністрів України.

Таким чином, згідно з прогнозними розрахунками,
зробленими відповідно до статті 2 проекту Закону "Про
фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку" №
9069, загальна сума надходжень за рахунок внесків
учасників Фонду гарантування у перший рік своєї діяль-
ності Фонд отримає близько 2,093 млн грн. за умови,
що цей збір буде встановлений у розмірі 5 тис. грн. з
одного професійного учасника ринку цінних паперів
(табл. 3).

Варіація 

розміру 
реєстраційного 

збору 

Сума 
надходження до 

Фонду 

 

Витрати Фонду складуть 

(0,4%) 
 

Кошти Фонду, які можуть бути 

направлені на здійснення 
компенсаційних виплат 

Кількість інвесторів, які можуть 

отримати частку компенсаційних 
виплат 

 

 

5000 

1, 952 млн грн. +  

0, 141 млн грн. = 

2, 093 млн грн.  

0,4% від 2, 093 млн грн. = 

0,008 млн грн. (8 тис. грн.) 

2, 093 - 0, 008= 2, 085 млн грн.  

 

2 085 тис. грн. / 2 тис. грн. = 1042 

 

 

 

10000 

3, 227 млн грн. +  

0, 247 млн грн. = 

3, 474 млн грн. 

0,4% від 3, 474 млн грн. =  

0, 014 млн грн.  

(14 тис. грн.) 

3, 474 - 0, 014 = 3, 460 млн грн. 3 046 тис. грн. / 2 тис. грн.= 1730  

 

 

15000 

4,502 млн грн. +  

0, 353 млн грн. = 

 4, 855 млн грн. 

0,4% від 3, 474 млн грн. =  

0, 019 млн грн. 

 (19 тис. грн.) 

4, 855 - 0, 019 = 4, 836 млн грн. 

 

4 836 тис. грн. / 2 тис. грн.= 2418 

 

 

 

20000 

5, 777 млн грн. +  

0, 459 млн грн. = 

 6, 236 млн грн. 

0,4% від 6, 236 млн грн. =  

0, 025 млн грн. (25 тис. грн.) 

6, 236 - 0, 025 =  6, 211 млн грн. 

 

6 211 тис. грн. / 2 тис. грн.= 3105  

 

Таблиця 3. Прогнозні розрахунки надходжень за перший рік функціонування Фонду

Джерело: складено автором на основі [3].

Таблиця 2. Поточні розрахунки реєстраційних зборів та внесків професійними учасниками

ринку до фонду гарантування інвестицій

Джерело: складено автором на основі [3].

Період 

ВЧА 

станом  
на 1 день 

наступного 

кварталу  

(ВЧА + 

ВЧА х 

середня 

прибутко-

вість 

невенчур-

них ІСІ) 
млн грн. 

Поточні 
внески, 

млн 

грн. 

(0,1% 

ВЧА) 

Реєстраційні збори, 

млн грн. 
 

Кошти, які надійдуть до Фонду  

на 1 день наступного кварталу 
(поточні внески + реєстраційні 

збори), млн грн. 

Інвест. доход, який буде 

отримано за коштами Фонду  
до 1 січня наступного року, 

млн грн. 

5000 10000 15000 20000 5000 10000 15000 20000 5000 10000 15000 20000 

І кв. 166, 566 0, 166 1, 275 2, 550 3, 825 5, 100 1, 441 2, 716 3, 991 5, 266 0, 120 0, 226 0, 332 0, 438 

ІІ кв. 170, 031 0, 167     0, 167 0, 010 

ІІІ кв. 173, 571 0, 170     0, 170 0, 007 

ІV кв. 177, 181 0, 166     0, 174 0, 004 

Сума, 

млн 

грн. 

      1, 952 3, 227 4, 502 5, 777 0, 141 0, 247 0, 353 0, 459 
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Скоригувавши суму надходжень до фонду на
відсоток витрат, який згідно статті 21 проекту №
9069 становить 0,4%, отримаємо суму коштів, яка
може бути направлена на здійснення компенсацій-
них виплат у сумі 2,085 млн грн. Оскільки згідно зі
статтею 4 проекту максимальний розмір компенсац-
ійних виплат становить 20 тис. грн., то кількість інве-
сторів, які матимуть можливість отримати частку
компенсаційних виплат на покриття витрат, пов'яза-
них з його діяльністю, у перший рік складе відповід-
но 1042 осіб.

Протягом кожного наступного року на рахунки Фон-
ду має надходити не менше 0,771 млн грн., що дозво-
лить виплачувати компенсації інвесторам у сумі близь-
ко 768 тис. грн. щорічно або компенсувати збитки 384
інвесторам (табл. 4).

Підтримуючи в цілому необхідність законодав-
чого забезпечення захисту інвесторів на фондово-
му ринку України, однак вважаємо за необхідне вис-
ловити щодо змісту законопроекту наступні заува-
ження та пропозиції. Адже запровадження даного
механізму гарантування інвестицій учасників інвес-
тиційних фондів відповідно до розробленого проек-
ту без внесення ряду коректив, на нашу думку, не-
можливо.

Насамперед слід відзначити, що назва проекту
не відповідає його змісту, вочевидь запозичена роз-
робниками із Закону України "Про Фонд гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб", який поширюється на
банківські установи, які залучають кошти на депо-
зитні рахунки та гарантують вкладникам повернен-
ня основної суми вкладу та виплату обумовлених
договором банківського вкладу відсотку. На наш
погляд, у статті 4 проекту йдеться не про гаранту-
вання інвестицій, як систему певних заходів щодо їх
захисту, а про виплату інвесторам компенсаційних
виплат у разі втрати інвестицій. А сама специфіка
інвестицій на ринку цінних паперів передбачає, що
інвестор отримує як дохід від вкладень, так і несе
інвестиційні ризики, пов'язані з неотриманням інве-
стиційного доходу, зниженням вартості цінних па-
перів тощо. Оскільки жодна зі світових схем компен-
сацій інвесторам не гарантує захист від ринкових

ризиків та від знецінення інвестицій. У зв'язку з цим
пропонуємо уточнити назву проекту на Закон Украї-
ни "Про компенсаційні виплати інвесторам на фон-
довому ринку України".

Слід підкреслити, що деякі підходи, запропоно-
вані авторами законопроекту №9069 суперечать Ди-
рективі 97/9/ЄС. Відповідно до Закону України "Про
інститути спільного інвестування" (пайові та корпора-
тивні інвестиційні фонди) №5080 КУА не залучають
кошти або фінансові інструменти інвесторів на заса-
дах позики на власні рахунки з метою їх подальшого
інвестування від свого імені, та не беруть зобов'язань
щодо повернення інвестору інвестованих коштів, а та-
кож не гарантують (і не мають права гарантувати) пев-
ного розміру прибутку та не приймають зобов'язань
щодо його забезпечення. Тому необхідно внести ко-
рективи до законопроекту для усунення даної розбі-
жності.

Окрім того, згідно з законопроектом № 9069 розмір
внесків КУА та корпоративних інвестиційних фондів до
Фонду гарантування інвестицій обчислюється, виходя-
чи з чистої вартості активів фондів (без врахування їх
належності фізичним або юридичним особам), втрати
несуть всі інвестори ІСІ — і юридичні, і фізичні особи, а
можливі відшкодування згідно ст. 1 законопроекту,
отримуватимуть лише фізичні особи. Такий підхід ста-
вить інвесторів у нерівні умови і призводить до змен-
шення привабливості продуктів інститутів спільного інве-
стування для юридичних осіб.

Тому, вважаємо за доцільне, уточнити перелік
інвесторів, яким мають виплачуватися компенсаційні
виплати з Фонду. Проте вважаємо, що компенсаційні
виплати у випадку втрати інвестицій мають виплачу-
ватися також інвесторам — юридичним особам за
виключенням інвесторів — професійних учасників,
інституційних інвесторів та деяких інших категорій
інвесторів, діяльність яких на фондовому ринку має
професійний характер, внаслідок чого вони здатні са-
мостійно оцінювати ризики вкладення капіталу на цьо-
му ринку. Слід звернути увагу також на те, що обме-
ження переліку інвесторів, яким Фонд виплачувати-
ме компенсаційні виплати, лише фізичними особами,
є нелогічним також з огляду на те, що учасниками

Період 

ВЧА станом на 1 день наступного 

кварталу (ВЧА + ВЧА × середня 
прибутковість невенчурних ІСІ) 

млн. грн. 

Поточні 
внески, 

млн. грн. 
(0,1% 

ВЧА) 

Інвест. доход, який 

буде отримано за 
коштами Фонду до  
1 січня наступного 

року, млн. грн. 

І кв. 180, 866 0, 177 0, 015 

ІІ кв. 184, 628 0, 181 0, 013 

ІІІ кв. 188, 468 0, 185 0, 008 

ІV кв. 192, 388 0, 188 0, 004 

Сума, 

млн. грн. 

Х 0, 731 0, 040 

Загальна сума надходжень 0, 731 млн грн. + 0, 040 млн грн. = 

0, 771 млн грн. 

Витрати фонду складуть 0,4% від 0, 771 млн грн. = 

0, 003 млн грн. (3 тис. грн.) 

Кошти Фонду, які можуть бути направлені на 

здійснення компенсаційних виплат (додатково 

до коштів, накопичених за 1 рік) 

0, 771 - 0, 003 = 0, 768 млн грн. 

Таблиця 4. Прогнозні розрахунки надходжень за другий рік функціонування Фонду

Джерело: складено автором на основі [3].
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Фонду мають бути, зокрема, всі торговці цінними па-
перами, які отримали ліцензію на провадження діяль-
ності з управління цінними паперами, незалежно від
того, чи є у них в управлінні цінні папери, що нале-
жать фізичним особам.

Слід дещо розширити перелік професійних учас-
ників ринку цінних паперів, які повинні бути учасниками
Фонду (ст. 2), зокрема, за рахунок включення до нього
торговців цінними паперами, які займаються брокерсь-
кою діяльністю, андерайтингом, зберігачів цінних па-
перів та депозитаріїв, оскільки внаслідок їх недобро-
совісної діяльності інвесторам також можуть бути зав-
дані суттєві збитки.

На нашу думку, також має бути збільшена і вели-
чина максимального розміру компенсаційних виплат
(згідно з ст. 4 проекту — 20000 гривень), зокрема з
огляду на те, що згідно з ст. 17 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" сума договору про
управління цінними паперами з одним клієнтом —
фізичною особою має становити не менше суми, екв-
івалентної 100 мінімальним заробітним платам, тоб-
то на 1 січня 2014 року — 121800 гривень, з відповід-
ним зростанням до кінця року до 130100). З метою
забезпечення підвищення відповідальності інвестора
за вкладену інвестицію доцільно обмежити розмір
компенсації 90 відсотками втраченої інвестиції, відпо-
відно до адаптування законодавчого акту до норм Ди-
рективи 97/9/ЄС "Про схеми компенсації інвесто-
рам" (ICSD).

Окрім того, відповідно до статті 1 проекту ком-
пенсаційні виплати пропонується проводити у випад-
ку недоступності інвестицій, під якою розуміються не-
можливість повернення інвестицій інвестору та неви-
конання визначених проспектом емісії зобов'язань
інститутом спільного інвестування у випадках: анулю-
вання ліцензії (крім її анулювання за заявою учасни-
ка Фонду); порушення щодо напрямів використання
інвестицій; прийняття рішення про ліквідацію строко-
вого інституту спільного інвестування до завершення
строку, на який він був створений; порушення провад-
ження у справі про банкрутство учасника Фонду; не-
здійснення інститутом спільного інвестування відкри-
того або інтервального типу викупу публічно розмі-
щених цінних паперів. Проте вважаємо, що доцільні-
ше буде покласти на Фонд обов'язок здійснення ком-
пенсаційних виплат інвесторам лише у випадку, якщо
при ліквідації учасника Фонду (в тому числі при виз-
нанні його банкрутства) він самостійно не може по-
вернути інвестиції, а у інших випадках обов'язок ком-
пенсації втрачених інвестицій має бути покладений
безпосередньо на учасника Фонду. У зв'язку з цим
відповідні зміни слід внести до порядку здійснення
компенсаційних виплат, зокрема, щодо визначення
дня, з якого у інвестора виникає право на отримання
таких виплат.

Стосовно змін до законодавства про інститути
спільного інвестування, то в них має не лише уточнюва-
тися спосіб розміщення цінних паперів даних інститутів,
що пропонується у проекті, але й їх обов'язок бути учас-
никами Фонду.

Разом із тим, варто внести статтю до Проекту за-
кону щодо можливості співпраці з питань запозичен-

ня між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
та Фондом гарантування інвестицій інвесторів на ос-
нові двосторонніх договорів позики. Зазначимо, що
питання створення Фонду має вирішуватися більш си-
стемно, ніж це пропонується у проекті. Зокрема,
відповідні зміни, пов'язані зі створенням Фонду, слід
внести не лише до Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні", але й
до Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок".

Також зауважимо, що з метою приведення зако-
нодавства України у відповідність до вимог законо-
давства ЄС був розроблений альтернативний варі-
ант гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб
Законопроект "Про Фонд гарантування вкладів та
інвестицій фізичних осіб" № 3132 від 28 серпня 2013
р. Згідно з проектом Закону № 3131 пропонується
створитти єдиний мегафонд гарантування інвестицій,
учасниками якого мають стати комерційні банки,
кредитні спілки, установи накопичувального пенсій-
ного забезпечення, торговці цінними паперами, які
отримали ліцензію на провадження діяльності з уп-
равління цінними паперами, компанії з управління
активами, що здійснюють управління активами пай-
ового інвестиційного фонду, емісія інвестиційних
сертифікатів якого здійснена шляхом публічного
(відкритого) розміщення та корпоративні інвес-
тиційні фонди, емісія акцій яких здійснена шляхом
публічного (відкритого) розміщення інвестиційні
фонди і компанії тощо [6].

Окрім того, відзначимо схвалений Кабінетом
Міністрів України альтернативний проекту закону
"Про систему гарантування інвестицій фізичних осіб
на фондовому ринку". Проект передбачає, що учас-
ники системи гарантування інвестицій (торговці цінни-
ми паперами, які здійснюють управління цінними па-
перами, та компанії з управління активами) само-
стійно обиратимуть форму участі у системі гаранту-
вання інвестицій. Серед можливих варіантів — долу-
чення до Фонду гарантування інвестицій фізичних
осіб на фондовому ринку або укладення договору про
солідарне виконання зобов'язань. Солідарна відпов-
ідальність учасників ринку, на нашу думку, є альтер-
нативою фонду. Вона тримається на саморегулюванні
учасників, тоді як при створенні фонду основну роль
у процесі гарантування інвестицій відіграє держава.
Впровадження в наше законодавство нового поняття
"договору про солідарне виконання зобов'язань пе-
ред інвесторами" (розділ ІІІ проекту закону) — своє-
рідних картельних псевдострахових пулів із не мен-
ше п'яти учасників — як альтернативи їхньої участі в
цьому фонді, закладає міну уповільненої дії під всю
систему гарантування і суперечить конкурентним
принципам. Винятків бути не повинно — наявність усіх
профучасників у системі має бути обов'язковою. Та-
кож слід відзначити, що відповідно до статті 4 дано-
го Законопроекту пропонується розмір компенсацій-
них виплат за втраченими інвестиціями встановити на
рівні 90 відсотків неповернутих інвестицій, але не
більш ніж 200 тис. грн. за кожним фактом [5].

Наголосимо, що у рамках виконання пункту 17.2
Національного плану дій на 2013 рік щодо впрова-
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дження Програми економічних реформ на 2010 —
2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава", затвердже-
ного Указом Президента України від 12 березня 2013
року № 128/2013, буде внесено на розгляд Верхов-
ної Ради України проект Закону щодо створення ком-
пенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів.
Адже створення механізму захисту інтересів інвес-
торів ІСІ буде сприяти: наближенню законодавства
України до законодавства ЄС, захисту прав інвес-
торів, здійсненню компенсаційних виплат інвесторам
— фізичним особам, які втратили свої кошти та/або
цінні папери внаслідок настання недоступності інвес-
тицій, переданих торговцям цінними паперами, що
отримали ліцензію на право провадження діяльності
з управління цінними паперами, та компаніям з управ-
ління активами, в управлінні яких знаходяться інсти-
тути спільного інвестування, підвищенню довіри інве-
сторів до професійних учасників ринку цінних паперів
та активізації інвестиційної діяльності.

Саме створення та функціонування такого механіз-
му захисту інвестицій учасників інвестиційних фондів
сприятиме зростанню рівня довіри населення до здійс-
нення інвестицій через інструменти фондового ринку та
створенню умов для подальшого сталого розвитку рин-
ку цінних паперів.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження запропоновано

практичні рекомендації з удосконалення державного
регулювання розвитку фондового ринку України в кон-
тексті імлементації норм европейського законодавства
в частині застосування компенсаційних механізмів за-
хисту інтересів інвесторів. Реалізація стратегічних на-
прямів приведе до зростання довіри інветорів до
вітчизняного фондового ринку, його професійних учас-
ників, підвищення його конкурентоспроможності в
умовах інтеграції у світовий фінансовий простір, що, в
свою чергу, забезпечить: задоволення потреб держа-
ви та громадян країни у якісних інвестиційних послу-
гах, послугах у сфері спільного інвестування; підвищен-
ня конкурентоспроможності економіки України в ціло-
му.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Переробні підприємства харчової промисловості

відіграють значну роль в розвитку національного агропро-
мислового виробництва. Іншим важливим моментом є те, що
досліджувані підприємства характеризуються високим екс-
портним потенціалом, здатним задовольнити попит на про-
довольчі товари на закордонних ринках. Саме переробні
підприємства мають потенціал формування інтегрованих аг-
ропромислових структур, що у сучасних умовах можуть за-
безпечити ефективний розвиток національного агропромис-
лового виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань формування та розвитку інвести-
ційної привабливості підприємств присвячено праці таких
вчених як І. Бланк, А. Домадаран, В. Хобта, Л. Батченко,
Г. Козаченко, В. Геєць, О. Амоша, О. Поважний, У. Шарп,
О. Шубін, В. Пономаренко, В. Гриньова. Вагомий внесок в
наукове обгрунтування процесів управління інвестиційною
привабливістю підприємств зроблено вченими економіста-
ми аграрниками В. Андрійчуком, В. Багачовим, М. Демя-
ненком, Ю. Лупенком, П. Макаренком, В. Месель-Веселя-
ком, В. Ткаченко, М. Федоровим, М. Хвесиком.
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ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. Khorishko,
Poltava State Agrarian Academy

ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

У статті наведено результати аналізу стану та перспективи розвитку інвестиційної привабли-

вості переробних підприємств харчової промисловості. В межах означеного сектору форму-

ються товарні потоки готової продукції з високим рівнем обробки та доданої вартості. Пере-

робні підприємства здійснюють кінцеве та проміжне споживання великих обсягів сільськогос-

подарської продукції, чим стимулюють створення робочих місць в аграрному виробництві. Слід

також відмітити, що переробними підприємствами насичується ринок продовольчих товарів,

задовольняються потреби громадян у продуктах харчування, що визначає соціальну значущість

і стратегічну важливість галузі.

The results of analysis of the state and prospects of the investment attractiveness of the food

processing industry. Within its appointed sector emerging trade flows of finished products with high

levels of processing and added value. Processing enterprises carry out the final and intermediate

consumption of large amounts of agricultural products than stimulate job creation in the agricultural

industry. It should also be noted that the processors saturated food market, satisfied the needs of

citizens in foods that determine social value and strategic importance of the industry.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, переробні підприємства, інвестиції, харчова промисловість,
інвестиційна діяльність.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз стану та перспектив розвитку пе-

реробних підприємств харчової промисловості з урахуван-
ням їх інвестиційної діяльності у сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз наукової літератури [1, с. 448] надає можливість

стверджувати, що зростання обсягів виробництва в перероб-
ному секторі на 5—8% стимулює нарощування аграрного ви-
робництва на 2—3% відповідно. Незадовільні індикатори роз-
витку переробних підприємств харчової промисловості обумов-
люють втрати 27—30% сільськогосподарської сировини [2, с.
536]. Виходячи з цього, цілком очевидним стає стратегічна важ-
ливість розвитку переробних підприємств харчової промисло-
вості в процесах забезпечення національного економічного
зростання, економічної та продовольчої безпеки.

Розвиток переробних підприємств харчової промисло-
вості та процеси управління їх інвестиційною привабливістю
перебувають у залежності від низки макропроцесів до скла-
ду яких входять: розвиток національної економіки, розви-
ток сільського господарства та підприємств переробної про-
мисловості, зовнішня торгівля сільськогосподарською си-
ровиною та продуктами її переробки, інвестиційна діяльність
в економіці та аналізованих галузях [3, с. 201]. До складу
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мезофакторів, що детермінують процеси формування інве-
стиційної привабливості переробних підприємств харчової
промисловості, слід віднести структурну динаміку виробниц-
тва сільськогосподарської сировини, її розподіл за напрям-
ками реалізації, торгівельні операції по продукції харчової
та переробної промисловості.

Аналіз означеної групи чинників надасть можливість
ідентифікувати стан та тенденції розвитку макро- та мезое-
кономічних процесів, що впливають на формування і роз-
виток інвестиційної привабливості переробних підприємств
харчової промисловості.

У таблиці 1 наведено товарну структуру зовнішньої торгівлі
України сільськогосподарською продукцією та продуктами її
переробки у 2010—2012 рр. Наведені дані свідчать про висо-
ку імпортозалежність країни по продукції тваринництва. Імпорт
м'яса в Україну перевищує експорт на 40—50%. Слід також
відмітити, що протягом аналізованого періоду спостерігалося
певне зниження імпортних поставок м'яса, однак у 2012 р.
відбулося майже трикратне зростання імпорту по цій позиції.

Імпорт молочної продукції має стійку тенденцію до зро-
стання, в результаті чого його абсолютні обсяги зросли на
45% протягом 2010—2012 рр. В свою чергу експорт молоч-
ної продукції перебуває на тому ж рівні.

Діаметрально протилежна ситуація складається в сфері
торгівлі продукцією рослинництва. Експорт зернових культур
перевищує імпорт у 2012 р. у 27 разів. Динаміка експорту та-
кож є позитивною. Експорт зернових зростає приблизно на
25% щороку. Експорт олійних культур у 2012 р. перевищив
імпорт у 4 рази, а щороку його обсяги зростають приблизно
на 8%. Цілком природною є ситуація із торгівлею жирами та
оліями рослинного походження. Експорт переважає імпорт у
майже 10 разів, а динаміка росту складає 23 % на рік.

Ситуація на ринку готових харчових продуктів характери-
зується імпортозалежністю України по продукції з м'яса та
риби, де дефіцит у 2012 р. склав понад 53 %. У той же час, по

інших товарних позиціях спостерігаєть-
ся деяке переважання експорту. Експорт
готових харчових продуктів є дещо
близьким до значень імпорту. Однак
середні темпи зростання експорту (9%)
дещо переважають у порівнянні із
імпортом (4,5%), що свідчить про те, що
українські товаровиробники поступово
поступово відтісняють закордонних кон-
курентів.

Відносно продукції тваринництва
та її постачання на переробні підприє-
мства слід відмітити, що за даним на-
прямком також існує певний вплив по-
середницьких структур, проте він не є
стільки ж сильним як по постачанню
рослинницької сировини. Представ-
лені дані свідчать про достатньо висо-
кий рівень диверсифікації постачань та
досить зважену політику підприємств
відносно формування свого ресурсно-
го (сировинного) забезпечення.

Окремої уваги заслуговують проце-
си інвестиційної діяльності переробних
підприємств харчової промисловості та їх
основних постачальників (сільськогоспо-
дарських підприємств). Знос основних
фондів у харчовій промисловості у 2012
р. склав понад 53%, що безумовно
свідчить про потребу активізації інвести-
ційної діяльності та застарілість вироб-
ничої бази переробників. У той же час, в
сільському господарстві, де половина
продукції виробляється на низькотехно-

логічних фондах господарствами населення, знос основних
фондів підприємств склав 42%, що також визначає значне тех-
нологічне відставання галузі та потребу підвищення інвестицій-
ної активності в її межах.

Аналіз динаміки інвестицій підприємств визначає сут-
тєвий вплив фінансово-економічної кризи на процеси інве-
стиційного забезпечення розвитку агропромислового ви-
робництва. Поступове нарощування інвестиційних вкладень
протягом 2001—2008 рр. було призупинене у 2009—2010
рр., що завдало значного впливу на процеси технічного пе-
реоснащення виробничої бази. Відновлення інвестиційної
активності означених підприємств у 2011—2012 рр. надало
можливість дещо знизити рівень зносу основних фондів,
однак, обсяги інвестицій лишаються незадовільними та та-
кими, що не надають можливості вести мову про докорінну
модернізацію підприємств харчової промисловості у найб-
лижчі роки (навіть у стратегічній перспективі).

Відносно активне переоснащення відбувалося на підприє-
мствах з виробництва м'яса, однак суттєві вкладення були
здійснені лише у докризовому 2008 р. та в останньому 2012
р. Протягом інших років, інвестиційна активність підприємств
переробників м'яса лишалася досить низькою. В 2012 р. були
здійснені масштабні вкладення в галузі переробки молока,
коли було введено в дію потужностей біль ніж у попередні 10
років. Однак, якщо порівняти дані 2012 р. із 1990 р., можли-
во буде встановити майже трикратне зменшення інвестиційної
активності у порівнянні із періодом перебудови. Позитивні
тенденції спостерігаються в галузі переробки олійних куль-
тур, де здійснюються масштабні вкладення у розширення
виробництва. У той же час, розвиток інвестиційних процесів
у галузі переробки овочів, лишається повільним. Інвестиції у
кризовому 2009 р. майже не здійснювалися, а посткризові
показники лишаються незадовільними.

Стосовно введення в дію виробничих потужностей
сільськогосподарського призначення відмітимо, що інвес-

Код і назва товарів згідно 

з УКТЗЕД 
Експорт, % до минулого року Імпорт, % до минулого року 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Живi тварини; продукти 

тваринного походження 
129,4 121,4 102,6 98,0 83,4 166,0 

живi тварини 38,0 270,6 78,2 90,9 113,4 126,0 

м’ясо та їстівні 
субпродукти 

113,9 219,5 159,6 80,6 63,8 247,1 

риба i ракоподібні 83,4 93,6 95,6 120,7 88,9 136,0 

молоко та молочні 
продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 

136,2 108,5 87,0 96,4 110,9 130,6 

інші продукти тваринного 

походження 
138,1 70,1 120,2 93,5 88,3 146,6 

Продукти рослинного 

походження 
79,0 139,1 166,6 124,1 116,1 133,8 

Овочі 74,8 111,5 104,2 167,0 102,5 110,1 

зерновi культури 69,4 146,6 193,5 147,7 151,0 113,3 

продукція борошномельно-

круп’яної промисловості 
90,2 137,5 94,5 135,9 179,9 57,0 

насіння і плоди олійних 

рослин 
104,4 132,2 122,2 131,9 159,6 125,7 

Жири та олії тваринного 

або рослинного походження 
145,7 129,8 124,0 120,6 103,8 86,7 

Готові харчовi продукти 123,1 114,3 118,9 123,1 120,8 98,0 

продукти з м’яса, риби 128,2 102,8 129,9 127,4 123,8 113,2 

цукор і кондитерські 
вироби з цукру 

125,0 117,1 141,1 264,3 99,7 36,2 

готові продукти із зерна 124,1 133,3 111,3 130,8 130,8 103,7 

продукти переробки овочів 141,9 108,5 141,7 113,7 124,1 96,3 

різні харчові продукти 139,0 132,1 120,3 110,6 126,8 100,2 

Таблиця 1. Товарна структура зовнішньої торгівлі України

сільськогосподарською продукцією та продуктами

її переробки (2010—2012 рр.)
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тиційна діяльність в галузі тваринництва майже не здійс-
нюється. Тваринницькі приміщення для великої рогатої ху-
доби та свиней вводяться в експлуатацію у дуже незначній
кількості. У той же час, інвестиційні вкладення у птахівництві,
особливо у 2012 р. перевищили навіть інвестиційні радянсь-
ких часів. Означені обставини визначаються порівняно більш
швидким оборотом коштів у птахівництві, ніж у вирощуванні
великої рогатої худоби чи свинини. Таким чином, інвес-
тиційні потоки з галузі тваринництва перетикають в галузь
птахівництва. Заслуговує на увагу пасивність підприємств в
галузі стимулювання розвитку зрошуваного землеробства,
де темпи інвестиційного розвитку знижуються рік від року.
Незважаючи на нарощування обсягів виробництва продукції
рослинництва, введення в дію зерносховищ не відповідає
потребам швидкого оновлення бази зберігання зернових
культур в країні. Враховуючи низьку зацікавленість
підприємств у розвитку тваринництва, цілком очевидним є
також занепад у напрямку створення технічної бази заготівлі
кормів для великої рогатої худоби.

Виходячи з цього, актуальним стає питання аналізу на-
прямків вкладення інвестиційних ресурсів досліджуваних
підприємств та порівняння аналізованих даних із даними про
введення в дію окремих виробничих потужностей
підприємств харчової промисловості.

Відносно активне переоснащення відбувалося на
підприємствах з виробництва м'яса, однак суттєві вкладен-
ня були здійснені лише у до кризовому 2008 р. та в останнь-
ому 2012 р. Протягом інших років, інвестиційна активність
підприємств переробників м'яса лишалася досить низькою.
В 2012 р. були здійснені масштабні вкладення в галузі пере-
робки молока, коли було введено в дію потужностей більш
ніж у попередні 10 років. Однак, якщо порівняти дані
2012 р. із 1990 р., можливо буде встановити майже трик-
ратне зменшення інвестиційної активності у порівнянні із
періодом перебудови. Позитивні тенденції спостерігаються
в галузі переробки олійних культур, де здійснюються мас-
штабні вкладення у розширення виробництва. У той же час,
розвиток інвестиційних процесів у галузі переробки овочів,
лишається повільним. Інвестиції у кризовому 2009 р. майже
не здійснювалися, а посткризові показники лишаються не-
задовільними.

ВИСНОВОК
Аналіз стану та перспективи розвитку інвестиційної приваб-

ливості переробних підприємств харчової промисловості надав
можливість визначити зовнішні по відношенню до підприємств
умови, які у сукупності формують низку загроз та можливос-
тей. Серед загроз слід виокремити: посилення позицій імпор-
терів готових харчових продуктів та загострення конкурентної
боротьби на внутрішньому ринку; нарощування обсягів експор-
ту сільськогосподарської сировини та потребу конкурувати за
ресурси на внутрішньому ринку; зниження обсягів виробництва
продукції тваринництва в Україні та перспективи втрати вітчиз-
няної сировинної бази означеного виробництва; збереження тен-
денцій присутності господарств населення на ринку сільсько-
господарської сировини (особливо по продукції тваринництва:
молоку та м'ясу худоби); зниження рівня інвестиційної актив-
ності в галузі, подальше старіння виробничих фондів. У той же
час, існують досить широкі ринкові можливості, стимулювання
розвитку переробних підприємств харчової промисловості, що
обумовлюється нарощуванням обсягів роздрібного товарообо-
роту продуктами переробки. В цих умовах можливо вести мову
про привабливість галузі для інвестування з погляду на розви-
ток ринку готової продукції та його стійке зростання.
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Стаття надійшла до редакції 01.04.2014 р.

 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Худоба та птиця (у живій вазі) 
Надійшло – всього  4609,2 1117,7 451,9 489,0 1336,41 1249,81 1114,11 1442,91 1476,01 1498,31 

у тому числі від 

сільсько- 

господарських 

підприємств  

4313,9 881,8 206,5 279,4 410,8 348,4 294,8 342,4 343,5 326,2 

Господарств 

населення  

295,3 235,9 238,5 200,3 288,7 196,4 103,8 106,1 36,4 31,5 

Інших 

господарських 

структур  

― ― 6,9 9,3 54,4 56,8 51,1 64,2 65,4 75,2 

із загального обсягу за видами 

велика рогата 
худоба  

― 827,6 341,9 334,9 432,82 332,42 236,02 224,72 157,02 152,02 

свині  ― 139,2 74,5 107,7 285,22 235,22 176,22 230,42 286,92 250,82 

птиця  ― 43,6 16,7 38,3 604,02 669,02 692,42 947,82 1015,82 1075,42 

Молоко та молочні продукти 

Надійшло – всього  17958,4 6065,7 3334,8 5689,0 6078,21 5443,81 4741,81 4793,21 4615,11 4716,41 

у тому числі від 

сільсько- 

господарських 

підприємств  

17942,9 5910,7 1789,7 1797,1 1670,6 1718,8 1867,1 1890,4 2030,1 2277,7 

Господарств 

населення  

15,5 155,0 1515,2 3814,3 3848,3 3339,5 2550,3 2544,2 2155,3 2007,2 

Інших 

господарських 

структур  

― ― 29,9 77,6 510,3 338,4 253,8 302,6 361,6 406,7 

Таблиця 2. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

у 1990—2012 рр., тис. т
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Житло є одним з інструментів досягнення соціальних

цілей державою. Уряд кожної країни ставить перед собою
завдання впливу на соціальну структуру населення і найе-
фективнішою з перерозподільних функцій є житло. Жит-
ловий фонд є також індикатором успішності національної
політики, наочнішим ніж інші галузі економіки: чим ниж-
чим є добробут населення, тим більшої ваги набуває жит-
лове питання у спектрі соціальних проблем. І навпаки, у
розвинутих країнах житлове питання за гостротою посту-
пилося місцем іншим соціальним проблемам.
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INNOVATIVE FEATURES DEVELOPMENTS AND FUNDING PROCESS OF HOUSING
IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES

Автором проаналізовано цілі різних груп інвесторів, які переслідуються ними у процесі фінан-

сування формування житлового фонду Австрії. Запропоновано типологію інструментів фінан-

сування формування житлового фонду. Досліджено особливості застосування нових інстру-

ментів фінансування формування житлового фонду в Австрії.

The goals of different groups of investors who pursued them in the form of housing finance in Austria

had been analyzed by the author. The typology of financing instruments forming the housing stock

had been offered. The features of the application of new financing instruments forming housing funds

in Austria had been researched.
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Наявність законодавчих розбіжностей і соціально-
економічних проблем у процесі фінансування форму-
вання житлового фонду вимагають створення відпові-
дних фінансових механізмів, що будуть відповідати
меті, завданням й особливостям національної еконо-
міки та житлового фонду. Оскільки в Україні лише
створюється модель фінансового механізму форму-
вання житлового фонду, з метою вирішення проблем
у його фінансуванні зростає значення вивчення міжна-
родної практики фінансування формування житлово-
го фонду.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ЛІТЕРАТУРНИХ
ДЖЕРЕЛ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розвитку економічних механізмів і фак-
торів відтворення житла в Україні присвячені доробки
О.П. Бичкова, В.І. Кравченка, К.В. Паливоди, Ю.М. Ман-
цевича, В.О. Омельчука, І. Чалого і інших [1—9]. Закор-
донний досвід регулювання відтворення житлового
фонду розглядають у свої працях Н.Ф. Костецкий,
Е.В. Егорова, В.В. Меркулов, Ю.А. Левин, Н. Ревуцька,
Р.Р. Хакимов й інші [10—16]. Цими авторами запропо-
новано різні варіанти залучення інвестицій і кредитних
ресурсів для фінансування формування житлового фон-
ду, розкрито сутність іпотечного кредитування житло-
вого будівництва та міжнародний досвід використання
цього фінансового інструменту. При цьому невирішеною
раніше частиною загальної проблеми залишається до-
слідження і розкриття суті фінансово-економічних
інструментів фінансування житлового фонду централь-
ноєвропейських країн та особливостей застосування
нових їх типів у Австрійській республіці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз нових інструментів і особли-

востей процесу фінансування формування житлового
фонду на прикладі Австрії на засадах системного підхо-
ду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Первинний ринок житлової нерухомості у Авст-
рійській республіці розвивається за рахунок грошей
приватних інвесторів — пайовиків. Фахівці ринку жит-
лової нерухомості стверджують, що частка таких інвес-
торів у загальному обсязі будівництва нового житла ста-
новить 80—85% [17]. Втім, фінансуючи формування
об'єктів житлового фонду, різні групи пайовиків вирі-
шують неоднакові завдання.

Пайовики, що належать до групи "прямих" інвес-
торів, фінансують формування об'єктів житлового фон-
ду Австрійської республіки, щоб потім у них жити. "Стра-
тегічні" і "портфельні" інвестори, навпаки, не збирають-
ся заселятися у побудовані на їх гроші апартаменти.
Мета "стратегів" — неодноразове збільшення кількості
квадратних метрів майбутньої квартири. Тобто вони
фінансують спочатку будівництво однокімнатної квар-
тири, потім двокімнатної, трикімнатної тощо, поки не
буде досягнутий потрібний результат. А "портфельні"
інвестори фінансують нове будівництво об'єктів з ме-
тою отримати віддачу від вкладеного капіталу у форму-
вання житлового фонду (квартири на первинному рин-
ку купуються в основному для перепродажу).

Частка "портфельних" інвесторів оцінюється як 10—
15% у загальному обсязі фінансування формування
житлового фонду Австрійської республіки. Показники
варіюються залежно від об'єкта і компанії-забудовни-
ка. У 2001 р. частка людей, що інвестують гроші у фор-
мування житлового фонду з метою примноження капі-
талу зросла на 2% (в порівнянні із 2010 р.) [17]. Схожа
динаміка прогнозується і у 2012 р.

Причинами, що змушують "портфельних" інвесторів
робити фінансові вклади у формування житлового фон-
ду в Австрійській республіці є прибутковість і рента-

бельність операцій, що пов'язані з фінансуванням фор-
мування житлового фонду. Так, вартість 1 м2 у споруд-
жуваному будинку "від нульового циклу" до зведення
основи об'єкта зростає на 45%, до кінця будівництва
— на 65%, а після здачі об'єкта — понад 80% від стар-
тової ціни. Як правило, будівництво нового об'єкту "від
нуля" до здачі Республіканській комісії з прийняття
об'єктів житлового фонду займає два роки. Враховую-
чи різні стадії готовності об'єктів житлового фонду (з
них 50% знаходиться на стартовому етапі), середньоз-
важена прибутковість вкладень становить 35% річних
[17].

Отже, фінансові вкладення у формування житлово-
го фонду за прибутковістю і рентабельністю можуть на-
здоганяти або обганяти різні варіанти роботи на фінан-
совому ринку. При цьому ринок нерухомості залишаєть-
ся інертним. Для розвороту цінового тренда потрібні
місяці, а не хвилини або години, як це відбувається на
ринку акцій. Це пов'язано з тим, що попит на нерухомість
є усвідомленим. І навіть за несприятливого розвитку
ситуації інвестор, якщо він вибрав надійну компанію-
забудовника, залишиться з квартирою, а не із інвести-
ціями, що знецінилися.

"Портфельні" інвестори вибирають для своїх фінан-
сових операцій житло економ-типу. Це найбільш
ліквідний товар у Австрійській республіці, що корис-
тується на ринку нерухомості незмінним попитом, по
ньому проходить максимальна кількість угод, а проблем
з пошуком покупців не виникає. Потрібно враховувати,
що такі квартири забезпечують і мінімальний поріг для
входження на ринок нерухомості (це 120—130 тис. євро
на 2011 р. [17]). Важливо відзначити, що квартири еліт-
класу можуть принести інвесторові більший дохід в аб-
солютних показниках. З іншої сторони — необхідність
значних стартових вкладень і можливі проблеми з
ліквідністю (процес пошуку покупця дорогої квартири
може затягтися й зменшити потенційну прибутковість
вкладених інвестицій у формування житлового фонду).

Первинний ринок житлової нерухомості надає інве-
сторам можливість знизити суму стартових вкладень у
формування житлового фонду Австрійської республі-
ки, використовуючи різноманітні варіанти відтерміну-
вання. На практиці ріелтори такою можливістю не ко-
ристуються, надаючи перевагу повній передоплаті, так
як її використання знижує потенційний дохід.

Сумарна прибутковість вкладень у первинний ринок
нерухомості Австрійської республіки складається з зро-
стання ціни за рахунок збільшення готовності будинку і
ринкового зростання ціни 1 м2. Якщо брати дворічний
процес будівництва об'єкту житлового фонду від "ну-
льового циклу" до завершення, то 30% зростання ціни
забезпечується збільшенням його будівельної готов-
ності, і ще 45—50% — за рахунок ринкової динаміки.
Динаміка ринкових цін на нерухомість у останні роки
не розчаровує інвесторів: посткризове пожвавлення
почалося у 2011 р., зростання прискорилося в 2012—
2013 рр. і досягне максимальних показників у 2014 р.

Інвестори, що вкладають кошти у формування жит-
лового фонду Австрійської республіки, націлені на от-
римання прибутків і доходів від перепродажу квартир у
споруджуваних будинках, здійснюють вкладення на
"етапі котловану". По-перше, інвестиції на початковому
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етапі забезпечують максимальний приріст капіталу. По-
друге, враховуючи ситуацію на ринку нерухомості, на
подальших етапах формування житлового фонду вкла-
датися немає у що, оскільки найбільш ліквідні квартири
розкуповуються протягом трьох-чотирьох місяців. Не-
значна частина інвесторів-ріелторів чекає здачі будин-
ку Республіканській комісії з прийняття об'єктів житло-
вого фонду і тим самим знижує потенціал зростання
ціни.

Успіху фінансових операцій "портфельних" інвес-
торів на первинному ринку житла у Австрійській рес-
публіці сприяє ситуація, за якої попит на об'єкти житло-
вої нерухомості перевищує пропозицію. Прогнозується,
що зростання цін на об'єкти житлового фонду за підсум-
ками 2012 р. складе 33—35%. Починаючи з 2013 р., ціни
на житло, що будується збільшаться у 2,5 рази [17]. Існує
точка зору, що її ринок нерухомості вже "перегрітий" і
незабаром можлива цінова корекція. Це не може не
викликати сумнівів у потенційних інвесторів, які вкла-
дають кошти у формування житлового фонду Австрійсь-
кої республіки. Будівельники також не вважають зрос-
тання цін на 4% щомісяця раціональним, але прогнозу-
ють продовження їх збільшення, хоча меншими темпа-
ми. Сповільнити зростання цін може збільшення обсягу
будівництва житла у півтора рази, яке неможливе без
вирішення проблеми дефіциту фінансування формуван-
ня житлового фонду, а саме: купівлі ділянок під забу-
дову. І навіть якщо новий уряд країни й ЄС візьметься
за вирішення проблеми дефіциту, на пропозиції це по-
значиться з лагом у декілька років.

Цікавим питанням є диверсифікація фінансово-еко-
номічних інструментів фінансування формування жит-
лового фонду. За час функціонування національної еко-
номіки Австрії у державі сформувалася розгалужена
система фінансово-економічних інструментів фінансу-
вання формування житлового фонду. У державі вико-
ристовуються як безпосередньо фінансово-економічні,
так і додаткові інструменти. Основна їх частина є інстру-
ментами залучення коштів на фінансування і рефінан-
сування формування житлового фонду, використання
іпотечної застави, страхування іпотечних кредитів, а
також регулювання попиту й пропозиції на житло.

Фінансово-економічні інструменти фінансування
формування житлового фонду в Австрії доцільно типо-
логізувати за ознакою механізму акумулювання і пере-
розподілу капіталу, який відображає процеси залучен-
ня, використання, перерозподілу й регулювання фінан-
сових ресурсів, що залучаються під його цілі, а також
мінімізації ризиків на ринку. Використавши цю ознаку
фінансово-економічні інструменти фінансування фор-
мування житлового фонду можна розділити на:

1) ощадно-позичкові;
2) фондів фінансових ресурсів;
3) рефінансування іпотечних кредитів;
4) регулювання залучення фінансових ресурсів.
До групи ощадно-позичкових інструментів належать

депозити і контрактні цільові заощадження. Традицій-
на модель фінансування формування житлового фон-
ду в Австрії спирається на залучення депозитів вклад-
ників. Банківські установи приймають заощадження від
населення, юридичних осіб і надають кредити. Для та-
кого способу фінансування формування житлового

фонду найбільше підходять довгострокові депозити. У
структурі депозитів комерційних банків Австрії частка
довгострокових вкладів складає 55%.

Крім комерційних банків залученням депозитів на
фінансування формування житлового фонду в Австрії
займаються ощадні банки і спеціалізовані установи, що
фінансують придбання житла й надають іпотечні кре-
дити.

В Австрії існують спеціальні програми цільових де-
позитних вкладів з строком 25—27 років, які по завер-
шенні цього терміну можуть бути використані як пер-
ший внесок по іпотечному кредиту.

Контрактні цільові заощадження нагромаджуються
інвесторами на особових рахунках у банках, в ощадно-
будівельних касах у вигляді суми коштів, яка повинна
скласти розмір першого внеску, після чого отримують
кредит на житло. В Австрійській республіці виділяють
два типи контрактних цільових заощаджень:

а) індивідуальні (використовуються банками);
б) колективні (використовуються ощадно-будівель-

ними касами і асоціаціями).
Користувачами інструментів фондів фінансових ре-

сурсів у Австрії виступають пенсійні та страхові фонди.
Перші використовують вклади і внески до пенсійних
фондів як джерело залучення коштів на фінансування
формування житлового фонду, а також як заставу за
іпотечним кредитом та платежі на його погашення.

Австрійські страхові фонди можуть самостійно
здійснювати іпотечне кредитування. Вони, як і пенсійні,
крім загальних інструментів ринку іпотечного кредиту-
вання, застосовують інструментарій характерний їх
сфері діяльності. Це страхові поліси і страхові платежі,
котрі використовуються для залучення ресурсів та у
якості застави й платежів, які можуть направлятись на
погашення кредиту.

Інструменти рефінансування іпотечних кредитів
можна поділити на дві групи:

1) іпотечні цінні папери;
2) цінні папери, що пов'язані з іпотекою.
Іпотечні цінні папери — це найбільш чисельна і гли-

боко структурована група фінансово-економічних
інструментів фінансування формування житлового фон-
ду у Австрії. У цій державі використовують такі типи іпо-
течних цінних паперів:

а) іпотечні облігації (звичайні і структуровані);
б) іпотечні сертифікати (іменні і на пред'явника).
Поширеним різновидом іпотечних облігацій у

Австрії є закладні листи. Закладні листи випускаються
кредитними установами з метою залучення коштів, які
спрямовуються на надання іпотечних кредитів. Вони
приваблюють інституційних інвесторів завдяки тому, що
є досить надійними і високоліквідними.

Власники іпотечних сертифікатів мають право отри-
мувати дохід у вигляді частки в платежах за іпотечними
активами відповідно до договору про придбання серти-
фікатів, a також право на задоволення вимог, у разі не-
виконання емітентом взятих на себе зобов'язань, з вар-
тості іпотечних активів, які знаходяться у довірчому уп-
равлінні емітента. Разом з тим, власники іпотечних сер-
тифікатів приймають на себе ризик дострокового вико-
нання зобов'язань боржниками за договорами про іпо-
течний кредит, реформованими в іпотечний актив.
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В Австрійській республіці використовується ще один
різновид іпотечного цінного паперу, який також засто-
совується як інструмент рефінансування іпотечних кре-
дитів. Це іпотечна облігація закладів фінансування
ліквідності. В плані забезпечення, вони емітуються на
основі пулів сек'юритизованих іпотечних кредитів.
Відмінність порівняно з стандартними іпотечними сер-
тифікатами участі полягає у мінімізації ризиків, пов'я-
заних з їx використанням як інструменту рефінансуван-
ня за рахунок застосування державних гарантій.

Гpyпa інструментів регулювання залучення фінан-
сових ресурсів виділяється з вищезазначених, оскільки
вони є інструментами не безпосереднього залучення
коштів під цілі формування житлового фонду, a вико-
ристовуються для впливу нa обсяги залучення таких
коштів. В Австрії до цієї групи відносяться відсоткові
ставки та перший внесок позичальника.

За допомогою корекцій відсоткових ставок нa рин-
ку іпотечного кредитування у Австрії стимулюється за-
лучення необхідних ресурсів для фінансування форму-
вання житлового фонду, корегування строків пoвер-
нення кредитних коштів, стримування попиту, обмежен-
ня pизиків неповернення, валютного та інші ризиків по
іпотечних кредитах. Відсоткові ставки по іпотечним кре-
дитам напряму залежать вiд ставок, за якими залуча-
ються кредитні ресурси, рефінансування та інших еко-
номічних факторів.

Перший внесок позичальника як інструмент викори-
стовується для регулювання попиту на іпотечні креди-
ти, зменшення ризиків у кредитному портфелі банку,
забезпечення виконання фінансових нормативів. Він
застосовується в Австрії практично завжди. Розмір пер-
шого внеску залежить від кредитної політики банку,
забезпечення іпотечного кредиту і буває нульовим (за
умови наявності додаткового забезпечення), aлe як пра-
вило складає 25—30% оціночної вартості нерухомості.

Не менш цікавим питанням є застосування нових іпо-
течних інструментів як засобу підтримки ліквідності

банків і мінімізації ризиків фінансування формування
житлового фонду у Австрії.

Посилення конкуренції нa ринку банківських послуг
і іпотечного кредитування призводить до скорочення
банківської маржі, що підштовхує бaнки до пошуку
ефективніших фінансово-економічних інструментів за-
лучення грошових ресурсів під цілі формування житло-
вого фонду та шляхів підвищення дохідності активів. Ці
питання допомогає вирішувати банкам, які беруть участь
у процесі фінансування формування житлового фонду,
технологія "забезпеченого позикового зобов'язання".
Забезпечені боргові (CDO) і облігаційні зобов'язання,
їх різновиди, — забезпечені облігаційні (СВО) й пози-
кові зобов'язання (CLO), є прикладом вдалого викори-
стання складних методів сек'юритизації операцій та
ризиків, котрі пов'язані з фінансуванням формування
житлового фонду в Австрії, в вигляді спеціальних цінних
паперів, забезпечених іпотекою (CMBS). При цьому за-
безпечене позикове зобов'язання може бути визначе-
не як процес емісії цінних паперів емітентом, який для
цілей випуску купує або отримує іншим способом акти-
ви у банку, що бере участь у фінансуванні формування
житлового фонду і, в свою чергу, є інвестором транс-
акції. В основному активи на вихідному етапі належать
банку, a після продажу — слугують у якості забезпе-
чення інтересів інвесторів.

Відмінність CLO від типового методу сек'юритизації
операцій і ризиків, які пов'язані з фінансуванням фор-
мування житлового фонду в Австрії, полягає в меті, яку
переслідують учасники трансакції. При класичному ме-
тоді сек'юритизації (ABS) основна мета зводиться до
мобілізації капіталу, тоді як метою банку, який є учас-
ником CLO, є більш ефективне використання власного
капіталу. Сек'юритизація допомагає трансформувати
виданий кредит в фінансово-економічні інструменти, які
дають змогу банкам вивільнити кошти під цілі форму-
вання житлового фонду шляхом передавання кредит-
ного ризику інвесторам.
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Рис. 1. Модель відношень між учасниками процесу фінансування формування

житлового фонду в Австрії
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Для забезпечення отримання чіткого уявлення пpo
правові і економічні характеристики CLO, розглянемо
схематичну модель відношень між учасниками у процесі
фінансування формування житлового фонду в Австрії
(у випадку застосування CLO як фінансово-економічно-
го інструменту), яка наведена на рисунку 1.

Слід зазначити, що основним елементом наведеної
на рисунку 1 моделі використовуваної у процесі фінан-
сування формування житлового фонду в Австрії, є обо-
в'язковий продаж активів. Це не завжди відповідає інте-
ресам усіх учасників угоди. Через складність практичної
реалізації банками цих угод були розроблені методи,
альтернативні класичній сек'юритизації операцій і ри-
зиків, які пов'язані з фінансуванням формування житло-
вого фонду в Австрії. Їх основним інноваційним підхо-
дом є відмова від продажу активів — вони залишаються
на балансі банку. Головну роль у цьому процесі відігра-
ють кредитні деривативи як інструмент хеджування ри-
зиків. Технологія, за якої активи залишаються на балансі
першого власника, отримала назву синтетичної сек'юри-
тизації. Приклад цього процесу наведено на рисунку 2.

Необхідно враховувати, що кредитні ризики активів
передаються за допомогою використання дефолтних
свопів або облігацій, які агрегують кредитні ризики —
кредитні ноти (CLN) у процесі фінансування формуван-
ня житлового фонду в Австрії. У такий спосіб банк от-
римує можливість уникнути проблем, пов'язаних з про-
дажем активів, рефінансувати видані кредити та отри-
мати вивільнення від вимог до достатності капіталу під
цілі формування житлового фонду.

Перед тим, як детально розглянути приклади угод
синтетичної сек'юритизації операцій і ризиків, що по-
в'язані з фінансуванням формування житлового фонду
в Австрії, подамо загально характеристику типів кре-
дитних деривативів, які найбільш часто використовують-
ся у країні.

Дефолтний своп є найбільш поширеним видом кре-
дитних деривативів у Австрії. Згідно з угодою про де-
фолтний своп, одна сторона погоджується (в обмін на
певну плату) з настанням оговореної події придбати цінні
папepи, в яких зосереджене зобов'язання, за поперед-
ньо обговореною ціною, або виплатити різницю між
попередньо узгодженою ціною таких цінних паперів та
їх поточною ринковою ціною.

Кредитні деривативи є фінансовими контрактами,
які укладаються на позабіржовому ринку, що пояснює
їх високу мінливість умов контракту на проведення опе-
рацій, пов'язаних з фінансуванням формування житло-
вого фонду.

CLN є комбінацією облігації з плаваючою відсотко-
вою ставкою і дефолтного свопу. Однак на відміну від
дефолтного свопу і свопу на сукупний дохід, продавець
гарантії шляхом купівлі облігації здійснює авансовий
платіж, який дорівнює вартості позики, отримуваної під
цілі формування житлового фонду у Австрії. Отриман-
ня покупцем гарантії на суми, які надійшли у оплату CLN,
має економічний ефект забезпечення первинного кре-
дитного ризику. Різниця між ціною купівлі та дискон-
том складає обсяг гарантії.

У практиці синтетичної сек'юритизації операцій і
ризиків, що пов'язані з фінансуванням формування
житлового фонду в Австрії існує декілька типів позицій
ризику. Перша позиція стосується грошового резерву,
який достатній для компенсації можливих втрат. Такий
резерв акумулюється з додаткових доходів, що пере-
вищують відсотки, які сплачуються інвесторам. Інвес-
тори ж беруть на себе другу позицію ризику шляхом
купівлі "старших" або "молодших" облігацій, емітова-
них банками під цілі формування житлового фонду.
"Молодші" облігації є субординованими пo відношен-
ню до "старших" і у першу чергу приймають на себе ри-
зики. Найбільш ризиковані папери (а це "молодші") банк
викуповує y інвестора, що бере участь у процесі фінан-
сування житлового фонду. Такі облігації на практиці
мають високі рейтинги (наприклад, від ВВ (для "молод-
ших") до ААА (для "старших") за методикою рейтинго-
вого агентства Standard and Poor's [18]). Третя позиція
ризику є найбільш захищеною і включає будь-які інші
кредитні ризики, не покриті першою та другою. Як пра-
вило, банк-інвестор залишає третю позицію за собою.

Світова практика виділяє такі поширені підходи
структурування синтетичних CLO у процесі фінансуван-
ня формування житлового фонду:

а) угоди, в яких портфель активів, що складає її
предмет, хеджований та реалізований на ринку капіталів
(повністю профінансовані CLO);

б) угоди, в яких портфель активів хеджований, але
банк-інвестор тримає "старшу" позицію, що дорівнює

БАНК  

(пул активів) 

 

Інвестор 

(тримає портфель CLN) 

1. Банк емітує CLN  

2. Інвестор емітує синтетичні цінні папери  

3, 4. Надходження від продажу  

Облігації строком 

погашення Х 

Облігації строком 
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Рис. 2. Схематична модель процесу синтетичної сек'юритизації операцій і ризиків,

які пов'язані з фінансуванням формування житлового фонду в Австрії
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вартості втрат за кредитами даного портфеля, які пере-
вищують "молодшу" позицію (частково профінансовані
CLO);

в) угоди, в яких портфель активів хеджований, про-
те банк-інвестор тримає субординовану позицію, яка
поглинає перші втрати портфелю (непрофінансовані
CLO).

У повністю профінансованій синтетичній CLO, що
використовується в процесі фінансування формування
житлового фонду в Австрії, його учасники приймають
на себе всі ризики пулу шляхом купівлі CLN, які еміту-
ються банком-інвестором. Інвестор отримує кошти на
купівлю CLN шляхом емісії серії цільових облігацій, за-
безпечених CLN. Оскільки вартість облігацій, які купу-
ються інвесторами, дорівнює номіналу CLN, банк-інве-
стор вважається вільним від ризику неповернення
коштів, котрі вкладаються у формування житлового
фонду.

B угодах частково профінансованих синтетичних
CLO для перекладу ризиків, що можуть мати місце у
процесі фінансування формування житлового фонду в

Австрії, банк-інвестор використовує комбінацію дефол-
тного свопу та CLN. При цьому лише частина кредитно-
го ризику всього пулу передається, а інші ризики або
лишаються у банку, або передаються інвесторам на по-
забіржовому ринку. Приклад часткового профінансо-
ваного синтетичного CLO наведений на рисунку 3.

При використанні непрофінансованих синтетичних
CLO у процесі фінансування формування житлового
фонду в Австрії ризики пулу не передаються. Замість
цього ризики напряму переносяться контрагентами на
позабіржовому ринку, тому структура CLO усклад-
нюється. Приклад непрофінансованого синтетичного
CLO наведений на рисунку 4.

Ефективність застосування кредитних деривативів
у процесі фінансування формування житлового фонду
як в Австрії, так і в Україні залежатиме від створення
відповідного ринку, який є об'єктивною необхідністю
розширення інструментарію банківського впливу на
позичальника, механізмів управління кредитними та
відсотковими ризиками.

Більшість механізмів рефінансування формування
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житлового фонду у Австрії базуються на правовому
інституті довірчої власності (до речі, дана норма в Ци-
вільному Кодексі України [19] взагалі не передбачена)
та передачі первинних активів у траст. При цьому у світі
активне зростання спостерігається на ринку боргових
цінних паперів — CLN, які мають багато спільного з зви-
чайними облігаційним позиками, однак, дозволяють
більш гнучко підходити до питань розподілу кредитно-
го ризику.

Отже, Україні, на основі досвіду Австрії, необхідно
відпрацювати, виробити власну ефективну систему фі-
нансово-економічних інструментів фінансування фор-
мування житлового фонду, зокрема тих, які мають від-
ношення до іпотеки.

Похідні інструменти вторинного ринку допомагають
банкам уникати ризиків або мінімізувати їх за допомо-
гою різних технологій і методів сек'юритизації операцій
й ризиків, що пов'язані з фінансуванням формування
житлового фонду в Австрії. Технологія традиційної се-
к'юритизації передбачає, що активи, які інвестори го-
тові придбати, відділяються від іншого бізнесу компанії,
наприклад, шляхом їх передачі відповідним інвесторам.
Такий механізм дає змогу ліквідувати ризики, пов'язані
з іншою діяльністю, яку здійснює продавець активів.

Ще один фінансово-економічний інструмент фінан-
сування формування житлового фонду, який викорис-
товується у Австрії і про котрий не говорилося вище —
це Collateralized Mortgage Obligations (CMO або ЗІО).
Ці цінні папери відрізняються тим, що випускаються
траншами. Якщо традиційні інструменти гарантують всім
інвесторам одержання рівних часток потоків коштів, що
надходять у погашення кредитних зобов'язань, то в да-
ному випадку папери розділяються на класи у залеж-
ності від строків, прибутковості і ризиків. Перевага СМО
у тому, що за рахунок поділу на транші вони унемож-
ливлюють ризики дострокового погашення кредитів, а
отже, зменшують нестабільність майбутніх надходжень.
Перерозподіл виплат за траншами здійснюється в за-
лежності від термінів їх виходу, тобто з перших траншів
знімається частина рентабельності і переноситься на
останній із них, який характеризується найбільшим ри-
зиком.

Говорячи про австрійську модель фінансового ме-
ханізму формування житлового фонду, найчастіше ма-
ють на увазі класичний німецький, однорівневий ме-
ханізм, у якому банки, зокрема іпотечні, залишають ви-
дані позички в своєму портфелі, а для залучення коштів
випускають облігації, забезпечені платежами від пози-
чальників і заставою нерухомого майна (пфандбрифи).

Пфандбриф — це облігація, що випускається бан-
ками, нерідко і не тільки іпотечними, для фінансування
формування житлового фонду Австрії через іпотечні
кредити приватним особам й комерційним організаціям.
Забезпеченням пфандбрифів служать як перша застав-
на на нерухомість (іпотечні облігації), так і кредити сус-
пільному сектору (публічні облігації); при цьому вони
випускаються як у іменній формі, так й на пред'явника,
а найбільш поширені терміни погашення — це 3, 5 та 10
років.

Основна відмінність пфандбрифа від інших цінних
паперів, які використовуються у процесі фінансування
формування житлового фонду в Австрії полягає у тому,

що кожен їх випуск пов'язаний з конкретним пулом. При
емісії пфандбрифів не потрібно створення конкретних
пулів для випуску конкретних облігацій, а створюється
єдиний пул для усіх емісій. Обсяг пулів, як і їх структу-
ра, постійно змінюється, оскільки видаються нові позич-
ки, а старі погашаються. Відсотки за пфандбрифами не
перевищують відсоткові виплати за цільовими облігаці-
ями, що емітуються під цілі формування житлового
фонду.

Вихідним моментом створення ринку кредитних де-
ривативів в Україні має стати встановлення законодав-
чо-нормативного середовища, яке регулюватиме цей
процес. Оскільки основними учасниками ринку кредит-
них деривативів є банки, a об'єктом торгівлі — кредит-
ний ризик у процесі фінансування формування житло-
вого фонду, взятий на себе банківською системою, то
важливою є позиція Національного банку України з при-
воду цього. Необхідно чітке розуміння банками систе-
ми оцінки ризиків, притаманних новим фінансово-еко-
номічним інструментам фінансування формування жит-
лового фонду, що визначить основні принципи їх робо-
ти на ринку кредитних деривативів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнення результатів аналізу особливостей
фінансування формування житлового фонду в
Австрійській республіці дозволяє стверджувати, що ста-
білізація цін на об'єкти житлового фонду позначиться
на ритмічності надходження грошей від пайовиків. Це
призведе до банкрутств дрібних забудовників, які не
мають інших джерел фінансування його розвитку. Про-
те, сьогодні, мінімізуючи ризики, "портфельні" інвесто-
ри вважають за краще вкладення в об'єкти найбільших
девелоперів, котрі забезпечують 60% пропозиції на
первинному ринку. Аналіз міжнародного досвіду на за-
садах системного підходу, визначення суті і специфіки
нових інструментів та особливостей процесу фінансу-
вання формування житлового фонду Австрії дозволить
на їх основі розробити, адаптувати й впровадити в ук-
раїнську практику нові фінансово-економічні інструмен-
ти фінансування формування житлового фонду нашої
держави. Перспективою подальших досліджень можуть
стати хеджування і сек'юритизація операцій та ризиків,
які пов'язані з фінансуванням формування житлового
фонду.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умовою ефективного розвитку економіки України

та її регіонів є нарощування виробничого потенціалу,
що неможливо без впровадження інновацій. Однак, на
сьогодні реалізація інноваційних проектів відбуваєть-
ся повільними темпами в результаті ряду проблем, до
основних з яких можна віднести, недостатність фінан-
сування у зв'язку з браком коштів, високі ціни на кре-
дитні ресурси для позичальників, слабка капіталізація
банківської системи, високі ризики інноваційних про-
ектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Удосконаленню процесу управління інноваційним

розвитком регіону та його фінансовим забезпеченням
присвячені роботи Яненкової І.Г., Бобровської О.Ю.,
Гарман М.В., Карпець О.С., Геєця В.М., Крупки М.І., але
в умовах постійно змінних економічних та політичних
умовах функціонування регіонів України потребує уточ-
нення та адаптація напрацьованих розробок. Потребує

УДК 336.15:330.341.1:332.14

О. Ю. Доценко,
асистент кафедри економічного аналізу і фінансів,
ДВНЗ "Національний гірничий університет"

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ

O. Dotsenko,
Assistant of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF FORMATION OF THE FINANCIAL
RESOURCES OF REGIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

У статті автором запропоновано шляхи трансформації системи управління інноваційним роз-

витком регіону. Також у рамках дії Закону України "Про державно-приватне партнерство" ав-

тором розглянуто організаційні кроки впровадження консолідованого фінансування інновацій-
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подальшого дослідження організаційний механізм
управління інноваційним розвитком регіону в умовах за-
вершення дії Регіональних центрів інноваційного роз-
витку та здійснення управління інноваційним розвитком
регіону лише обласним держадміністраціям.

Тому метою статті є розробка рекомендацій щодо
трансформації організаційної структури та механізму
функціонування системи управління фінансуванням
інноваційного розвитку регіону.

Відповідно до Закону України "Про інноваційну
діяльність" [1], регулювання інноваційним розвитком на
регіональному рівні здійснюється Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними і районними
радами відповідно до їх компетенції шляхом:

1) затвердження регіональних інноваційних про-
грам, що кредитуються з бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим, обласних і районних бюджетів;

2) визначення коштів бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим, обласних і районних бюджетів для фінансо-
вої підтримки регіональних інноваційних програм деле-
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гують повноваження обласним і районним державним
адміністраціям фінансування регіональних інноваційних
програм через державні інноваційні фінансово-кредитні
установи (їх регіональні відділення) у межах виділених
у цих бюджетах коштів;

3) контролю фінансування регіональних інновацій-
них програм за кошти бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних і районних бюджетів.

Управління регіональним інноваційним розвитком
спрямовується на:

— аналіз науково-технічного потенціалу регіону та
рівня його інноваційного розвитку;

— визначення та обгрунтування регіональних нау-
ково-технічних, промислових і інноваційних пріоритетів;

— розробку та реалізацію інноваційно-інвестицій-
них програм;

— використання на рівні регіону прогресивних нау-
ково-технічних розробок регіону та світових наукових
досягнень;

— створення і стимулювання розвитку мережі но-
вих форм інноваційної інфраструктури: технопарків,
технополісів, науково-виробничих, інноваційних цент-
рів, бізнес-інкубаторів тощо [2].

Управління фінансовим забезпеченням іннова-
ційного розвитку регіону полягає у виконанні про-
грами інноваційного розвитку регіону шляхом от-
римання запланованих програмою джерел фінансу-
вання у повному обсязі та контролі за їх цільовим
використанням. При цьому, основна задача органів
місцевого самоврядування забезпечити повне й
своєчасне надходження та ефективне використан-
ня фінансових ресурсів, спрямованих на інновацій-
ний розвиток.

 Управління інноваційним розвитком Дніпропет-
ровського регіону забезпечує Управління науки,
вищої та професійно-технічної освіти Департаменту
освіти і науки Дніпропетровської облдержадмініст-
рації через Відділ науки та вищої освіти. Департа-
мент відповідно до "Положення про Департамент
освіти і науки Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації" [3] забезпечує реалізацію на те-
риторії Дніпропетровської області державної політи-
ки у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інно-
ваційної діяльності, трансферу технологій, інтелек-
туальної власності. Відділ науки та вищої освіти Де-
партаменту освіти і науки Дніпропетровської облдер-
жадміністрації свою діяльність спрямовує в основ-
ному на розвиток, управління та фінансове забезпе-
чення науки та вищої освіти Дніпропетровської об-
ласті, а інноваційна діяльність регіону відділом ке-
рується тільки з точки зору керування науковою
діяльність в інноваціях. Саме це є гальмом іннова-
ційного розвитку регіону, бо більшість наукових роз-
робок так і залишаються на стадії розробок.

Основним документом, який регламентує шляхи
інноваційного розвитку Дніпропетровського регіону
є Регіональна програма інноваційного розвитку на пе-
ріод до 2020 року, затверджена рішенням Дніпропет-
ровської обласної ради від 24 грудня 2004 року №
493-24/IV "Про регіональну програму інноваційного
розвитку на період до 2020 року" [4]. Але на даний
час виконання регіональної програми інноваційного

розвитку йде достатньо повільними темпами, що по-
в'язане з відсутністю прямого контролюючого та ке-
руючого підрозділу державних органів управління
інноваційним розвитком, призупиненням фінансуван-
ня запланованих заходів програми. Тому потребує пе-
регляду й доопрацювання запланованих заходів про-
грами відповідно до сучасних умов економічного,
науково-технологічного та соціального середовища
регіону.

Проаналізував сучасну структуру управління інно-
ваційним розвитком та його фінансовим забезпеченням,
автор дійшов до висновку, що на сьогодні розвиток си-
стеми управління фінансовим забезпеченням іннова-
ційного розвитку Дніпропетровського регіону не тільки
не завершено, але й призупинено.

На нашу думку, потребує створення відповідного
структурного підрозділу, який би входив до складу
Департаменту освіти та науки, але його основне зав-
дання повинно полягати саме в управлінні інновацій-
ним розвитком області, але у взаємозв'язку з науко-
во-технічним розвитком, яким керує Відділ науки та
вищої освіти. Таким підрозділом може стати "Сектор
інноваційного розвитку". Саме на "Сектор інновацій-
ного розвитку", на думку автора, необхідно покласти
функції з управління та контролю інноваційним роз-
витком Дніпропетровської області, відповідно до зат-
вердженого Положення про Департамент [3], розділів
їх між Відділом науки та вищої освіти й запропонова-
ним автором Сектор інноваційного розвитку, при чому
залучив до роботи спеціалістів Відділу науки та вищої
освіти.

Рішення проблеми недостатнього фінансування
інноваційного розвитку регіону, автором пропонуєть-
ся розв'язати за рахунок розвитку консолідованого
фінансування інноваційних проектів, коли кілька роз-
порядників фінансових ресурсів, тимчасово об'єднав-
ши свої зусилля, надають фінансові ресурси, отриму-
ючи при цьому відповідний ефект [5]. Консолідоване
фінансування дозоляє акумулювати необхідний обсяг
фінансових ресурсів і розподілити ризики між всіма
учасниками угоди, щодо фінансування інноваційних
проектів.

Основною перешкодою при впровадженні кон-
солідованого фінансування може стати, перш за все,
відсутність нормативного регулювання в області кон-
солідованого фінансування, а саме: відсутність стан-
дартної документації по угодам консолідованого
фінансування та відсутність судових прецедентів в
області розгляду спорів по цим угодам. З урахуван-
ням даних обставин доцільно розробляти спеціальні
механізми консолідованого фінансування, що пере-
бувають у рамках поточного законодавства України
[1, 6].

Для ефективного фінансового забезпечення та
контролю над фінансування інноваційних проектів,
автором пропонується під керівництвом Дніпропет-
ровської обласної державної адміністрації створи-
ти Державну бюджетну організацію "Регіональний
фонд фінансової підтримки інноваційного розвитку
Дніпропетровської області" основна мета діяльності
якого, на думку автора, це управління та контроль
саме процесу фінансової підтримки впровадження
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інновацій в Дніпропетровської області. Дільяність
фонду повинні відповідати Закону України "Про дер-
жавно-приватне партнерство" [6]. Створення фонду
повинно буди зафіксовано відповідним розпоряд-
женням голови Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації, а його діяльність здійснюватися
відповідно до затвердженого Дніпропетровською
обласною державною адміністрацією "Положенням
про Регіональний фонд фінансової підтримки інно-
ваційного розвитку Дніпропетровської області" Пе-
релік організаційних заходів та розрахунок коштів
на створення фонду може бути затверджений в онов-
леній Регіональної програми інноваційного розвит-
ку Дніпропетровської області.

На функції Фонду, автором пропонується поклас-
ти функції керування фінансуванням щодо реалізації
інноваційних проектів регіону, які відбираються кон-
курсною комісією, у порядку й на умовах, встановлю-
ваних Положенням про Регіональний фонд, шляхом
надання кредитів, надання позик, здійснення лізинго-
вих операцій, фінансування на поворотній основі в
інших формах, участі в статутних фондах господарчих
товариств. Основне завдання фонду — відбір найбільш
ефективних проектів для надання фінансової підтрим-
ки за рахунок, запропонованого автором [5] консолі-
дованого фінансування. Відбір інноваційних проектів,
які будуть профінансовані консолідовано, повинен
відбуватися за результатами засідання конкурсної
комісії, склад і положення про яку затверджується
розпорядженнями голови облдержадміністрації. До
складу комісії можуть входити представники держав-
ної та місцевої влади, представники зацікавлених
суб'єктів господарювання області та суб'єктів фінан-
сового ринку області.

Структура управління Регіонального фонду фінан-
сової підтримки інноваційного розвитку Дніпропетров-
ської області повинна включати представників органів
влади, підприємств та організацій, найбільш зацікавле-
них у фінансуванні та розвитку науковій та інноваційній
діяльності в Дніпропетровському регіоні. Реалізацію
заходів щодо створення та функціонування "Регіональ-
ного фонду фінансової підтримки інноваційного розвит-
ку Дніпропетровської області" передбачається здійсню-
вати за рахунок коштів державного та обласного бюд-
жетів, коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, заці-
кавлених підприємств та організацій, грантів міжнарод-
них організацій.

Регіональний фонд фінансової підтримки іннова-
ційного розвитку Дніпропетровської області прямо не
фінансує інноваційні проекти, а здійснює органі-
заційні кроки щодо фінансування проекту на основі
акумулювання розрахованих часток розпорядників
фінансових ресурсів. За допомогою формування
фонду, Інноватор може отримати необхідну суму
фінансових ресурсів під реалізацію інноваційного
проекту в обсязі й на умовах, які не завжди доступні
одному інвестору.

Механізм функціонування системи управління кон-
солідованим фінансування відповідно до положень По-
станови КМУ "Порядок надання державної підтримки
здійсненню державно-приватного партнерства" [7] та
в умовах функціонування фонду, на думку автора,

можна описати наступним чином. Інноватор, що має ба-
жання створення інноваційного продукту або впровад-
ження інноваційної теології формує бізнес-план інно-
ваційного проекту, в якому обов'язковою умовою є
розширена фінансова частина з розрахунками еконо-
мічного, комерційного, бюджетного, соціального та
екологічного ефектів, направляє його на розгляд кон-
курсної комісії Регіонального фонду фінансової
підтримки інноваційного розвитку Дніпропетровської
області.

Організації, підприємства, місцеві та державні
органи влади (далі — розпорядники фінансових ре-
сурсів), які можуть отримати ефекти від реалізації інно-
ваційного проекту та мають бажання здійснити спільне
фінансування проекту, погоджують із Інноватором
умови такого фінансування.

Розпорядники фінансових ресурсів, Інноватор та Ре-
гіональний фонд фінансової підтримки інноваційного
розвитку Дніпропетровської області (далі — учасники
консолідованого фінансування) укладають наступні
Договори:

— між кожним розпорядником та Регіональним
фондом фінансової підтримки інноваційного розвитку
Дніпропетровської області на предмет згоди надання
відповідної суми фінансових ресурсів з метою фінансу-
вання конкретного інноваційного проекту, на умовах,
які дозволять розпоряднику отримати запланований
проектом ефект;

— між Інноватором та Регіональним фондом
фінансової підтримки інноваційного розвитку Дніпро-
петровської області на предмет згоди отримання
відповідної суму фінансових ресурсів, яка буде вико-
ристана за строго цільовим призначенням, а реаліза-
ція проекту принесе кожному з розпорядників запла-
новані ефекти. Відповідно до договору Інноватор зо-
бов'язується здійснити роботи зі створення інновац-
ійного продукту або впровадити інноваційні техно-
логії відповідно до погодженого бізнес-плану й кош-
торису доходів та видатків, а Фонд — оплатити ці
роботи.

Усі договори повинні містити умови фінансуван-
ня, строки надання фінансових ресурсів, умови повер-
нення (якщо це кредитні ресурси), умови отримання
запланованих ефектів, умови оплати отриманих
фінансових ресурсів, а також обов'язки та права усіх
учасників консолідованого фінансування окремого
інноваційного проекту.

Для організації поточної роботи по фінансуван-
ню інноваційного проекту (на кожному етапі) розпо-
рядниками фінансових ресурсів та незалежними екс-
пертами створюється Рада Регіонального фонду, в
яку делегується представник від кожного розпоряд-
ника. Зазначена Рада Регіонального фонду є вищим
колегіальним органом управління консолідованого
фінансування. Рада Регіонального фонду вибирає
Голову Ради, який веде збори та підписує Протоко-
ли.

Фінансування на користь Інноватора у відповід-
ності з кошторисом інноваційного проекту здійснюєть-
ся через органи Державного Казначейства в Дніпро-
петровської області. В органах Казначейства відкри-
вається Спеціальний рахунок Регіонального фонду, на



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

81

який поступають кошти від кожного розпорядника у
відповідності до договору, та з якого відбувається пла-
тежі на користь Інноватора у відповідності розрахова-
ного кошторису витрат проекту. Також у процесі реа-
лізації проекту на цей рахунок Інноватором будуть на-
правлятися платежі, які є платою за фінансові ресур-
си, які будуть виплачуватися кожному з розпорядників
у відповідності до розрахованих кошторисів видатків
проекту.

Фінансування через спеціальний рахунок Держав-
ного казначейства дозволить прозоро контролювати
процес фінансування інноваційного проекту та отри-
мання ефектів розпорядниками на всіх етапах його
реалізації. Державне казначейство у Дніпропетровсь-
кої області зобов'язується забезпечувати розрахун-
ки з Інноватором відповідно до затвердженого кош-
торису й контролювати виконання ним оплачуваних
робіт.

Частка кожного розпорядника у консолідованому
фінансуванні буде визначатися пропорційно розміру
його участі в наданні фінансових ресурсів та отримано-
го ефекту [5].

З метою фінансування діяльності Регіонального
фонду, в умовах дефіциту бюджетних коштів, Інно-
ватор та розпорядники фінансових ресурсів, які от-
римують економічний та комерційний ефекти, спла-
чують встановлену плату за консультаційні послуги,
яку перераховують на поточний рахунок Регіональ-
ного фонду, відкритий в органах державного казна-
чейства в Дніпропетровської області. Розмір плати
встановлюється рішенням голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації, залежить від суми
інноваційного проекту та суми фінансових ресурсів
розпорядника. Отримані кошти спрямовуються на
оплату праці експертів та консультантів, придбання
поточних товарів та послуг, необхідних для безпере-
бійної роботи Фонду.

Застосування запропонованого автором механізму
консолідованого фінансування інноваційних проектів
дозволить:

1. Забезпечити фінансову прозорість усього про-
цесу фінансування, оскільки всі видатки будуть
здійснюватися по затвердженому кошторису, який
буде основним фінансовим документом проекту, зат-
вердженим Департаментом освіти та науки Дніпропет-
ровської обласної державної адміністрації та переда-
ний в органи Державного казначейства в Дніпропет-
ровської області.

2. Гарантовано забезпечити учасникам консо-
лідованого фінансування прозорий розподіл дохо-
ду, отриманого від реалізації інноваційного проек-
ту.

3. Залучити до участі в консолідованому фінансу-
ванні нерезидентів (у першу чергу — фонди-гранто-
давці), які не стали б фінансувати такі проекти по-
одинці.

При дослідженні перспектив впровадження консо-
лідованого фінансування виникає питання розробки
методологічного підходу до розвитку даного інстру-
мента фінансового забезпечення інноваційного роз-
витку регіону. Для впровадження консолідованого
фінансування в регіональну практику необхідно про-

вести інституціональні перетворення й, насамперед,
створити Державну організацію "Регіональний фонд
фінансової підтримки інноваційного розвитку Дніпро-
петровської області". При консолідованому фінансу-
ванні саме Регіональний фонд буде виступати в ролі
фінансово-розрахункового центру, так як на спеціаль-
ний рахунок державної організації в органах казначей-
ства будуть акумульовувати фінансові ресурси, залу-
чені шляхом участі розпорядників у консолідованому
фінансуванні.

Через те, що "Регіональний фонд фінансової під-
тримки інноваційного розвитку Дніпропетровської об-
ласті" пропонується створювати як державну організа-
цію під керівництвом Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації, то на інтернет-сайті Інформацій-
но-ресурсного центру Дніпропетровської області
"Відкрита влада", необхідно буде розмішувати наступ-
ну інформацію:

— список інноваційних проектів, поданих на розг-
ляд Конкурсної комісії, та короткий опис;

— комерційні пропозиції для потенційних розпоряд-
ників фінансових ресурсів;

— стандартний пакет документів;
— аналітичні звіти о діяльності Фонду
— аналітичні звіти про хід реалізації проектів, які

фінансуються під егідою Фонду.
Регіональний фонд також буде збирати та по-

ширювати між своїми учасниками інформацію про
нові укладені договори з консолідованого фінан-
сування.

Таким чином, як свідчить вищевикладене, з метою
підвищення ефективності управління інноваційним роз-
витком регіону основними завданнями для розширен-
ня регіонального консолідованого фінансування інно-
ваційних проектів повинні стати:

1) забезпечення розробки та прийняття норматив-
но-правової бази по процедурі консолідованого фінан-
сування регіональних інноваційних проектів;

2) сприяння створенню в регіоні елементів органі-
заційної інфраструктури, яка забезпечує консолідова-
не фінансування;

3) надання державних гарантій по проектам, які
фінансуються консолідовано;

4) відпрацьовування технології надання консолідо-
ваного фінансування.

Запропонований автором організаційний ме-
ханізм фінансового забезпечення інноваційного
розвитку Дніпропетровського регіону дозволить
трансформувати систему управління інноваціями на
регіональному рівні та в рамках державно-приват-
ного партнерства забезпечити можливість реалі-
зації консолідованого фінансування регіональних
інноваційних проектів, що в свою чергу позитивно
вплине на рівень соціально-економічного розвитку
та підвисить рівень конкурентоспроможності регі-
ону.

Подальше дослідження необхідно спрямувати на
конкретизацію розподілу функцій між існуючими від-
ділом науки та освіти та запропонованим сектором інно-
ваційного розвитку з урахуванням організаційної струк-
тури, яка є необхідною для підвищення ефективності
інноваційного розвитку регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Банківська система — одна з найважливіших орга-

нізаційних механізмів кредитної та фінансової системи краї-
ни, яка має значний вплив на її економічний розвиток, адже
банківські установи є найбільшими фінансовими посеред-
никами в світі, що мобілізують значні грошові кошти, роз-
поділяють та перерозподіляють їх між суб'єктами економі-
чних відносин, забезпечують безперервний процес руху
фінансових ресурсів задля діяльність усіх галузей національ-
ної економіки. Саме це зумовлює значне державне регулю-
вання банківської діяльності, а його неефективність суттє-
во впливає на стан банківської системи та її потенціал у за-
безпеченні економічного зростання країни.

Формуванню ефективно функціонуючого механізму
регулювання банківської системи перешкоджає відсутність
єдиного категоріального апарату щодо розуміння сутності
основних понять у банківській сфері, у тому числі наявна
неузгодженість у трактуванні та співставності таких визна-
чень, як "регулювання", "регулювання банківської діяль-
ності", "регулювання банківської системи", "банківське ре-
гулювання" та "банківський нагляд".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

За результатами проведеного дослідження нами визна-
чено, що єдиного розуміння поняття "регулювання банкі-
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вської системи" в науковій літературі не сформовано. При
цьому значна неузгодженість наявна щодо об'єкту регулю-
вання, в якості якого визначають "діяльність банківських
установ" (О.О. Іващук), "банківську діяльність" (Н.І. Версаль,
Л. Конопатська, К. Раєвський, Л.Г. Кльоба, Г.Ф. Малашен-
ко, А.О. Сігайов), банківську систему (Л.О. Донченко, О.А.
Колодій, О.В. Панасенко, Т.В. Черничко, Р.О. Ющик), банк-
івництво (С. М. Лобозинська), при цьому, якщо досліджува-
ти зміст праць зазначених вище та інших науковців, пере-
важна більшість з них досліджує банківське регулювання
та нагляд банків другого рівня центральними банками
(мікропруденційне регулювання та нагляд). Ряд науковців
досліджують окремі аспекти регулювання банківських сис-
тем (іноземного капіталу [12]; видів діяльності банків (інве-
стиційної [10], кредитної [1], діяльності на ринку банківсь-
ких металів [13]); якості банківських послуг [6]) тощо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є проведення критичного аналізу

підходів до визначення понять "регулювання" по відношен-
ню до об'єктів, "регулювання банківської системи", "регу-
лювання банківської діяльності", "банківське регулюван-
ня" та "банківський нагляд" та обгрунтування авторського
трактування визначення "регулювання банківської систе-
ми" з урахуванням сучасних тенденцій наукової методо-
логії.

INTERPRETATION OF ESSENCE CONCEPT OF " REGULATION OF THE BANKING SYSTEM"
TAKING INTO ACCOUNT OF MODERN TENDENCIES OF SCIENTIFIC METHODOLOGY
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Будь-яка теорія управління серед параметрів її визна-

чення виокремлює таку функцію, як регулювання. У [5] виз-
начено, що регулювання — це "вид управлінської діяльності,
спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо
в керованій системі шляхом розроблення і впровадження
керуючою системою відповідних заходів". Науковцями
підкреслюється, що регулювання здійснюють "…на всіх ста-
діях управління шляхом коригування планів, перебудови
організаційної структури, впровадження нових методів впли-
ву на об'єкт регулювання з метою усунення відхилень та
недоліків у процесі управління". Тому, як зазначає О.М. Ос-
тровська, регулювання — функція управління фінансами,
орієнтована на нормативність і має фіксувати будь-яке відхи-
лення від норм. Безперервний зв'язок усіх ланок управлін-
ня фінансами забезпечує фінансове регулювання [9]. У [2]
акцентується увага на тому, що "регулирование есть деятель-
ность по поддержанию в динамической системе управления
производством заданных параметров … Это как раз та фун-
кция, которая связывает систему управления с внешней сре-
дой ... Функция регулирования детерминируется норматив-
ностью: в её поле зрения находится всякое отклонение от
нормы. Регулирование состоит в достижении такой деятель-
ности системы, при которой ликвидируются все отклонения
состояния от заданного значения".

Виходячи з зазначеного вище, нами зроблено наступні
висновки, які доцільно враховувати при формування ав-
торського підходу до визначення поняття "регулювання бан-
ківської системи":

— регулювання є функцією управління в цілому, відпо-
відно, є складовою її функціональної підсистеми;

— цілі та завдання регулювання детермінуються нор-
мативністю; тобто визначаються цілями та завданнями уп-
равління в цілому, встановленими цільовою підсистемою
управління (планами, нормами, лімітами та нормативами);

— регулювання передбачає розробку управлінських
впливів, спрямованих на усунення відхилень фактичних па-
раметрів об'єкту управління від цільових.

За результатами проведеного дослідження нами визна-
чено, що поняття "регулювання банківської системи" в нау-
ковій літературі практично не визначається, навіть у дослід-
женнях, присвячених цій проблематиці. Переважним у
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі є досліджен-
ня сутності та особливостей поняття "регулювання банківсь-
кої діяльності". Тому для формування авторського розумі-
ння поняття "регулювання банківської системи" здійснимо
дослідження наявних підходів до визначення цих понять.

С.М. Лобозинською у [7] розкривається сутність дер-
жавного регулювання банківської системи, під яким запро-
поновано розуміти "…здійснення державою організаційно-

управлінських, інституційних та економічних функцій через
реалізацію нормативно-правового регулювання, податкової,
конкурентної та грошово-кредитної політики, що дало
підстави розробити Концепцію державного регулювання
банківської системи України, яка спрямована на формуван-
ня фінансово стійкої та конкурентоспроможної банківської
системи, здатної шляхом ефективного переливання капіта-
лу подолати наявні диспропорції в економіці країни". Недо-
ліком зазначеного підходу, на нашу думку, є суттєве роз-
ширення об'єктного поля регулювання банківської системи
через включення регулювання конкуренції, податкового
регулювання тощо. Ми вважаємо, що об'єктне поле регу-
лювання банківської системи повинно бути зосереджено
безпосередньо в межах банківської системи з урахуванням
її взаємозв'язків з внутрішнім та зовнішнім середовищами.

У роботі Я.А. Гейвандова запропоновано розглядати
регулювання банківської системи в широкому (всі форми
управлінського впливу на банківську систему) та вузькому
(управлінський вплив держави на банківську систему, що
здійснюється виключно державними органами, спрямова-
ний на реалізацію її конституційних функцій) розуміннях.
Далі науковець зазначає, що державне регулювання банкі-
вської системи — це "… сложное многоплановое явление.
С одной стороны, это регулирование макроэкономических
процессов, связанных с денежно-кредитными отношения-
ми, когда государство воздействует на все структурные эле-
менты денежно-кредитной системы, включая Банк России...
С другой стороны, государственное регулирование прояв-
ляется в непосредственном воздействии на организации,
функционирующие в денежно-кредитной сфере, но без вме-
шательства в их оперативную деятельность (регистрация,
лицензирование, надзор, контроль, использование обяза-
тельных экономических нормативов, инструментов и мето-
дов денежно-кредитного регулирования и т. п.)" [3].

Схожий підхід до структуризації, але вже по відношен-
ню до регулювання банківської діяльності запропоновано
В.Ю. Міроновим, який підкреслює, що в ньому доцільно ви-
діляти два рівні: по-перше, — це регулювання державою
макроекономічних процесів, пов'язаних з грошово-кредит-
ними відносинами, при чому вплив держави здійснюється
на всі елементи банківської системи, включаючи централь-
ний банк; по-друге, — це безпосередня регулююча
діяльність уповноважених державних органів по відношен-
ню до окремих елементів банківської системи [8].

У цілому підхід науковців відповідає авторському розу-
мінню до визначення об'єктного поля регулювання банкі-
вської системи, оскільки ними виділяються регулювання
державою макроекономічних процесів, пов'язаних з грошо-
во-кредитними відносинами (грошово-кредитне регулюван-
ня) та регулювання окремих елементів банківської системи.

Таблиця 1. Підходи науковців до визначення поняття

"регулювання банківської діяльності"

Науковець Визначення поняття «регулювання банківської діяльності» 

М. А. Шаповалов  

деятельность государственных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

Президента РФ, а также Банка России, направленную на реализацию финансово-правовой политики 

государства и упорядочение деятельности кредитных организаций 

О. В. Румянцева  

осуществление специально уполномоченными органами нормативного и индивидуально-властного 

упорядочивающего воздействия на банковскую систему в целях упорядочения деятельности 
элементов банковской системы, защиты прав и законных интересов лиц, взаимодействующих с 
элементами банковской системы, а также формирования и поддержания устойчивого правопорядка в 

сфере банковской деятельности 

О. П. Орлюк 

О. С. Любунь  

 

форма державного управління, що становить собою систему заходів, за допомогою яких держава 
через центральний банк (або інший уповноважений орган) забезпечує стабільне та безпечне 
функціонування банків, а також попереджає дестабілізуючі процеси у банківському секторі 

А. М. Мороз,  
В. І. Міщенко, 

А. П. Яценюк, 

В. В. Коваленко, 

О. Г. Коренєва  

 

створення відповідної правової бази. По-перше, це розробка та ухвалення законів, що регламентують 

діяльність банків. По-друге, ухвалення відповідними установами, уповноваженими державою, 

положень, що регламентують функціонування банків у вигляді нормативних актів, інструкцій, 

директив. Вони базуються на чинному законодавстві, конкретизують та роз’яснюють основні 
положення законів. Законодавчі та нормативні положення визначають такі межі поведінки банків, 

які сприяють надійному та ефективному функціонуванню банківської системи 
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На нашу думку, даний підхід є базовим для формування на-
уково-методичного забезпечення регулювання банківської
системи, але його на макрорівні слід розширити за рахунок
включення такого рівня регулювання, як регулювання дер-
жавою макроекономічних процесів, пов'язаних з забезпе-
ченням стабільності фінансових ринків (макропруденційне
регулювання).

Слід зауважити, що досить часто науковці оперують
поняттям "регулювання банківської діяльності", при цьому
чітко не виокремлюють рівні, на яких воно здійснюється.
Узагальнення підходів вітчизняних та зарубіжних науковців
до поняття "регулювання банківської діяльності" представ-
лено в таблиці 1.

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, щодо розум-
іння понять "регулювання", "регулювання банківської сис-
теми" та "регулювання банківської діяльності" нами зроб-
лено наступні висновки:

— регулювання банківської системи — одна з функцій
державного управління, що реалізується державою через
уповноважені органи (переважно, через центральний
банк);

— регулювання банківської системи реалізується на
макрорівні — через регулювання процесів, пов'язаних з
грошово-кредитними відносинами (грошово-кредитне ре-
гулювання) та забезпеченням стабільності фінансових
ринків (макропруденційне регулювання); на мікрорівні —
через регулювання окремих елементів банківської систе-
ми без безпосереднього втручання в їх оперативну
діяльність;

— цілі та завдання регулювання банківської системи де-
термінуються нормативністю шляхом створення та постійної
актуалізації відповідної нормативно-правової бази;

— регулювання банківської системи передбачає конт-
роль за функціонуванням об'єктів відповідно до рівнів ре-
гулювання, в тому числі за виконанням правових норм, що
регламентують відносини між ними, та розробку управлінсь-
ких впливів, спрямованих на усунення відхилень фактичних
параметрів об'єкту управління від цільових.

Для досягнення мети дослідження необхідним є уточ-
нення понятійного апарату, що, зокрема, вимагає уточнен-
ня та розмежування понять "банківське регулювання" та

"банківський нагляд", які використовуються в наукових пра-
цях, присвячених проблемам регулювання банківської сис-
теми.

Узагальнення підходів науковців щодо визначення по-
няття "банківське регулювання" представлено в таблиці 2.

Базуючись на грунтовному вивченні наукової літерату-
ри, вважаємо, слід розмежовувати поняття "регулювання
банківської системи" та "банківське регулювання" і погод-
жуємось з твердженням О.В. Румянцевої, яка обгрунтува-
ла, що ці поняття співвідносяться між собою як загальне та
часткове, при цьому останньому притаманні як риси лінійно-
го рівня (рівня прямих розпоряджень) регулювання, так і
функціонального (діяльність в уже встановлених межах)
[11].

У контексті розкриття даної теми досить важливим ас-
пектом є уточнення співвідношення між собою понять "бан-
ківське регулювання" та "банківський нагляд". Так, деякі з
науковців ототожнюють ці поняття (О.О. Качан, О.А. Кос-
тюченко, А.М. Мороз, Г.Ф. Фомін, В.П. Поляков і Л.А. Мос-
каленко), інші визначають підпорядкованість і взаємоза-
лежність цих понять (Т.П. Гудзь, І.І. Д'яконова, О.П. Орлюк,
О. Хаб'юк), а треті — їх розмежовують (М.М. Коваленко,
В.Л. Кротюк, В.В. Пасічник).

Узагальнивши результати проведеного дослідження з
урахуванням законодавчого підходу до визначення понять
"банківське регулювання", "банківський нагляд", нами виз-
начено, що банківський нагляд є частиною функції банкі-
вського регулювання Національного банку України і входить
до складу методів адміністративного банківського регулю-
вання.

Зважаючи на зазначене вище, вважаємо, що поняття
"регулювання банківської системи" доцільно визначати як
функцію державного управління, що реалізується уповно-
важеними органами (переважно, через центральний банк)
через регулювання процесів на макрорівні, пов'язаних з
грошово-кредитними відносинами та забезпеченням ста-
більності фінансових ринків; на мікрорівні — через регу-
лювання окремих елементів банківської системи без без-
посереднього втручання в їх оперативну діяльність, детер-
мінуються нормативністю шляхом створення та постійної
актуалізації відповідної нормативно-правової бази та спря-

Науковець Визначення поняття «банківське регулювання» 

В. Ю. Міронов  

система государственных мер нормативного и индивидуального характера, осуществляемых 

Центральным банком Российской Федерации и призванных воздействовать на общественные процессы 

для преобразования их в соответствии с объективными законами в целях защиты и обеспечения 
устойчивости рубля; развития и укрепления банковской системы Российской Федерации; обеспечения 

эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы  

О. Б. Лаутс  

осуществляемое Банком России, как органом банковского регулирования и надзора, регулирование 

банковской деятельности в части делегированных ему государством полномочий при помощи системы 

средств, имеющих правовую форму, с целью поддержания стабильности банковской системы, защиты 

прав и интересов вкладчиков и кредиторов, а также минимизации банковских рисков  

Б. П. Адамик, 

Ю. В. Ващенко, 

О. Любунь, 

О. П. Орлюк  

система заходів, за допомогою яких центральний банк забезпечує стабільне, безпечне функціонування 

банків та запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі 

О. І. Барановський  

… слід розглядати, принаймні, в двох аспектах. По-перше, з точки зору регулювання банками важливих 

елементів соціально-економічного розвитку держави, а, по-друге, з точки зору регулювання банківської 
сфери, як такої, спеціально уповноваженими на це державою органами, недержавними 

саморегульованими організаціями й комерційними банками»  

О. Хаб’юк  

формування та застосування державою заходів впливу на банківську сферу для досягнення державних 

цілей (забезпечення грошового обігу, стабільність банківської системи, уникнення монополізації, 
усунення недоліків міжнародної діяльності банків тощо)  

М. Суржинський  

…як функція державного управління покликане сприяти забезпеченню: стійкості роботи і зміцненню 

фінансового стану банківських установ; орієнтації та стимулювання діяльності банку в галузі 
кредитування та виконання пріоритетних завдань розвитку економіки та підвищення добробуту 

суспільства; наукової організації грошового обігу в народному господарстві; створенню системи гарантій 

захисту інтересів вкладників, передусім фізичних осіб  

Закон України 

«Про Національний 

банк України»  

одна з функцій Національного банку України, яка полягає у створенні норм, що регулюють діяльність 

банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, 

відповідальність за порушення банківського законодавства 

Таблиця 2. Підходи науковців щодо визначення поняття "банківське регулювання"
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мована на забезпечення виконання банківською системою
притаманних ній функцій без загрози втрати фінансової
стабільності.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження сформовані

слідуючи висновки:
1. Поглиблене вивчення понять "регулювання банківсь-

кої системи" та "банківське регулювання" свідчить, що вони
співвідносяться між собою як загальне та часткове, при цьо-
му останньому притаманні як риси лінійного рівня регулю-
вання, так і функціонального.

2. При зіставленні термінів "банківське регулювання" та
"банківський нагляд" з'ясовано, що банківський нагляд є
частиною функції банківського регулювання Національно-
го банку України і входить до складу методів адміністра-
тивного банківського регулювання.

3. Аналіз понятійно-термінологічного апарату щодо
визначення сутності "регулювання", "регулювання банківсь-
кої системи" та "регулювання банківської діяльності" дає
можливість, з урахуванням сучасних тенденцій наукової
методології, сформувати авторське бачення поняття "регу-
лювання банківської системи" під яким слід розуміти функ-
цію державного управління, що реалізується уповноваже-
ними органами (переважно, через центральний банк) через
регулювання процесів на макрорівні, пов'язаних з грошо-
во-кредитними відносинами та забезпеченням стабільності
фінансових ринків; на мікрорівні — через регулювання ок-
ремих елементів банківської системи без безпосереднього
втручання в їх оперативну діяльність, детермінуються нор-
мативністю шляхом створення та постійної актуалізації
відповідної нормативно-правової бази та спрямована на за-
безпечення виконання банківською системою притаманних
ній функцій без загрози втрати фінансової стабільності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значний регулятивний потенціал прямих податків у

сенсі впливу на соціально-економічні процеси, що відбу-
ваються в суспільстві, водночас їх не менш важливе зна-
чення, насамперед у розрізі таких основних видів, як по-
даток на прибуток підприємств та податок на доходи
фізичних осіб, в формуванні встановленого та необхід-
ного обсягу бюджетних надходжень, обумовлюють по-
требу в здійсненні подальших досліджень з цієї пробле-
матики. Питання щодо підвищення фіскальної ефектив-
ності прямих податків в Україні, яке особливо загост-
рюється в умовах специфіки посткризового розвитку
країни, і сьогодні не втрачає своєї актуальності. Неодноз-
начність фіскальних наслідків започаткованих ухвален-
ням Податкового кодексу України та передбачених в його
рамках наступних змін, свідчить про необхідність вжиття
подальших заходів щодо забезпечення здійснення ре-
форм у сфері прямого оподаткування в Україні.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній науковій літературі приділяється

значна увага вдосконаленню податкової системи

УДК 336.226

О. В. Озерчук,
старший науковий співробітник відділу податкової системи,
ДННУ "Академії фінансового управління", м. Київ
Л. Б. Райнова,
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЯМИХ
ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ФАКТОРИ, ЩО
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FISCAL EFFICIENCY OF DIRECT TAXES IN UKRAINE AND FACTORS WHICH HAVE AFFECTED IT

У статті здійснено класифікацію прямих податків в Україні за методологією Європейської

системи рахунків (ЄСР-95), проаналізовано фіскальну ефективність прямих податків. Внесено

пропозиції щодо підвищення фіскальної ефективності прямих податків у структурі податкових

доходів бюджету держави.

Classification of direct taxes in Ukraine on methodology of the European system of accounts (ESА-

95) is presented, fiscal efficiency of direct taxes is analyzed in this article. Recommendations to

increase of fiscal efficiency of direct taxes in structure of the tax income of the budget of the state

are suggested.

Ключові слова: прямі податки, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб,
податок на землю з фізичних осіб, фіскальна ефективність.

Key words: direct taxes, corporate tax, personal income tax, land tax on individuals, fiscal efficiency.

України, у тому числі в питаннях прямого оподат-
кування та його фіскальної ефективності, що знай-
шло відображення у наукових працях В.Л. Андру-
щенка, Ю.Б. Іванова, А.І. Крисоватого, І.О. Луніної,
В.М. Мельника, А.М. Соколовської, А.А. Славкової,
В.М. Федосова та інших. Проте ще залишається ряд
питань щодо класифікації прямих податків, визна-
чення їх ролі та місця в податковій системі Украї-
ни.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз фіскальної ефективності пря-

мих податків в Україні та виявлення джерел задля її
підвищення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До прямих податків згідно методології Європейсь-

кої системи рахунків (ЄСР-95) в Україні належать: по-
даток на доходи фізичних осіб; податок на прибуток
підприємств; земельний податок з фізичних осіб; пода-
ток на нерухоме майно, відмінний від земельної ділян-
ки; збір за місця паркування транспортних засобів, спла-
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чений фізичними особами; єдиний податок з фізичних
осіб1.

В Україні частка прямих податків у загальній сумі
податків становила в 2008 р. 40,7%, а непрямих —
59,3%. У 2012 році частка прямих податків зменшила-
ся на 3,1 в.п. (до 37,6%), а непрямих збільшилася на 2,7
в.п. (до 62,0%) [2, с. 432—437; 3]. Таким чином, в Ук-
раїні переважають непрямі податки, що підтверджує
висновок, згідно з яким в умовах низького рівня доходів
фізичних осіб та низького рівня податкової культури,
неможливо забезпечити переважання у структурі подат-
кової системи прямих податків.

Прямі податки є вагомим фінансовим регулятором
соціально-економічних процесів. Вони є не лише важ-
ливим джерелом формування бюджетних ресурсів
держави, але й інструментом державного регулюван-
ня доходів платників, інвестицій, нагромадження капі-
талу, ділової активності, сукупного споживання та
інших чинників цілісності, стабільності та розвитку сус-
пільства.

З метою встановлення впливу зміни обсягу над-
ходжень окремих прямих податків та структури по-
даткових платежів до зведеного бюджету на динам-
іку рівня оподаткування в Україні, проаналізуємо ча-
стки прямих податків у ВВП у 2008—2012 роках
(табл. 1).

Як бачимо, протягом аналізованого періоду мак-
симальне значення сумарної фіскальної ефектив-
ності прямих податків було зафіксоване у 2008 році
на рівні 10% ВВП, а мінімальне значення зазначе-
ного показника спостерігалось у 2009 та 2010 роках
на рівні 8,6% ВВП. Дані, наведені в таблиці 1 свід-
чать про те, що в Україні серед прямих податків ос-
новну фіскальну роль відіграють податок на доходи
фізичних осіб та податок на прибуток підприємств.
Їх частка у ВВП у 2008—2012 роках у середньому
становила 4,8% та 4,1% відповідно. У 2012 році
дещо зросла частка єдиного податку з фізичних осіб
у ВВП — до 0,3%, що є наслідком реформування
спрощеної системи оподаткування у 2011 році.
Фіскальна ефективність таких прямих податків, як
земельний податок з фізичних осіб та збір за місця

для паркування транспортних засобів, сплачений
фізичними особами, вкрай незначна.

Пошуки оптимального поєднання фіскальної та
регулюючої функцій податків у країнах з розвине-
ною ринковою економікою привели до того, що ча-
стка податку на прибуток у ВВП стала дуже помірною
у порівнянні з податком на доходи фізичних осіб.
Так, у 2012 році в розвинутих країнах-членах ЄС ча-
стка податку на прибуток у ВВП складала в серед-
ньому 2,7—2,9%, частка податку на доходи фізич-
них осіб — 7,7%. Дисперсія цих податків є такою:
частка податку на доходи фізичних осіб становить
2,5—24,3% у ВВП. Разом із тим, податок на прибу-
ток підприємств у ВВП не перевищує 3,4%, за винят-
ком Люксембургу (5,0%), Мальти (5,9%) та Кіпру
(6,8%) [1, c. 187, 189].

Вважаємо, що існуюча структура податкових над-
ходжень відображає структуру ВВП тієї або іншої
країни. Переважання прямих податкових надходжень
від фізичних осіб у країнах Заходу є наслідком знач-
ної частки їх доходів у суспільному продукті. Пода-
ток на прибуток корпорацій не має великого фіскаль-
ного значення. Його частка у податкових надходжен-
нях більшості розвинутих країн порівняно низька.
Така роль податку на прибуток, крім зазначеної при-
чини, що створює можливість зменшення його част-
ки в податкових надходженнях, зумовлена ще й інши-
ми причинами. Зокрема, визнанням західною теорією
і практикою жорсткого взаємозв'язку між розміром
податку на прибуток і його впливом на виробничі сти-
мули. Вважається, що обкладання прибутку подат-
ком, що перевищує 50% його величини, негативно
впливає на стимули до приватнопідприємницької ви-
робничої діяльності. Таким чином, активне викорис-
тання в практиці державного регулювання саме по-
даткових важелів, і зокрема податку на прибуток, а
також розуміння характеру регулюючого впливу цьо-
го податку на господарську діяльність створили не-
обхідність зменшення його частки в структурі подат-
кових надходжень.

Отже, світовий досвід свідчить, що в контексті фіс-
кальної ефективності прямих податків:

— податок на прибуток підприємств, у першу чер-
гу, є дієвим інструментом регулювання ділової актив-

____________________________
1 Класифіковано автором за методологією ЄСР-95 [1, с.

266—267].

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Податок на доходи фізичних осіб 4,8 4,9 4,7 4,6 4,8 

Податок на прибуток підприємств 5,0 3,6 3,7 4,2 4,0 

Земельний податок з фізичних осіб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Єдиний податок з фізичних осіб 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 

Збір за паркування автотранспорту / Збір 

за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений фізичними особами 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Усього прямих податків та платежів 10,0 8,6 8,6 9,0 9,1 

Таблиця 1. Частка прямих податків у ВВП в Україні у 2008—2012 роках, %

Джерело: [3].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

89

ності в країні та стимулювання або стримування інвес-
тиційної діяльності;

— податок на доходи фізичних осіб має значну роль
у реалізації державної фіскальної політики.

У 2000 році податок на прибуток у загальній сумі
податків складав 24,3%, податок з доходів фізичних
осіб — 20,1% (рис. 1). До 2003 року спостерігалася тен-
денція збільшення ролі податку з доходів фізичних осіб
і, одночасно, зменшення часток податку на прибуток. У
2004 р. зниження ставки податку на прибуток із 30 до
25 % призвело до помітного зменшення фіскальної
ефективності податку: якщо у 2004 році його частка у
загальній сумі податків становила 24,2%, то у 2010 році
вона знизилася до 17,2%.

З точки зору інтересів уряду проблема податку на
прибуток до прийняття ПКУ полягала в тому, що він не
був достатньо фіскально ефективним. 300 підприємств
забезпечували 80% надходжень цього податку.
Більшість вітчизняних підприємств, використовуючи
прогалини в законодавстві, навчилася легально
мінімізувати нарахування податку на прибуток [4, с.
252—253].

У 2011 році у зв'язку із введенням у дію Податко-
вого кодексу України ставку податку на прибуток
було знижено із 25 до 23 %, а також запроваджено
низку нових податкових пільг для таких галузей еко-
номіки, як літако- й суднобудування, легка промис-
ловість, машинобудування, готельний бізнес, вироб-
ництво національних фільмів, виробництво дитячого
харчування, енергетична галузь, а також для стиму-
лювання енергозбереження й використання альтер-

нативних видів палива, для малого та середнього
бізнесу. Крім того, з метою підвищення фіскальної
ефективності податку на прибуток до ПКУ було вне-
сено ряд нових норм, спрямованих на розширення
бази оподаткування.

У 2012 році відбулося подальше зниження ставки
податку на прибуток — із 23 до 21% та розширення
податкових пільг для окремих видів діяльності та інвес-
тиційних проектів. Незважаючи на це, фіскальна ефек-
тивність податку підвищилася з 3,7% ВВП у 2010 році
до 4,2% у 2011 році, хоча й не досягла рівня 2008 року
(5,0%). У 2012 році вона знизилася до 4% від ВВП (табл.
1). Отже, можемо зробити висновок, що у перші два
роки імплементації Податкового кодексу заходи, спря-
мовані на зниження податкового навантаження на при-
буток, не призвели до помітної активізації підприємниць-
кої діяльності, а отже і збільшення податкових надход-
жень, яке дозволило б компенсувати втрати від знижен-
ня ставки податку й розширення системи податкових
пільг.

До того ж із результатів аналізу темпів росту обсягів
прибутку від звичайної діяльності прибуткових
підприємств та надходжень податку на прибуток в Ук-
раїні можна зробити висновок, що до 2011 року темпи
росту обсягів прибутку значно випереджали темпи рос-
ту надходжень податку на прибуток (за винятком 2008
року). Проте після прийняття Податкового кодексу Ук-
раїни ситуація змінилася — починаючи з 2011 року тем-
пи росту надходжень податку на прибуток підприємств
дещо випереджають темпи росту обсягів прибутку (табл.
2).
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Частка податку на доходи фізичних осіб у загальній сумі податків, відсотки

Рис. 1. Динаміка частки податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб

у загальній сумі податків в Україні
Джерело: [2, с. 432—437; 3].

Показники 
Темп росту 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибуток від 

звичайної діяльності 
прибуткових 

підприємств 

144,4 124,09 165,3 105,83 74,20 147,53 128,64 101,91 

Податок на 
прибуток 
підприємств 

145,2 111,5 131,5 139,1 69,06 122,12 136,52 101,26 

 

Таблиця 2. Темпи зростання прибутків від звичайної діяльності прибуткових підприємств

та надходжень податку на прибуток в Україні, % до попереднього року

Примітка. Розраховано за даними звітів Державного казначейства України та Державної служби статистики України.
Джерело [3; 5].
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Зауважимо, що фіскально-регулюючий механізм
прямих податків реалізується, насамперед, через дифе-
ренціацію ставок і пільг. Зниження рівня прямих по-
датків призводить до збільшення чистого прибутку
підприємств та доходів населення, підвищує стимули до
збільшення обсягів інвестування та пожвавлення госпо-
дарської діяльності. Змінюючи податкові ставки, вста-
новлюючи або відміняючи податкові пільги держава
спроможна створити або ослабити додаткові стимули
для капіталовкладень, а змінюючи рівень непрямих по-
датків — впливати на фонд споживання в цілому та на
рівень цін.

Порівняння податкових ставок основних прямих
податків, які застосовувалися у 2012 році у країнах ЄС
і в Україні надає змогу зробити висновок, що Україна
належить до країн з помірним рівнем податкових ста-
вок. Зокрема, у 2012 році середня максимальна став-
ка податку на доходи фізичних осіб у країнах ЄС ста-
новила 38,1%, а середня базова ставка корпоратив-
ного податку — 23,5% [1, c. 187, 189], тоді як в Ук-
раїні вони складали 17% та 19% відповідно. У 2015
році в Україні заплановано зниження ставки податку
на прибуток підприємств до 17%, а у 2016 році — до
16% [6].

До того ж система прямого оподаткування в Ук-
раїні визначається значним обсягом пільг, дохідна ча-
стина бюджету на цьому втрачає істотний обсяг фінан-
сових ресурсів. У системі прямого оподаткування
найбільші втрати бюджету від надання пільг по подат-
ку на прибуток підприємств та податку на землю (табл.
3). У звітах Міністерства доходів і зборів України не
розділяються втрати від надання пільг по податку на
землю з фізичних осіб та по податку на землю з юри-
дичних осіб, аналогічна ситуація і щодо збору за місця
для паркування транспортних засобів. З огляду на цей
факт будемо розглядати втрати по податку на землю
та збору за місця для паркування транспортних засобів
загалом, хоча до прямих податків, згідно з методоло-
гією ЄС, відноситься податок на землю з фізичних осіб
та збір за паркування транспортних засобів, сплаче-
ний фізичними особами. Дані таблиці 3 свідчать про
те, що у 2011 році, після прийняття Податкового ко-
дексу, сума втрат бюджету внаслідок пільгового опо-
даткування по податку на прибуток підприємств зрос-
ла у 7,3 рази у порівняні з сумою втрат по цьому по-
датку у 2010 році. Таке значне збільшення втрат по
податку на прибуток свідчить про зменшення фіскаль-
ного потенціалу даного податку. У той же час сума
втрат бюджету внаслідок надання пільг по податку на
землю зменшилась у 2011 році у 3,4 рази, що свідчить

про значне скорочення пільг з податку на землю з прий-
няттям Податкового кодексу України.

Аналізуючи фіскальну ефективність прямих по-
датків, вважаємо за доцільне зосередити особливу
увагу на оподаткуванні доходів фізичних осіб, яке за-
безпечує найбільші серед прямих податків надход-
ження до зведеного бюджету. На сьогодні врахуван-
ня вже існуючого досвіду застосування в Україні як
пропорційного, так і прогресивного оподаткування
доходів фізичних осіб дає можливість проаналізува-
ти ефективність здійснених заходів для цілей визна-
чення основних пріоритетів щодо подальшого вдос-
коналення й реформування податку на доходи фізич-
них осіб.

З метою виявлення тенденцій зміни фіскальної
ефективності податку на доходи фізичних осіб та чин-
ників, якими були обумовлені ці зміни, розглянемо їх
докладніше. Так, характерною рисою податку на дохо-
ди фізичних осіб ще в перші роки незалежності Украї-
ни була досить низька його частка в структурі бюджет-
них надходжень, зокрема, в 1993 році — лише 6,1%
порівняно з 36,5% ПДВ та 30,7% податку на прибуток
підприємств. У подальшому він не тільки починає забез-
печувати співставні з ПДВ та податком на прибуток
підприємств обсяги надходжень до бюджету, але в ок-
ремі роки навіть випереджає ці два податки. В 2001—
2002 рр., 2007 р., а також 2009—2012 рр. податок на
доходи фізичних осіб посідає друге, а в 2003 р. — навіть
перше місце, випередивши ПДВ. Певним винятком ста-
ли 2004—2006 рр., пов'язані з відмовою від застосуван-
ня високої прогресії в оподаткуванні доходів фізичних
осіб на користь оподаткування за єдиною, відносно не-
високою податковою ставкою в 13%, до зміни остан-
ньої в бік збільшення, а також 2008 р., коли вже і украї-
нська економіка зазнала відчутного впливу світової
фінансової кризи, — податок на доходи фізичних осіб
знов опиняється на третьому місці, поступаючись ПДВ
та податку на прибуток підприємств.

Навіть після досить кардинальних реформ 2004 р.,
розпочатих ухваленням Закону України "Про податок
з доходів фізичних осіб", останній, з погляду його фіс-
кальної ефективності, сприймається дуже неоднознач-
но; суперечливими залишаються і наслідки такої ре-
форми. Негативні, у сенсі скорочення обсягу забезпе-
чуваних надходжень, наслідки переходу до пропорц-
ійного оподаткування виявились найбільш тривалими.
Поясненням одержаних бюджетом втрат стало голов-
ним чином зменшення основної граничної ставки по-
датку з 20% до 13 %, а також впровадження, замість
незмінної впродовж багатьох років величини неоподат-

Назва платежу 
Сума втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування 

2008 2009 2010 2011 2012 

Всього втрат  22845,42 28207,62 37127,37 59166,62 48659,12 

у тому числі:      

Податок на прибуток 

підприємств 
1674,92 1995,62 2 097,54 15 409,59 15108,78 

Податок на землю 484,10 594,84 886,71 255,20 359,19 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів 
– – – 0,18 0,11 

Таблиця 3. Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування по податку на прибуток

та податку на землю за 2008—2012 рр., млн грн.

Розраховано за даними звітів Міністерства доходів і зборів України.
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ковуваного мінімуму доходів громадян в розмірі 17
грн., податкової соціальної пільги із щорічним корегу-
ванням її розміру в напрямі збільшення. Негативний
вплив на обсяги бюджетних надходжень з податку
мали і невдачі у виконанні основних задекларованих
завдань реформи — стимулюванні легалізації і зрос-
тання на базі цього доходів населення, які мали б вис-
тупити певною компенсацією втрат надходжень внас-
лідок відмови від застосування прогресії в оподатку-
ванні доходів фізичних осіб на користь оподаткуван-
ня за єдиною, порівняно невисокою податковою став-
кою.

Йдеться про те, що фактично надходження подат-
ку на доходи фізичних осіб вперше почали збільшу-
ватись із підвищенням його ставки з 13% до 15%,
тобто забезпечення дореформеного обсягу надход-
жень фактично стало можливим через повернення до
приблизно тієї основної ставки, що діяла на той час.
Зокрема за фактично діючої основної ставки в 20%
в 2003 р. частка податку на доходи фізичних осіб у
ВВП складала 5,1%, за ставки 13% в 2004 р. — 3,8%,
однак за ставки 15% в 2007 р. одразу ж вдалося за-
безпечити величину в 4,8%. Навіть із початком кри-
зових явищ в економіці України, застосування ставки
в розмірі 15% має наслідком подальше збільшення
частки податку у ВВП (в 2009 р. вона склала 4,9%).
Тобто детінізації доходів населення майже не спос-
терігається або її темпи виявляються вкрай повільни-
ми; збільшення надходжень, хоча б приблизно, до
рівня дореформеного, фактично було забезпечено,
починаючи з 2007 р., внаслідок підвищення ставки
податку з 13% до 15%.

Слід також зазначити, що незадовільними і досить
суперечливими, з погляду змін у фіскальній ефектив-
ності податку на доходи фізичних осіб, виявилися на-
слідки реформування цього податку через набрання
чинності положень Податкового кодексу. Податок за-
лишається другим після ПДВ за обсягами надходжень,
але його частка продовжує зменшуватись: у доходах
зведеного бюджету — з 16,2% в 2010 р. до 15,3% в
2012 р., у податкових надходженнях, відповідно, з
21,8% до 18,9%. Збільшилась незначною мірою лише
його частка у ВВП — з 4,7% в 2010 р. до 4,8% в 2012 р.
Тобто, впродовж тривалого часу існує тенденція щодо
збереження фіскальної ефективності податку на дохо-
ди фізичних осіб на невисокому рівні, незважаючи на
його суттєву фіскальну спрямованість.

Слід зазначити, що за часів ринкової трансфор-
мації в Україні відбулись суттєві зміни в розподілі до-
ходів та національного багатства між різними соціаль-
ними верствами населення, які призвели до виникнен-
ня високого ступеня диференціації доходів, поширен-
ня масштабів бідності, руйнації середнього класу та
утворення невеликої за кількістю заможної еліти.
Навіть за часів економічного зростання, що спостері-
галось в Україні з 2000 року, так і не вдалося забезпе-
чити подолання зазначених негативних тенденцій у
рівні життя населення. В Україні продовжує мати місце
значне соціально-економічне розшарування в су-
спільстві, проте діючий розподільчий механізм фактич-
но сприяє збереженню диспропорцій у доходах насе-
лення, через що соціальна поляризація і концентрація

доходів не тільки не зменшується, а й навіть посилюєть-
ся. Бідність як соціальне явище відтворюється за но-
вого зростання середньодушового грошового і загаль-
ного доходу населення.

І сьогодні доходи основної частини населення Ук-
раїни, що визначають потенціал податку на доходи
фізичних осіб, залишаються на невисокому рівні, незва-
жаючи на певні позитивні зрушення, що спостерігались
останнім часом стосовно їх динаміки. Характерною,
хоча й досить специфічною рисою ситуації на ринку
праці в Україні, стає подальше поширення бідності се-
ред працюючого населення внаслідок низьких стан-
дартів в оплаті праці. Зайнятість, за спостереженнями,
виявляється не забезпечує гарантій захисту від бідності.
Особливо загрозливі масштаби має й суб'єктивна
бідність населення, визначена за самоідентифікацією,
оскільки саме вона, формуючи неконструктивну, пасив-
ну поведінку, сприяє зниженню економічної активності,
ініціативи, прагнення до додаткових заробітків, до са-
мозайнятості чи підприємництва.

Серед чинників, які вже тривалий час здійснюють
негативний вплив на рівень фіскальної ефективності
податку на доходи фізичних осіб в Україні, можна вид-
ілити такі. По-перше, це невідповідність існуючого роз-
поділу податкового навантаження рівню платоспромож-
ності фізичних осіб, коли основний тягар оподаткуван-
ня припадає саме на мало- та середньо забезпечені вер-
стви населення. Під оподаткування не повинні підпада-
ти доходи, призначені для задоволення мінімальних
життєвих потреб людини, однак за вітчизняних реалій
доходи найбільш незахищених верств населення зазна-
ють достатньо високого податкового тиску. Оподатку-
вання доходів, які за рівнем відповідають законодавчо
встановленій величині прожиткового мінімуму, причо-
му за високими як для таких доходів ставками, харак-
теризує достатньо високі фіскальні потреби держави.
Тенденція щодо охоплення оподаткуванням зазначених
доходів залишається незмінною вже впродовж останніх
двох десятиліть.

Крім того, чинна система оподаткування ставить у
найбільш невигідне становище саме середні прошарки
суспільства, стримуючи таким чином процес формуван-
ня середнього класу. Спроби щодо посилення податко-
вого навантаження на осіб із вищими статками часто
мають наслідком лише перенесення основного тягаря
оподаткування на працюючих із середніми доходами.
На сьогодні, як і раніше, заходи, спрямовані на забез-
печення перерозподілу існуючого рівня податкового
навантаження в напрямі його посилення стосовно осіб
з високими доходами, фактично не реалізуються на
практиці. Такий нерівномірний, з погляду платоспро-
можності фізичних осіб, розподіл податкового наван-
таження, якщо не порушувати питань справедливості в
оподаткуванні, має наслідком ще й невисоку фіскальну
ефективність податку.

По-друге, з вищезазначеного можна виділити на-
ступний, безпосередньо пов'язаний з першим чинник,
— це нерівномірний розподіл податкового навантажен-
ня між різними джерелами доходів. На сьогодні пода-
ток на доходи фізичних осіб по суті перетворився в по-
даток на заробітну плату, отримувану найманими пр-
ацівниками прозорого для фінансових органів сектору
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економіки. Причому переважно невисокі, за їх офіцій-
ним рівнем, заробітні плати зазнають чи не найвищого
податкового тиску. Дуже незначною за офіційними да-
ними виявляється кількість найманих працівників із за-
робітною платою значно вищою від прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.

Водночас доходи забезпечених верств населен-
ня піддаються меншому податковому навантаженню,
оскільки в переважній своїй частині вони є відмінни-
ми від заробітної плати — це доходи від власності,
процентні доходи, дивіденди тощо, які оподаткову-
ються за значно нижчою ставкою, ніж доходи у виг-
ляді заробітної плати, або не оподатковуються вза-
галі. Законна мінімізація податкових зобов'язань зі
сплати податку на доходи фізичних осіб зумовлена
насамперед прогалинами вітчизняного податкового
законодавства.

По-третє, наступний чинник, завдяки якому
фіскальна ефективність податку на доходи фізичних
осіб в Україні не може бути високою — це масштаб-
не поширення "тіньової" економіки, через що руйну-
ються будь-які уявлення про характер утворення, роз-
поділу й перерозподілу доходів різних соціальних
верств населення. Приховування доходів від оподат-
кування зменшує і здатність держави впливати на їх
перерозподіл. Вибіркові обстеження домогоспо-
дарств практично не дають уявлення про найбільш
забезпечені верстви населення, хоча саме в останніх
акумульована абсолютна більшість неврахованих
доходів поряд із тим, що додаткові невраховані за-
робітки мають місце і в групах населення з низькими
доходами. Все це істотно занижує фіскальний потен-
ціал податку на доходи фізичних осіб і розрахунки
економічної нерівності.

Отже, розглядаючи фіскальну ефективність прямих
податків, можемо констатувати таке:

— фіскальний потенціал системи прямого оподат-
кування в Україні є доволі потужним, враховуючи значні
втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування з
податку на прибуток підприємств і невикористані мож-
ливості майнового оподаткування;

— певний негативний вплив на фіскальну ефек-
тивність прямих податків у бюджеті держави справляє
наявність значної кількості пільг;

— основними бюджетоутворюючими прямими по-
датками в Україні є податок на доходи фізичних осіб та
податок на прибуток підприємств;

— фіскальна ефективність земельного податку з
фізичних осіб, єдиного податку з фізичних осіб та збо-
ру за місця для паркування транспортних засобів, спла-
ченого фізичними особами вкрай незначна. Хоча у 2012
році, після реформування спрощеної системи оподат-
кування, фіскальна ефективність єдиного податку з
фізичних осіб відчутно підвищилась;

— підвищення фіскальної ефективності прямих по-
датків можливе вже у 2014 році, після того як почнуть
збирати податок на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки; це також послугує вагомим стимулом
для ефективного використання майна фізичними та
юридичними особами.

Вважаємо, що підвищити фіскальну ефективність
прямих податків можна за рахунок:

— вживання заходів щодо перенесення тягаря опо-
даткування саме на верстви населення із високими до-
ходами;

— оптимізації системи податкових пільг, особливо
з податку на прибуток підприємств;

— реформування податку на нерухомість;
— запровадження оподаткування багатства та пред-

метів розкоші.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) —

найбільш соціально значуща сфера економіки, важли-
ва пріоритетна галузь національного господарського
комплексу та разом з тим найменш реально реформо-
вана сфера, що забезпечує життєдіяльність населення
та значно впливає на розвиток економічних відносин
держави. ЖКГ — структурно складний об'єкт господар-
чої діяльності, в якому діє більш-менш два десятки підга-
лузевих комплексів. Він завжди був у полі зору держа-
ви, регіональних управлінських установ, самих колек-
тивів, зайнятих у цій сфері. Всі існуючі недосконалості
в функціонуванні житлово-комунального комплексу ма-
ють відповідні причини, що носять різноманітний харак-
тер. Пошук взаємозв'язків між чинниками гальмування
виходу житлово-комунального господарства з соціаль-
но-економічної прірви дасть змогу бачити повну карти-
ну усіх перешкод на такому шляху.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами та причинами відсталості галузі ЖКГ
займалися багато науковців, серед них Апостолюк О.,
Болгаров Ю.В., Дорофієнко В.В. Драган І.О., Запатріна І.,
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ОБ'ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

G. Korshunevska,
Donetsk State University of management
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У статті науково обгрунтовано основні особливості недосконалого функціонування житлово-

комунального комплексу як надскладного об'єкту господарчої діяльності в Україні. Особливості

виявляються в монополізмі, збитковості, недосконалій тарифній політиці, залежності від дер-

жавного бюджету, технічній відсталості сфери. Такі особливості проаналізовано через призму

сучасного незадовільного стану. Автором досліджено взаємозв'язки між причинами та на-

слідками незадовільного стану житлово-комунального господарства для соціального благопо-

луччя населення. Наслідками і є ті особливості, що простежуються у сучасному становищі, а

причини в силу залежності від наслідків можуть поставати у будь-якій ролі. Таку нестандартну

ситуацію науково висвітлено у статті, що має об'єктивне підгрунтя.

The article is scientifically justified main features of the imperfect functioning of the housing and

utilities complex as complicated economic activity in Ukraine. Features are shown in monopoly,

unprofitability, imperfect tariff policy, depending on state budget, the technical backwardness of

the sphere. These characteristics are analyzed through the prism of the modern condition. The author

investigated the relationship between the causes and consequences of poor condition of housing

and utilities for social welfare. Consequences and there are those features that are evident in the

current situation, and the reasons due to the dependence of effects can occur in any role. This

happens scientific covered in the article and has an objective basis.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, монополізм, збитковість, тарифна політика, взає-
мозв'язки, причини, наслідки.

Key words: housing and communal services, monopoly, the loss ratio, tariff policy, relations, causes,
consequences.

Кареліна О.Ю., Кириченко О.А., Логвиненко В.І., Пет-
рушевський Ю.Л., Поважний О.С., Рибачук В.Л. та ін.
Але потребує виділення основних особливостей, кла-
сифікації та визначення взаємозв'язків між основними
чинниками гальмування розвитку галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний стан комунального комплексу можна оха-

рактеризувати наступними особливостями.
1. ЖКГ працює в умовах монополізму. Термін "мо-

нополія", згідно з великим економічним словником, оз-
начає велику компанію, корпорацію, яка об'єднує кілька
компаній і досягає завдяки цьому положення на ринку
певного товару або групи товарів, коли ринок має лише
одного продавця і безліч покупців. Іншими словами, це
компанія, що контролює виробництво або збут певного
товару або послуги [3].

У сучасних умовах житлово-комунальний комплекс
України є природною монополією. Природна монопо-
лія — офіційно визнана неминучою на виробництво й
продаж товарів і послуг, стосовно до яких монополізм
обумовлений або природними правами монополіста,
або міркуваннями економічної вигоди для всієї держа-
ви й населення. Так, природна монополія виникає в тих



Інвестиції: практика та досвід № 8/201494

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

областях, де діє авторське право, тому що автор є мо-
нополістом за законом. З іншого боку, в інтересах дер-
жави вигідно мати єдині трубопровідні, енергетичні ме-
режі, залізничні магістралі. Державна монополія вини-
кає також у тих сферах, де її наявність обумовлена не-
обхідністю суспільної безпеки [3].

Комунальні підприємства мають гарантовані ринки
збуту наданих ними послуг, а також значні обсяги реа-
лізації, що є певною перевагою стосовно інших об'єктів
інвестування [6, с. 5].

Згідно із Законом України "Про природні монополії"
до сфери природних монополій у ЖКГ відносяться:

— передача і розподіл електричної енергії;
— централізоване постачання теплової енергії;
— транспортування природного газу трубопрово-

дами;
— централізоване водопостачання і водовідведен-

ня [5].
2. Підприємства комунального комплексу є збитко-

вими. В Україні підприємства житлово-комунального
господарства у січні-серпні 2012 року зазнали збитків у
розмірі понад 3 млрд грн.

Зокрема найбільших збитків зазнали підприємства
комунальної теплоенергетики — 1,9 млрд грн., і водо-
провідно-каналізаційного господарства — 1 млрд грн.

За даний період найбільш збитковими стали
підприємства Донецької (872,3 млн грн.), Луганської
(305,9 млн грн.), Одеської (164,7 млн грн.) областей і
Криму (194,2 млн грн.). Найменше збитків зазнали
підприємства Закарпатської (8,5 млн грн.), Чернівець-
кої (21,3 млн грн.) і Сумської (29,2 млн грн.) областей.

Українські підприємства житлово-комунального
господарства у 2011 році зазнали збитків у розмірі

2,6 млрд грн., у 2010 році — 3,4 млрд грн. (без
урахування ВАТ "Київводоканал" і АК "Київе-
нерго") [8].

3. Галузь є технічно відсталою. Підприємства
і організації ЖКГ використовують різні види ос-
новних фондів. Одна частина з них — технолог-
ічна (інженерні споруди, мережне господарство,
транспортні об'єкти, дороги, тунелі, мости,
підземні переходи тощо), а інша частина — екс-
плуатаційна — забезпечує обслуговування
об'єктів комунального господарства (виробничі
бази, машини і обладнання, ремонтні майстерні,
транспортні і допоміжні кошти і т. ін.). Перша
група основних фондів є матеріальною базою
життєзабезпечення комплексу територій, а дру-
га необхідна для забезпечення надійної роботи
комунальних систем [4, с. 35].

Але маючи великі площі обслуговування,
ЖКГ разом з тим має найгірше обладнання для
виробництва та надання житлово-комунальних
послуг. Засоби виробництва збереглися з часів
радянського союзу та мають високий рівень зно-
шеності.

4. Недосконалість тарифної політики. Витра-
ти підприємств ЖКГ відшкодовує населення та
споживачі комунальних послуг — підприємства.
Житлові організації отримують квартирну плату.
Відшкодовуються не тільки їх витрати та витрати
сторонніх організацій (наприклад, вивіз сміття).

Тарифи на ЖКП регульовані, тому треба передба-
чати відшкодування не тільки прямих, а й усіх інших опе-
раційних витрат, тобто повної собівартості послуг. Але
у більшості випадків тарифи не перекривають витрати
підприємств ЖКГ, тому місцеві бюджети повинні "лата-
ти дірки" відшкодовуючи різницю [1, с. 10].

5. Залежність від державного бюджету. Галузь є
дотаційною та залежною від фінансування з державно-
го бюджету. Це фінансування здійснюється у двох фор-
мах: фінансування, пов'язане з державним регулюван-
ням цін (дотації, адресні субсидії малозабезпеченим
категоріям громадян, відшкодування пільг споживачам)
та фінансування з метою підтримки в інших цілях (на
ремонт основних засобів, субвенції, на підготовку осін-
ньо-зимового періоду тощо) [2].

Виходячи з сучасного стану ЖКГ на сьогодні та оці-
нюючи його як незадовільний є необхідність визначити
причини такого становища та проаналізувати взаємоз-
в'язки причин та наслідків, зображені на рисунку 1.

Природні монополісти — підприємства ЖКГ вико-
нують дві важливі функції державного масштабу — на-
дають послуги життєзабезпечення і підтримують баланс
робочих місць в економіці. До сфери ЖКГ входить ши-
роке коло питань, безпосередньо пов'язаних із життє-
забезпеченням наших громадян: це формування систе-
ми забезпечення населення житлом, визначення прин-
ципів державної підтримки людини у придбанні нею
житла, організація обслуговування, капітального ремон-
ту та реновації житлових будинків.

У сучасних умовах наявність ЖКГ як державної при-
родної монополії обумовлена соціальної необхідністю.
В Україні, окрім ЖКГ як невиробничої галузі, комуналь-
них послуг жодна галузь не надає, адже не має необ-
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Рис. 1. Взаємозв'язок причин та наслідків

незадовільного стану ЖКГ

Авторська розробка.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

95

хідних засобів та предметів виробництва таких послуг.
Тому це є причиною монопольного становища галузі.
Немає конкуренції на ринку житлово-комунальних по-
слуг (один виробник — безліч споживачів).

Основними причинами збитковості підприємств
ЖКГ є недосконалість тарифної політики (звідси низь-
ка платіжна дисципліна населення), залежність від дер-
жавного бюджету (недостатність ресурсів), зношеність
інфраструктури надання ЖКП (високі операційні витра-
ти). Отже, з одного боку наслідки сучасного становища
галузі є тими причинами, що породжують збитковість
підприємств.

Причиною технічною відсталості комунального ком-
плексу є недостатність фінансових ресурсів для пере-
оснащення. Оскільки галузь фінансується з місцевих
бюджетів, то коштів на оновлення основних фондів не-
достатньо (затверджені бюджети виділяють малу час-
тину коштів на підтримку галузі), а інвестори не бачать
потенційних вигід у вкладення в цей напрям.

Причинами недосконалості тарифної політики є за-
регульованість державою тарифів на послуги. З одно-
го боку, є доля правди в цьому напрямі, адже підприєм-
ства тоді не завищують тариф для населення. З іншого
боку, не має встановленого переліку витрат, які вклю-
чаються в собівартість — звідси непрозорість тарифу.
Та є ще одна причина необгрунтованості тарифу. Тариф
регульований для окремого регіону та ранжується за
послугами, включає усі витрати підприємств ЖКГ (за
законом), але це не є об'єктивним для населення, адже
необгрунтовані та непродуктивні витрати не повинні
включатися в собівартість послуг.

Непродуктивні витрати перш за все пов'язані з не-
доліками технології та організації виробництва. Необ-
грунтовані витрати — це, наприклад, заборгованості
боржників по оплаті житлово-комунальних послуг, адже
такі витрати на сьогодні підприємства ЖКГ включають
у собівартість. Такі витрати повинні бути включенні у
витрати періоду або зниженні до мінімуму шляхом ви-
користання заходів проти боржників.

Причинами залежності ЖКГ від державного бюд-
жету є те, що галузь є соціально значущою і повинна
підтримуватися (пільги, субсидії тощо). Також недо-
статність фінансових ресурсів від інвесторів робить її
залежною. Приватні компанії не інвестують в комуналь-
ний комплекс — немає мотивації, адже галузь збитко-
ва (перевищення рівня витрат над рівнем тарифів),
відсутність ринкової системи господарювання, обме-
женість в формах власності.

Отже, у даному випадку можна простежити "ефект
доміно": залежність від державного бюджету — це той
наслідок, що стає причиною відсутності ринкової сис-
теми господарювання, звідси — обмеженість в формах
власності, інший напрям — збитковість, що сама по собі
є і наслідком і причиною.

ВИСНОВКИ
Враховуючи особливості галузі, взаємозв'язки при-

чин та наслідків процесу гальмування розвитку, слід
сказати, що сфера є дуже складною у контексті вирі-
шення проблем. На перший план з усіх чинників, а саме:
збитковості, технічною відсталості, недосконалої та-
рифної політики, залежності від державного бюджету

все ж виходить фінансова незабезпеченість, а звідси
потреба в інвестиційно-інноваційному розвитку.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Стан промислового комплексу (як фундамент

для розвитку кластеризації) та його фінансове рес-
труктурування, що зазнає найбільших труднощів у
період фінансової та економічної кризи та посткри-
зового періоду, дозволяє ретельно вивчати пробле-
ми особливого економічного середовища сьогоден-
ня разом з проблемами сучасного бізнесу.
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У статті досліджуються основні проблеми розвитку економічного середовища в Україні та роль

фінансової реструктуризації промислового комплексу в просторовій економіці. Найбільший
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динаміка зарубіжних та внутрішніх інвестицій, податкове навантаження; рівень економічної та
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The article the basik problems of development economic environment in Ukraine and role of the
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influence on peculiarities of formation of new management models in the country provides the
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economic situation in the country is usually highlights the values of the following indicators: GDP
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У посткризовий період [1] спостерігається зни-
ження темпів зростання ВВП (рис. 1) та від'ємного
торгівельного [2] балансу (рис. 2); в найближчій пер-
спективі не слід очікувати серйозних стрибків у роз-
витку промисловості та суттєвого збільшення кіль-
кості великих корпорацій на території України.
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ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

У період сьогодення необхідним є вивчати особ-
ливі підходи щодо розвитку економіки. Аналіз мак-
роекономічних показників дозволяє зробити де-
тальні висновки та висвітлити причини негативного
впливу на економіку України у найближчі роки та
визначити роль містоутворюючих промислових
підприємств (промислових комплексів) у розвитку
промисловості та стану бізнесу в Україні в посткри-
зовий період.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Слід зазначити, що 2012 році не було істотних
змін в кількість угод зі злиттів і поглинань в по-
рівнянні з попереднім роком, але загальна вартість
таких угод була помітно нижчою (євро 2.245 млн по-
рівняно з євро  4,747 млн), і більшість з цих угод були
місцевими (тобто за участю українських покупців та
українських продавців)[2].

Обсяг прямих іноземних інвестицій залишався
низьким, проте деякі сектори мають таке стратегіч-
не значення для країни в цілому, де уряд заохочує в
них інвестицій. Зацікавлюють такі сектори [3]: енер-
гетика та природні ресурси, сільське господарство
(розробка особливих програм для підвищення ефек-
тивності сільського господарства), IT-сфера (про що
свідчить скасування урядом ПДВ з операцій з поста-
чання програмного забезпечення для всіх вироб-
ників програмного забезпечення в Україні з 1 січня
2013 року).

На думку фахівців, важливим для здобуття і
підтримки інтересів зарубіжних інвесторів до еконо-
міки і виробничих потужностей України є економіч-
на, політична та соціальна стабільність, відсутність
високих бар'єрів для ведення бізнесу, а також виз-
нання цього світовою спільнотою.

Україна є дуже привабливою для іноземного ка-
піталу, її місце відображають в переліку світових
рейтингів (табл.1) бізнес-видань та міжнародних
організацій [5].

Україна знаходиться на 73 позиції серед 144
країн світу у відповідності з Індексом глобальної
конкурентоспроможності 2012—2013 років (у 2009
Україна займала 72 позицію з 134, у 2010 — 89 з 139,
а в 2011 — 82 з 142). Найбільш слабкі сторони Ук-
раїни — це вирішення правових спорів, митні проце-
дури, макроекономічна нестабільність та оподатку-
вання, політична криза, низький рівень економічної
освіти.

У відповідності з даними видання Doing Bu-
siness 2013 Україна займає 137 позицію з 185 країн
по кількості бар'єрів для ведення бізнесу. У 2008
році Україна була на 146 позиції, у 2009 — на 147,

у 2010 — на 142, у 2011 — на 145 і в 2012 — на
152 [6].

Дослідження "Економічна свобода світу" є інди-
катором економічної свободи в 141 країні світу, і
публікується канадським Інститутом Фрейзера. Ук-
раїна займає 122 місце [7].

Індекс економічної свободи є серією з 10 рей-
тингів, публікованих Фундацією "Спадщина" і Wall
Street Journal. Його завдання — визначення ступе-
ня свободи в економіках світових націй. Україна зай-
має 163 місце із 179 в цьому рейтингу [7].

Індекс Legatum Prosperity — це результат дос-
лідження факторів, що обумовлюють добробут в 110
країнах світу. Місце України в ньому — 74.

Відповідно до Матриці прямих іноземних інвес-
тицій ЮНКТАД, Україна знаходиться серед "пере-
довиків" (країн з найбільшим потенціалом і здійс-
ненням прямих іноземних інвестицій) з 2005 року
[8].

У доповіді World Economic Forum Global Com-
petitiveness Report 2012—2013 найбільш проблем-
ними факторами Української економіки, що пере-
шкоджають веденню бізнесу були названі: корупція,
доступ до фінансів, інфляція, слабка інфраструкту-
ра, податки, відсутність інноваційного потенціалу [9,
c. 354—355].

 Найбільший негативний вплив на компанії в Ук-
раїні чинять три проблеми: політична нестабіль-
ність, недорозвиненість податкового законодав-
ства та велике податкове навантаження на економ-
іку, корупція. Відповідно до опитування Enterprise
Survey 2012 в Україні, керівники та менеджери ком-
паній всіх розмірів окреслили ці проблеми як ті, що
чинять найбільше перепон ефективному веденню
бізнесу.

Економіка України представлена, в більшості,
фірмами віком від 6 до 15 років. Компанії віком від
21 до 30 років майже не зустрічаються через неста-
більну економічну ситуацію 90-х рр, в якій більшість
підприємств не витримало переходу від планової до
ринкової економіки та збанкрутували Домінантна
структура власності українських компаній не силь-
но відрізняється від структури власності компаній в
країнах Центральної та Східної Європи, та представ-
лена, в більшості, приватною власністю. Відмінності
існують у відсотку закордонної приватної власності,
відсоток якої нижчий на території України через не-
достатню захищеність іноземних інвесторів та ниж-
чу привабливість української економіки для закор-
донного капіталу, у порівнянні з іншими країнами
Центральної та Східної Европи.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проблеми розвитку української

економіки потребують ретельної підготовки до "пе-

Країна S&P Rating S&P Outlook 
Moody's 

rating 
Moody's outlook 

Fitch 

Rating 
Fitch Outlook TE Rating TE Outlook 

Україна B НЕГАТИВНИЙ B3 НЕГАТИВНИЙ B СТАБІЛЬНИЙ 28.75 НЕГАТИВНИЙ 

 

Таблиця 1. Місце України в більшості кредитних рейтингів
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ребудови" в реформуванні, в підвищенні економіч-
ної грамотності населення України, в розробці сис-
темних підходів до стабільного функціонування про-
мислових підприємств, які сконцентровані в певних
регіонах.

 Проблемами для захищеності економіки та го-
ловними загрозами для ведення ефективного бізне-
су є:

а) високий рівень корупції;
б) непрозорий рівень інфляції;
в) малий простір для інновацій;
г) неможливість доступу до фінансів;
д) макроекономічна нестабільність та оподатку-

вання;
е) неповноцінна фінансова реструктуриза-

ція.
Повноцінна фінансова реструктуризація можли-

ва тільки на основі глибокого теоретичного осмис-
лення і практичної реалізації досягнень сучасної
світової фінансової думки [11]. Виникає необхідність
у передових технологіях управління фінансовими по-
токами та потреба у високоефективних методах
фінансової діяльності. Закон збереження енергії у
фінансах дозволяє прагнути до стабільного розвит-
ку суспільства,  де збалансовано ус і інтереси
суб'єктів цього суспільства. Надто повільний темп
реформ скасовує уявлення про стрімкий економіч-
ний розвиток у нашій державі.

Формування нового фінансового світогляду —
є також розкриттям досягнень нового фінансового
менеджменту. В складний депресивний період еко-
номіки України необхідно координувати дії в усіх
сегментах функціонування фінансів. Вихід зі склад-
ної фази можливий тільки при інтенсивному підви-
щенні економічної культури.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні перетворення та тенденції світової інтеграції

потребують формування напрямів національної політи-
ки розвитку на принципах пріоритетності розвитку лю-
дини та підвищення інтелектуального рівня держави в
цілому. Якість трудових ресурсів стає основною пере-
думовою розвитку суспільного виробництва. Про-
фесійні, інтелектуальні та фізичні здібності людей, які
можуть бути відображені системою показників їх потен-
ціалу, є головним джерелом нагромадження матеріаль-
ного і нематеріального багатства. Проблеми розвитку
трудового потенціалу накопичуються та загострюють-
ся через низький рівень життя, безробіття, не адапто-
ваність людей та виробництва до ефективного функ-
ціонування в ринкових умовах, поширеність невідпові-
дності професійної освіти потребам економіки. Форму-
вання трудового потенціалу є визначальним для майбут-
нього України та створення умов переходу до іннова-
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ційної моделі розвитку трудового потенціалу. Рівень та
якість трудового потенціалу виступають фундаментом
життєзабезпечення та стабільності у суспільстві, відігра-
ють провідну роль у забезпеченості конкурентоспро-
можності економіки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різним аспектам формування та використання тру-
дового потенціалу присвячені праці відомих вітчизняних
вчених, а саме: О. Амоші, Д. Богині, Н. Борецької, В. Гон-
чарова, О. Грішнової, В. Василенка, С. Калініної, Б. Кли-
яненка, О. Новікової, Л. Шаульської, Є. Чернявсь-
кої, А. Колота, Е. Лібанової, М. Пітюлича, В. Приймака,
М. Семикіної, Б. Генкіна, Л. Абалкіна, В. Петюха та інших
вчених. Процес якісного вдосконалення людського ка-
піталу відображено у роботах засновників теорії людсь-
кого капіталу Т. Шульца, Г. Беккера та їх послідовників.

Стаття присвячена визначенню структури трудового потенціалу. На основі аналізу існуючих

підходів до визначення сутності поняття трудовий потенціал та його структури було виділено

три складові структури трудового потенціалу: технічний потенціал трудових ресурсів, вироб-

ничий потенціал трудових ресурсів, економічний потенціал трудових ресурсів. Було опрацьо-

вано основні структурні складові категорії "потенціал". У статті запропоновано шляхи форму-

вання та використання потенціалу трудових ресурсів. Було запропоновано у загальному вигляді

співвідношення носія і його потенціалу у взаємодії із зовнішнім середовищем. У статті визна-

чено основні фактори впливу кожної структурної одиниці на трудовий потенціал. Визначено

особливості формування трудового потенціалу з урахуванням його структурних складових. Ак-

центується увага на управління факторами впливу задля покращення процесу загального ви-

користання та формування трудового потенціалу на основі зміни технічного, виробничого та

економічного потенціалів трудових ресурсів.

The article is devoted to defining the structure of the labor potential. Based on the analysis of

existing approaches to defining the essence of the concept of labor potential and its structure was

identified three aspects of the structure of the labor potential: technical capacity of human resources,

production capacity of human resources and economic potential workforce. It worked out the basic

structural components of the category of "potential". The article suggests ways of creating and using

the potential workforce. It was suggested that in general the ratio of the carrier and its potential for

interaction with the environment. The article outlines the main impacts of each structural unit of the

labor potential. The features of the formation of the labor potential in view of its structural

components. Attention is focused on the impact of management factors to improve the overall process

of formation and use of labor potential on the basis of changes in the technical, industrial and

economic potential workforce.
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Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються
питання, пов'язані із визначенням структурних елементів
трудового потенціалу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ціллю статті є визначення структурних елементів

трудового потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Трудові ресурси потребують різних підходів, прин-

ципів, методів щодо використання потенціалу трудових
ресурсів території, персоналу підприємства (або іншо-
го учасника господарчої діяльності), окремої особи.
Трудовий потенціал являє собою сукупність властивос-
тей трудових ресурсів щодо виконання певного обсягу
робіт встановленої кваліфікації, складності, важкості
(технічний потенціал), виробництва забезпеченого по-
питом обсягу певної продукції (виробничий потенціал),
створення економічного результату (економічний потен-
ціал трудових ресурсів). Згідно із цим визначення кате-
горії трудовий потенціал, його структура складається
із трьох складових елементів (видів потенціалів) — тех-
нічного, виробничого та економічного (рис.1), які відоб-
ражують властивості носія.

Трудовий потенціал проходить декілька стадій ста-
новлення — це процес формування, оцінки та викорис-
тання.

Формування потенціалу трудових ресурсів почи-
нається за межами підприємства відносно трудових ре-
сурсів загалом і продовжується відносно персоналу
конкретного підприємства за наступними етапами:

1. Формування технічного потенціалу трудових ре-
сурсів як властивості виконувати окремі елементи процесів
зміни зовнішнього середовища, які можуть бути заверше-
ними або ні, для власних потреб, або для обміну, для от-
римання досвіду або для життєзабезпечення особи.

Це формування починається з професійної орієнтації
окремих осіб у їх інтересах, але подальше навчання по-
требує організації та управління даним процесом для їх
сукупності (тобто трудових ресурсів) у інтересах суспіль-
ства, і у значному ступеню є функцією держави, яка по-
винна забезпечити інформаційну та методичну базу пла-
нування підготовки кадрів в умовах самоврядування зак-
ладів освіти. Слід розрізняти управління формуванням та
реформуванням технічного потенціалу трудових ресурсів
на рівні держави та управління формуванням і реформу-
ванням технічного потенціалу персоналу (як складового
елементу конкретного носія) на рівні підприємства.

2. Формування виробничого потенціалу трудових
ресурсів як властивості виконувати конкретні операції
виробничого процесу з виготовлення певного готового
продукту (зі створення нематеріальних об'єктів, вико-
нання робіт з обробки, транспортування, реалізації про-
дукції, організації та управління, у складі персоналу
підприємства, або у якості індивідуального учасника
господарчої діяльності) для отримання результату праці
у натуральному вимірі для власного використання або
для обміну, для безпосереднього учасника процесів
виробництва, для власника засобів виробництва, для
суспільства у цілому.

Управління формуванням та реформуванням вироб-
ничого потенціалу трудових ресурсів, яке відбувається

в процесі його реалізації, починається з навчання на
підприємстві, отримання досвіду виконання конкретних
функцій у складі відповідної функціональної системи
(системи виробництва, збуту, підтримки та розвитку
тощо), підвищення кваліфікації та глибокої спеціалізації
у обраному напрямку, що є функцією прямого управлі-
ння з боку підприємства, та непрямого з боку держави.

3. Процес реалізації економічного потенціалу тру-
дових ресурсів, як властивості створювати грошовий ек-
вівалент праці (доход для окремої особи, заробітна пла-
та для найманого виконавця, прибуток для власника за-
собів виробництва, обсяг доданого продукту для сусп-
ільства) починається з моменту нарахування заробітної
плати окремої особи у якості ученика, стажера, співро-
бітника на випробному терміні, укладання контракту, а
відносно усього персоналу, який формується одночас-
но зі створенням юридичної особи і реформується впро-
довж життєвого циклу підприємства — з реалізацією
першої партії (окремого об'єкту) готової продукції.

Якщо виходити з того, що окремо виділяти носій та
його потенціал, існує необхідність виділення структур-
них складових об'єкта, які мають важливі для оцінюва-
ча власні характеристики (рис. 2). Структурні складові
об'єкта — являють собою сукупність носія та його вла-
стивостей які диференціюються у залежності від рівня
втілення (існуючий потенціал та потенціал розвитку),
рівня використання (реалізований та нереалізований) та
доцільності існування потенціалу який не використо-
вується (резерв та надлишок) [1, с. 42].

Існуючий потенціал — існуюча властивість носія (осо-
би, персоналу, трудових ресурсів території) забезпечити
певний фонд часу виконання трудових процесів за його
спеціалізацією. Частіше за все, існуючий потенціал вико-
ристовується не повністю [1, с. 50]. У сучасній структурі
трудових ресурсів до існуючого потенціалу відноситься
економічно активне населення у віці 15—70 років.

Реалізований потенціал — частка або увесь існуючий
потенціал носія, що вже використовується (або плануєть-
ся до використання у майбутньому). Реалізований потен-
ціал на ринку праці представлений зайнятим населенням.

Нереалізований потенціал — частка або увесь існую-
чий потенціал носія, що не використовується (або не пла-
нується до використання у майбутньому) за внутрішніми або
зовнішніми причинами й існування якого доцільно лише як
тимчасове становище (надлишок), або як резерв. До нере-
алізованого потенціалу відноситься безробітне населення,
яке під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів не має
змогу працевлаштування на конкретний проміжок часу. У
майбутньому цей потенціал повинен стати реалізованим.

Причини виникнення нереалізованого потенціалу
потребують аналізу й там, де це можливо, він підлягає
реалізації, оскільки його підтримування теж потребує
витрат, як от надання допомоги по безробіттю.
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Рис. 1. Структура трудового потенціалу
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Резерв у складі нереалізованого потенціалу — час-
тка нереалізованого потенціалу трудових ресурсів, яка
існує, але не використовується (у розмірі фонду часу
або у вимірі результатів можливої реалізації даної вла-
стивості) за рішенням розпорядника в залежності від
зовнішніх та внутрішніх умов.

Слід відрізняти резерв частини трудових ресурсів
(носія) та частини його властивості (потенціалу як фон-
ду часу, натуральних або вартісних результатів викори-
стання трудових ресурсів). Коли потреба у трудовому
резерві зникає або ресурс втрачає потрібні властивості,
він частіше за все переходить до надлишку нереалізо-
ваного потенціалу, або підлягає перенавчанню.

Надлишок нереалізованого потенціалу — це його
частка, яка не може бути використана за тимчасово або
постійно існуючих умов (як от безробіття під час світо-
вої або локальної кризи), і не є спеціально створеним
резервом.

За основу запропонованої схеми прийнято струк-
туру потенціалу, розглянуту, яка відображує структу-
ру потенціалу природних ресурсів та підприємств [2,
с. 156]. Але трудові ресурси являють собою специфіч-
ний вид ресурсів. Вони мають кілька особливостей, які
необхідно враховувати в процесі використання їх по-
тенціалу.

Процес формування та використання потенціалу
трудових ресурсів може виконуватись шляхом:

зміни рівня його використання відповідно до внутр-
ішнього стану та зовнішніх умов;

зміни факторів зовнішнього середовища, елемен-
том якого є трудові ресурси; зміни напрямів викорис-
тання потенціалу.

Трудові ресурси у межах території є відновлюваним
ресурсом, змінюються кількісно у результаті коливань
темпів народжування та смертності або за рахунок
міграційних процесів, які потребують управлінського
впливу з боку держави. На відміну від інших видів ре-
сурсу кожна особа поступово змінюється якісно впро-
довж усього життя (головним чином, набуваючи та втра-
чаючи знання та навики, змінюючи фах, професію, спе-
ціалізацію, психофізичні характеристики), при цьому
розвиток трудових ресурсів відбувається у межах об'єк-
тивних соціальних закономірностей, тоді як окрема осо-
ба діє в умовах існуючого на певній території законо-
давства за суб'єктивним сприйняттям обов'язковості
виконання цих законів.

Визначення існуючого та реалізованого
технічного потенціалу за кожною категорією
персоналу підприємства повинно бути засно-
вано не на усередненні показників, а на вра-
хуванні індивідуальних властивостей вико-
навця шляхом застосування відповідних ко-
ефіцієнтів за кожною особою та подальшим
підсумовуванням робочого часу за усіма її
функціями.

Розрахунок повинен виконуватись окре-
мо за кожною функціональною системою
підприємства з врахуванням їх специфіки.
Коефіцієнти приймаються за рівнем виконан-
ня обов'язків кожним окремим виконавцем на
основі аналізу базового та поточного періо-
ду (прогули, лікарняні, втрати часу більші за

норми впродовж зміни, відсутність результату дій ви-
конавця, т. ін.), очікуваних змін в прогнозному періоді в
процесі автоматизації трудових процесів, вдосконален-
ня організації праці, покращення умов праці тощо.

Якщо працівник є відрядником або результати його
праці визначаються з врахуванням якості, точності, інших
показників, слід застосувати коефіцієнт перерахунку ре-
ально відпрацьованого часу на його розрахунковий ек-
вівалент, який буде більше або менше реального часу за-
лежно від продуктивності праці, рівня втрат (брак, зупин-
ки виробництва на суміжних ділянках з вини виконавця),
частоти помилок у прийнятті управлінських рішень тощо.

Комп'ютеризація обліку та перерахунку реального
часу роботи та відповідних коефіцієнтів дозволить
більш об'єктивно враховувати реальний рівень техніч-
ного потенціалу кожного виконавця (керівника, спеціа-
ліста, робітника) та їх однорідної спеціалізованої сукуп-
ності (токарі, економісти, лінійні керівники) в еквіваленті
повноцінного робочого часу [1, с. 62].

Технічний потенціал особи повинен визначатися не
на основі усереднених по підприємству показників, а на
даних конкретної людини у базовому, поточному та про-
гнозному періоді за формулою:

  (1),

де — розмір реалізованого технічного потен-

ціалу працівника (у вимірі річного дійсного (корисного)
фонду робочого часу), годин;

 — фактичний фонд робочого часу працівника

у і-му році базового періоду, годин;
 — сума фактично відпрацьованого часу та не-

відпрацьованого залишку планового дійсного фонду
часу працівника у поточному році , годин;

 — очікуваний дійсний фонд часу працівника у

j-му році прогнозного періоду;

 — прийнята тривалість базового періоду, років;

 — прийнята тривалість прогнозного періоду, років;

 — коефіцієнт врахування відмінностей впливу
внутрішніх та зовнішніх факторів базового періоду по

Рис. 2. Структура потенціалу за рівнем використання
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відношенню до поточного року (у тому числі зміни рівня
інформатизації, автоматизації, механізації, організації
праці);

 — коефіцієнт врахування очікуваних відмінно-
стей впливу внутрішніх та зовнішніх факторів прогноз-
ного періоду по відношенню до поточного року (у тому
числі, крім перелічених вище, фактору неповної визна-
ченості майбутнього стану працівника, як от вікові зміни,
стан здоров'я, адаптованість до змін умов праці).

Потенціал спеціалізованої сукупності працівників
(які є взаємозамінними та виконують подібні функції у
складі функціональної системи підприємства) визна-
чається як сума часткових технічних потенціалів кож-
ної окремої особи. Резервний технічний потенціал ви-
значається лише для вказаної сукупності шляхом при-
значення дублерів на особливо важливих або небезпеч-
них роботах. Потенціал особи не резервується, він
підлягає довантаженню або є вимушеним залишком
внаслідок несприятливої кон'юнктури ринку.

Визначення надлишкового технічного потенціалу
працівника та їх спеціалізованої сукупності можна ви-
конати шляхом порівняння технічного потенціалу закр-
іпленого за ними обладнання та їх власного технічного
потенціалу за фондом робочого часу.

Визначення технічного потенціалу творчих праців-
ників, кінцеві результати праці яких мало залежать від
витрат часу та умов виконання робіт, не має сенсу, то у
цих випадках слід визначати економічний потенціал за
результатами аналізу базового періоду, якщо він має
місце, випробувального терміну, результатів навчання
тощо.

Проте, на приклад, на машинобудівному підприємстві
фактори впливу дещо різняться із факторами, які впли-
вають на трудовий потенціал на регіональному рівні. По-
кращення факторів впливу на машинобудівному
підприємстві задля ефективного використання трудово-
го потенціалу (за рахунок збільшення використання тех-
нологічного потенціалу) слід віднести: впровадження
нових технологій і енергозберігаючого обладнання; удос-
коналення існуючих технологічних процесів і енергоєм-
ного обладнання; автоматизація та механізація виробни-
чих процесів; модернізація діючого обладнання; удоско-
налення технологічних процесів на діючому обладнанні;
зміна якості продукції; зміна структури виробництва;
зміна конструкційних та технічних характеристик про-
дукції; зміна системи оплати праці, удосконалення сис-
теми мотивування та стимулювання до трудової актив-
ності працівників; підвищення рівня кваліфікації працю-
ючих; професійна переорієнтація працівників до нових
умов праці та інше. Основною проблемою машинобудів-
них підприємств у впровадженні новітніх технологій є
питання енергозбереження. Оскільки заходи з модерні-
зації обладнання та впровадження новітніх технологій
потребують капітальних інвестицій необхідне визначен-
ня ефекту від запропонованих заходів.

Визначення технічного потенціалу повинно допов-
нюватись розрахунками потенціалу виробничого, який
обмежує властивості трудових ресурсів до виконання
певних видів діяльності переліком конкретних робіт,
потрібних для виготовлення певної продукції або надан-
ня конкретних послуг. На використання технічного по-

тенціалу трудових ресурсів у загальному вигляді впли-
ває низка зовнішніх та внутрішніх факторів (рівня тех-
ніки та технології, кооперації, кон'юнктури ринку конк-
ретного продукту). Вплив організаційно-технічних за-
ходів розвитку на економічний результат використання
трудових ресурсів (доход, прибуток, додана вартість) у
частині, яка забезпечується живою працею

Взаємодія факторів впливу кожної структурної оди-
ниці на потенціал має зворотній зв'язок. Так, наприк-
лад, зміна економічного потенціалу може потребувати
зміни виробничого потенціалу, і в свою чергу зміни са-
мого носія (перенавчання, підвищення кваліфікації).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, трудові ресурси потребують різних
підходів, принципів, методів щодо використання потен-
ціалу трудових ресурсів території, персоналу підприєм-
ства (або іншого учасника господарчої діяльності), окре-
мої особи. Наведена структура потенціалу трудових
ресурсів дасть змогу забезпечити більш ефективне ви-
користання робочої сили.

Основними напрямами щодо забезпечення ефектив-
ного використання трудового потенціалу є вдосконален-
ня трудових ресурсів території, створення оптимальних
умов їх використання та створення механізму забезпе-
чення найбільш повного використання їх властивостей
шляхом оптимізації співвідношення структурних еле-
ментів трудових ресурсів та створених робочих місць.

Врахування у поточній роботі підприємств такої
структури потенціалу трудових ресурсів дасть змогу
більш ефективно використовувати людський капітал.
Подальші розробки вчених щодо даної категорії повинні
відображатись на законодавчому рівні (при плануванні
господарчої діяльності, статистичної інформації та
інше). Ефективне використання потенціалу трудових
ресурсів за наведеним алгоритмом дасть змогу збільши-
ти рівень зайнятості трудових ресурсів на ринку праці,
забезпечити конкурентоспроможність працівників у су-
часних умовах трудового процесу, підвищити якість
робочої сили.
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ВСТУП
Діяльність гірничозбагачувальних підприємства мета-

лургійного комплексу обмежена відповідними ресурсами,
що визначає обсяг витрат на природоохоронні заходи, його
конкурентоспроможність та рентабельність продукції. Роз-
робка підходів для прийняття управлінських рішень щодо
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF COMPLEX ECOLOGICAL MONITORING IMPLEMENTATION
OF IRON ORE MINING PRODUCTION ACTIVITY EFFECT ON THE ENVIRONMENT

Вивчення методичних засад впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу вироб-

ничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля дозволило сформувати авторське ба-
чення підходів щодо збирання інформації про об'єкт дослідження, з огляду на його ключове місце в

економічній системі металургійного комплексу та значний системний і незворотний антропогенний
вплив на навколишнє середовище.

Метою даної статті стало формування системи економіко-екологічного моніторингу як інформацій-
ного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо ефективності гірничо-збагачувального ви-

робництва у контексті екологізації виробництва.
Основною методикою дослідження є сукупність методів аналізу, синтезу, систематизації, формал-

ізації а також використання методу експертних оцінок для визначення сутності економічної ефектив-
ності виробничої діяльності гірничо-збагачувальних підприємств.

Здійснено огляд наукових літературних джерел щодо визначення системи екологічного моніторингу
гірничо-збагачувального виробництва. Вивчено структуру моніторингу ефективності природоохорон-

ної політики гірничо-збагачувального виробництва.
Обгрунтовано необхідність використання система екологічного моніторингу як складової системи

гірничозбагачувального виробничого екологічного контролю, а також як елемента системи безпеки.
Визначено шляхи удосконалення інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірни-

чо-збагачувального виробництва у контексті екологізації шляхом застосування результатів економіко-
екологічного моніторингу.

The research of methodological basis of implementation for complex ecological monitoring of iron ore mining

production activity effect on the environment allowed forming the author's vision of gathering information
approaches about the object of study regarding its key role in the economic system of the metallurgical complex

and significant systemic anthropogenic impact on the environment.
 The purpose of this paper is to develop the economic-ecological monitoring system as the information

basis of analysis and decision — making of mining processing production in the context of environmental
activities.

The main methods of research is sum of analyze, synthesis and formalizing. The method of expert
assessments used for determination of the nature of economic efficiency of mining plants production.

The review of scientific sources for defining of an essence of the ecological monitoring of iron ore mining
production was considered. The structure of ecological monitoring of iron ore mining plants environmental

activity efficacy was given.
Using of ecological monitoring as element of mining production control system was developed.

The ways of improvement of information basis of analysis and evaluation of mining processing production
in the context of ecologization and economic-ecological monitoring was suggested.

Ключові слова: ефективність природоохоронних заходів, система інформаційного забезпечення, гірни-
чозбагачувальне виробництво, екологічний моніторинг

Key words: efficiency of environmental activities, information basis, mining production, ecological monitoring.

природоохоронної діяльності має базуватися не лише на
показниках ефективності природоохоронної, але й еконо-
мічної діяльності підприємства.

Розробкою проблеми здійснення екологічного моніто-
рингу впливу виробничої діяльності на навколишнє середо-
вище займалась низка вітчизняних і зарубіжних вчених: Ба-
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лацкий О.Ф., Веницианова Е.В., Дорогунцова С., Кожемяк-
іна Т.В., Коніщева Н.Й., Лізогуб Р.П.; Мельник Л.Г., Пахо-
мова Н.В., Петенко І.В., Петрова Е.Е., Реймерс Н.Ф., Реше-
тілова Т.Б., Сисина Н.Н., Федорищева А.М, Хачатурова Т.С.,
Черевко Г.В., Яцкiв М.I. та інших [1—8].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз методичного забезпечення

впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу
виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля.

Основною методикою дослідження є сукупність ме-
тодів аналізу, синтезу, систематизації, формалізації а та-
кож використання методу експертних оцінок для визначен-
ня сутності економічної ефективності екологічного моні-
торингу виробничої діяльності гірничо-збагачувальних
підприємств.

Враховуючи сучасний стан розробки моделей еколо-
гічного моніторингу та визначивши мету, основні завдання,
функції, об'єкти та технологічні процеси на які поширюєть-
ся екологічний моніторинг необхідно сформувати методи-

Рис. 1. Схема проведення екологічного моніторингу на підприємствах ГЗК
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ку проведення екологічного моніторингу впливу виробни-
чої діяльності залізорудного виробництва на довкілля, що
пропонується до впровадження на підприємствах гірничоз-
багачувального комплексу (ГЗК) (рис. 1).

До числа пріоритетних заходів щодо розвитку системи
екологічного моніторингу, в проекти екологічного моніто-
рингу, щорічні плани гірничих робіт, програми геологічного
вивчення надр повинні включатися: технічне оснащення
екологічного моніторингу; впровадження прогресивних ком-
п'ютерних технологій, включаючи їх програмне та технічне
забезпечення; навчання і перепідготовка працівників служб
екологічного моніторингу.

Однак при впровадженні комплексного екологічного
моніторингу впливу виробничої діяльності залізорудного
виробництва на довкілля слід застосовувати адаптивний
підхід до управління природоохоронною діяльністю. Адап-
тація режиму управління може здійснюватися двома шля-
хами. По-перше, шляхом корегування стратегій природоко-
ристування і встановлення механізму прийняття оператив-
них рішень відповідно до умов, що змінюються і передба-
чаються. По-друге, природоохоронна політика може і по-
винна сама по собі активно впливати на формування спри-
ятливих умов свого наступного розвитку, зокрема, шляхом
підвищення рівня екологічної освіченості працівників, на-
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Рис. 2. Структура моніторингу ефективності природоохоронної політики

Джерело: [4, 5].
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рощування природоохоронного потенціалу тощо. Таким чином,
активна адаптація досягається шляхом цілеспрямованої зміни
зовнішнього середовища відповідно до перспективної мети охо-
рони і раціонального використання природних ресурсів.

Через багатодисциплінарний і міжвідомчий характер
проблем, які розв'язує природоохоронна політика, інфор-
маційно-методичне забезпечення цієї діяльності є специфі-
чним і складним завданням. До його складу мають входити
окремі підсистеми моніторингу навколишнього середовища
(МНС), а також моніторинг природоохоронного потенціалу
(МПП) і моніторинг природоохоронної освіти (МПО).

При цьому в кожному випадку обов'язковою є система
спостереження з передбаченням, основними функціями якої
мають бути:

— фільтрація оперативної інформації шляхом виявлен-
ня критичних точок розвитку;

— оперативної інформації про процеси з погляду того,
до яких наслідків у майбутньому може призвести досягну-
тий стан, та огляду на розвиток у минулому;

— визначення можливих альтернатив розвитку на ос-
нові нормативних прогнозів досягнення заданих цілей в умо-
вах, що склалися нині;

— одержання рекомендаційної інформації на основі
прогнозування наслідків різних варіантів розвитку.

У рамках системи моніторингу повинні забезпечувати-
ся не лише збір і накопичення даних, а й оперативне вико-
нання процедур аналізу, діагнозу і прогнозу.

У результаті з'являється можливість оцінювати кінцеву
ефективність різних стратегій природоохоронної освіти і на-
уково обгрунтовано корегувати відповідну частину приро-
доохоронної політики.

У підсистемі МНС здійснюється оцінка екологічної си-
туації, що склалася, та прогнозування її змін. Результати
МНС дають змогу конкретизувати мету природоохоронної
політики і визначити завдання, що потребують невідклад-
ного вирішення. МПП забезпечує безперервний контроль за
станом і використанням технологій природокористування,
ефективністю наявного механізму економічного регулюван-
ня відносин, розробкою і запровадженням природозбері-
гаючих нововведень.

Спільна дія всіх підсистем моніторингу ефективності
природоохоронної політики дозволить забезпечити:

— постійне уточнення цілей і конкретизацію завдань
залежно від змін екологічної ситуації;

— визначення й аналіз можливих варіантів формуван-
ня і використання природоохоронного потенціалу згідно з
даними про екологічність технологій природокористування,
ефективності різних видів управлінських впливів і можли-
вих природозберігаючих нововведень;

— визначення та оцінювання варіантів розвитку приро-
доохоронної освіти (включаючи вплив засобів масової
інформації, виховну роботу серед населення тощо).

Система екологічного моніторингу впливу виробничої
діяльності залізорудного виробництва на довкілля дозво-
ляє контролювати екологічну ситуацію на залізорудних
гірничозбагачувальних підприємствах і оперативно вжива-
ти необхідних заходів в екстрених ситуаціях.

ВИСНОВКИ
Впровадження системи екологічного моніторингу впли-

ву виробничої діяльності залізорудного виробництва на дов-
кілля, передбачає автоматизоване вимірювально-інформа-
ційне спостереження, оцінки і прогнозування екологічної си-
туації у робочій зоні, на території гірничозбагачувального
виробництва, в санітарно-захисній зоні, а також в зонах, що
потрапляють під техногенний вплив ГЗК, включаючи при-
леглі міста та інші населені пункти. При цьому моніторинг
здійснюється у всіх складових довкілля: повітря, вода, грунт.
Принагідно відмітимо, що система моніторингу є обов'яз-

ковою складовою частиною системи гірничозбагачувально-
го виробничого екологічного контролю, а також структур-
ним елементом системи безпеки ГЗК.

Система екологічного моніторингу впливу виробничої
діяльності залізорудного виробництва на довкілля призна-
чена для автоматизованого отримання та своєчасного за-
безпечення керівництва ГЗК достовірною інформацією про
екологічний стан на об'єкті і в зоні його впливу.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності

вітчизняної продукції в умовах подальшого розвитку
економіки пов'язана, насамперед, з розробкою систе-
ми управління конкурентоспроможністю. Завоювання
й утримання конкурентних переваг — ключові факто-
ри успіху підприємства в конкурентній боротьбі. Особ-
ливої гостроти ця проблема досягає в умовах посилен-
ня інтенсивності конкуренції на ринках продукції мо-
локопереробних підприємств, де виробникам про-
дукції потрібно постійно відслідковувати зміни попиту
вартості сировинних ресурсів, оскільки питання рен-
табельності активів прямо залежить від ступеня вико-
ристання новітніх підходів у сфері стратегічного мар-
кетингу. Формування конкурентних відносин сприяє
створенню розвиненого, цивілізованого ринку, який
включає сферу виробництва й товарообміну. Для
сформованих концептуальних підходів щодо оцінки
конкурентних переваг характерна безліч відмінностей,
що стосуються постановки цілей, теоретико-методо-
логічної й практичної бази процесу дослідження й ана-
лізу ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Незважаючи на значні досягнення в теорії й практи-
ки оцінки та управління конкурентоспроможністю
підприємства, є ряд проблем, які залишаються предме-
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том дискусій та обговорення вчених-економістів. Так, у
більшості наукових праць вітчизняних і закордонних
учених використовується універсальний підхід при дос-
ліджені ролі та оцінки конкурентних переваг підприєм-
ства з урахуванням посилення інтенсивності галузевої
конкуренції. Вітчизняними вченими пропонуються об-
межена кількість методів оцінки конкурентоспромож-
ності саме підприємств молокопереробної спеціалізації.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення методів оцінки конку-

рентних переваг молокопереробних підприємств.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління конкурентними перевагами суб'єкта пе-
редбачає комплексне вивчення системи формуючих
внутрішніх та зовнішніх факторів, а також використан-
ня сучасних, науково обгрунтованих оціночних методик.
Специфічні умови діяльності молокопереробних під-
приємств передбачають необхідність розробки адапто-
ваних методик, які відповідають особливостям галузе-
вого механізму конкуренції. В загальному вигляді схе-
ма пропонованої методики наведена на рисунку 1.

На першому етапі оцінки визначається потенційний
рівень переваг підприємства як похідна від рівня при-
вабливості зовнішнього середовища та внутрішнього
конкурентного потенціалу суб'єкта. Функціонування пе-
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реробних підприємств як відкритої системи, яка знахо-
диться під впливом зовнішніх факторів, передбачає вив-
чення їх привабливості як діяльності суб'єктів конку-
ренції. При вивченні зовнішнього середовища важливе
значення повинно приділятися визначенню галузевих та
географічних кордонів, котрі формують межі прямого
впливу факторів на діяльність виробника. У першому ви-
падку область прямого впливу може бути обмежена як
рамками всієї галузі, так і окремих внутрішньогалузе-
вих сегментів. Інший тип кордонів галузі — існування
локального простору, відокремленого від інших тери-
торіальними бар'єрами. У реальності прояв даних типів
кордонів носить взаємопов'язаний характер, що сприяє
формуванню ринкових структур з різноманітним якіс-
ним і кількісним складом факторів [1].

В основі базового складу зовнішніх факторів перед-
бачається використання "концепції розширеного су-
перництва" М. Портера з наступним складом факторів
зовнішнього середовища: постачальники; кінцеві спо-
живачі; торгові посередники; а також прямі і потенційні
конкуренти [3].

Вплив факторів передбачається розглядати через
призму взаємодії суб'єкта й підсистем зовнішнього се-
редовища. Початковим кроком є виділення із загальної
маси системоутворюючих елементів зовнішнього і внут-
рішнього середовища провідних груп факторів. Підбір
складу факторів здійснюється за допомогою групи ек-
спертів та залежить від специфіки механізму конкуренції
в даній галузі. Потім проводиться оцінка кожного фак-
тору. За допомогою методичного інструментарію опи-
сують критерії та розраховують сумарні показники ста-
ну зовнішнього і внутрішнього середовища. Отримані
критерії являють собою не що інше як показники- інди-
катори, що розкривають характер і потенціал впливу
окремого фактору. Відображенням фактичного рівня
взаємодії виробника із зовнішнім середовищем є відно-
шення реального і потенційно можливого обсягів вироб-
ництва чи споживання ресурсів(товарів) і розміру вар-
тості ресурсів (товарів), що склалася між учасниками
обміну.

Дещо інший підхід пропонується стосовно дослід-
ження конкуренції між виробниками. У даному випадку

Рис. 1. Алгоритм оцінки конкурентних переваг молокопереробних підприємств
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переваг 
Фактично досягнутий рівень 

конкурентних переваг 

III етап. Узагальнення результатів аналізу конкурентних переваг 

Ситуаційний аналіз 

Висновки та пропозиції 

Визначення стратегічного впливу 

Розробка заходів щодо управління 

конкурентними перевагами 
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виробник і конкурент є елементами однієї підсистеми
і пов'язані між собою відносинами іншого характеру.
Оціночні критерії в цьому випадку базуються на харак-
теристиці внутрішнього розвитку даної підсистеми.

Дослідження зовнішнього середовища молокопере-
робних організацій дозволило визначити склад фак-
торів, які представлені наступними групами: постачаль-
ники сировини (молока), кінцеві покупці молочної про-
дукції, торгові посередники (проміжні споживачі) і стан
конкуренції на ринку (діяльність конкурентів). Оціночні
критерії, що відображають ступінь і напрям впливу заз-
начених факторів зовнішнього середовища з урахуван-
ням існуючих особливостей галузі наведено в табли-
ці 1.

Виявлення здатності виробника ефективно конку-
рувати з іншими суб'єктами за обмежені ресурси зовні-
шнього середовища з урахуванням якості своїх внут-
рішніх складових, є наступним етапом дослідження.
Важливість впливу факторів внутрішнього середовища

на формування конкурентних переваг суб'єкта залежить
від кількісного і якісного наповнення даної факторної
характеристики, а також від ефективності її впливу [1].
Структура факторів внутрішнього середовища молоко-
переробного підприємства, сформована на основі роз-
межування функціональних зон діяльності та включає
такі характеристики: виробництво; менеджмент; марке-
тинг; управління персоналом; фінансовий стан.

При визначенні критеріїв оцінки внутрішніх факто-
рів застосовується принцип відображення підсумкової
оцінки різних характеристик об'єкта. Але на практиці
фактори та показники, що описують діяльність підприє-
мства, мають високу взаємозалежність. Це пояснюєть-
ся наявністю зв'язків функціональних зон підприємства
між собою. Для аналізу та оцінки факторів внутрішньо-
го середовища, сформованих на основі вивчення існу-
ючих методик аналізу внутрішнього середовища під-
приємства і думок галузевих фахівців, пропонується ви-
користовувати наступний ряд критеріїв (табл. 2).

Таблиця 1. Критерії оцінки впливу основних груп факторів на рівень привабливості

зовнішнього середовища

Факторні критерії Економічна інтерпретація Методика розрахунку показника 

1. Постачальники молока (сировини) 

валове виробництво молока на 

душу населення, кг 
забезпеченість ринку сировиною для 

виробництва молочних продуктів 

валове виробництво молока, тонн / чисельність 

населення в межах даного ринкового сегмента, тис.чол. 

рентабельність виробництва 

молока  

економічна незалежність постачальників від 

виробників 

чистий прибуток, тис. грн./ сума затрат на  виробництво 

молока, тис. грн.* 100% 

коефіцієнт товарності 
виробництва молока 

зацікавленість постачальників в реалізації 
молока переробним підприємствам 

обсяг молока, реалізованого переробним 

підприємствам, тис. тонн / валове виробництво молока, 

тис. тонн * 100% 

2. Кінцеві споживачі молочної продукції 

ступінь задоволення споживчого 

попиту  

рівень споживання молочної продукції 
відповідно фізіологічних потреб 

спожита молочна продукція в розрахунку на  

1 споживача, кг / спожита молочна продукції в 

розрахунку на 1 споживача відповідно нормам,  

кг * 100% 

коефіцієнт відношення витрат на 

молочну продукцію і грошових 

доходів, % 

залежність вартості споживання молочної 
продукції від рівня доходів споживачів 

затрати на споживання молочних продуктів в 

розрахунку на 1 споживача, грн. / загальні доходи 

споживачів, грн.* 100% 

средня ціна 1 кг спожитої 
молочної продукції, грн. 

залежність якості споживання молочної 
продукції від рівня доходів споживачів 

вартість спожитих молочних продуктів, грн./обсяг 
споживання молочної продукції, кг 

3. Торгові посередники 

частка торгівельних організацій в  

загальному обороті торгівлі 
молочною продукцією,% 

показує рівень наявності в роздрібно-збутовій 

мережі торгових організацій 

середньорічний оборот роздрібної торгівлі 
торгівельних організацій, тис. грн./ середньорічний 
оборот торгівлі всіх роздрібних посередників,  

тис. грн.* 100% 

частка молочної продукції в 

середньорічному обороті торгівлі 
продовольчими товарами, % 

характеризує зацікавленість посередників в 

розширенні  реалізації молочної продукції 
середньорічний оборот торгівлі молочною продукцією, 

тис. грн./ середньорічний оборот торгівлі 
продовольчими товарами, тис. грн.* 100% 

4. Конкуренти 

коефіцієнт концентрації 
виробництва, од. 

характеризує ступінь концентрації виробників 

молочної продукції на ринку 

сума ринкових часток трьох найбільших виробників 

молочної продукції (у відсотковому відношенні) 

коефіцієнт ентропії, од. показник протилежний концентрації, показує 
ступінь рівномірності розподілу часток ринку 

середнє значення логарифма величини, оберненої 
ринковій частці, виважене по ринковим часткам 
виробників 

показник дисперсії ринкової долі 
товаровиробників, од. 

характеризує ступінь нерівності розмірів 
конкурентів, виходячи із ступеню розподілу їх 

часток 

сума відношення квадратів рівностей ринкових  
часток підприємства від величини середнього розміру 

частки / загальна кількість підприємств 

коефіцієнт відкритості ринку для 

міжрегіональної та 

міжнаціональної конкуренції, од. 

характеризує рівень бар’єрів входу на ринок для 

конкурентів з інших ринків 

об’єм ввозу молочної продукції на регіональний ринок, 

тис. тон/ загальна ємність регіонального ринку 

молокопродуктів, тис. тонн * 100% 

коефіцієнт відкритості ринку для 

нових товаровиробників, од. 

показує рівень бар’єрів входу на ринок для 

потенційних конкурентів 

об’єм виробництва молочної продукції підприємства, 
яке з’явилося на ринку в досліджуваному періоді, тис. 
тонн / об’єм виробництва молочної продукції всіма 
товаровиробниками, тис. тонн *100% 
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Сучасні методичні підходи оцінки конкурентних пе-

реваг молокопереробних підприємств не знайшли де-
тального дослідження у роботах вітчизняних та зарубі-
жних вчених. У сучасних умовах господарювання при
оцінці рівня конкурентноспроможності необхідно вра-
ховувати не лише переваги підприємств, але й внутрішні
та зовнішні загрози, які визначаються на основі досто-
вірної інформації та еспертних оцінок з урахуванням
специфіки молокопереробних підприємств. Нами за-
пропоновано алгоритм оцінки конкурентних переваг,
який здійснюється в три етапи та критерії оцінки впливу
факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ мо-
локопереробних підприємств.
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Таблиця 2. Критерії оцінки основних груп факторів внутрішнього

середовища переробних підприємств

Факторні критерії Економічна інтерпритація Методика розрахунку показника 

1. Виробництво 

рентабельність виробничої 
діяльності, % 

показує ефективність грошових коштів 

вкладених у виробництво продукциії 
чистий прибуток, тис. грн./ сума затрат на 

виробництво молочної продукції, тис. грн.*100% 

коефіцієнт відповідності молочної 
продукції вимогам ДСТУ, % 

характеризує рівень технологічної та 
виробничої бази підприємтсва 

об’єм випуску молочної продукції, відповідно 

потреб ДСТУ, тис. тонн/ загальний об’єм 

випуску молочної продукції, тис. тонн* 100% 

коефіцієнт використання 

виробничих потужностей, % 

відображає ступінь використання 

обладнання 

фактичний об’єм випуску молочної  продукції, 
тис. тонн / об’єм виробничих потужностей 

підприємства тис.тон.* 100% 

2. Менеджмент 

коефіцієнт окупності витрат на 
утримання управлінського 

персоналу, од. 

свідчить про результативність роботи 

управлінського персоналу 

чистий прибуток, тис. грн. / річний фонд 

заробітної плати управлінського персоналу,  

тис. грн. 

питома вага видатків на організацію 

управління, % 

показує розмір витрат на організацію 

управлінської діяльності в організації 
середньорічні витрати на організацію 

управління, тис.грн. / середньорічна вартість 

продукції, тис. грн. * 100% 

коефіцієнт кваліфікації 
управлінських кадрів, % 

характеризує якісний склад 

управлінського персоналу 

чисельність управлінських працівників з рівнем 

освіти не нижче вищого професійного, чол. / 

загальна  чисельність працівників управління, 

чол. * 100% 

3. Персонал 

коефіцієнт окупності витрат на 
утримання співробітників 
підприємства, од. 

відображає ефективність грошових 

коштів, що витрачаються на утримання 
персоналу 

чистий прибуток підприємства, тис. грн. / річний 

фонд заробітної плати, тис. грн. 

коефіцієнт кваліфікації персоналу, 
% 

характеризує якісний склад персоналу чисельність працівників з рівнем освіти не нижче 
середньої спеціальної, чол. / загальна чисельність 

працівників, чол. * 100% 

коефіцієнт забезпеченості 
трудовими ресурсами, од. 

свідчить про ступінь комплектації 
підприємства робочою силою 

фактична чисельність працівників, чол. / 

чисельність працівників згідно зі штатним 

розписом, чол. 

4. Маркетинг 

рентабельність продажів, % показує ефективність маркетингової 
діяльності 

прибуток від реалізації продукції, тис. грн. / 
виручка, тис.грн. * 100% 

коефіцієнт оснащеності 
маркетингової служби персоналом, 

% 

характеризує якісний склад персоналу чисельність співробітників, що займаються 

маркетинговою діяльністю, чол. / загальна 

чисельність персоналу маркетингової сфери 

підприємства, чол. * 100% 

питома вага витрат на маркетинг у 

вартості реалізованої продукції, % 

свідчить про масштаб впровадження 

елементів маркетингу на підприємстві 
сума витрат на маркетинг, тис. грн. / вартість 

реалізованої продукції, тис. грн. * 100% 

6. Фінансовий стан 

коефіцієнт фінансової автономії 
(незалежності), од. 

характеризує стійкість фінансового стану 
підприємства 

величина власних коштів, тис. грн. / величина 
джерел фінансування, тис. грн. 

коефіцієнт поточної ліквідності, од. визначає межу безпеки при зміні 
надходження грошових коштів 

оборотні активи, тис. грн. / короткострокові 
зобов'язання, тис. грн. 

рентабельність капіталу, % характеризує ефективність використання 

капіталу для отримання прибутку 

чистий прибуток, тис. грн. / сума сукупних 

активів, тис. грн. * 100% 
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SETTLEMENTS WITH THE BUYERS AND CUSTOMERS AS THE FINANCIAL ASSET
OF THE ENTERPRISE: ECONOMIC ESSENCE, DEFINITIONS AND APPROACHES
TO THE CLASSIFICATION

У статті подано трактування економічної сутності, змісту, класифікаційних характеристик та про-

ведено пошук дефініції категоріально-понятійного аппарату щодо дебіторської заборгованості як
фінансового активу підприємства.

Проаналізовано зарубіжний досвід щодо проблематики пошуку дефініції дебіторської заборгова-
ності в розрізі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Охарактери-

зовано поліаспектні підходи щодо класифікаційних ознак дебіторської заборгованості. Встановле-
но, що в умовах суттєвої диференціації класифікаційних ознак, на преваліюючій більшості суб'єктів

господарювання, класифікація дебіторської заборгованості, яка застосовується в прикладній діяль-
ності є суттєво регламентованою та орієнтованою виключно на діючий в нашій країні План рахунків.

У публікації надано обгрунтування того, що вибір та впровадження в практику господарювання пол-
іаспектної класифікації дебіторської заборгованості є необхідною та беззаперечною умовою для ви-

явлення існуючих тенденцій та формування цілісних висновків за результатами діагностики фінансо-
вого стану суб'єкта господарювання, а відповідно — напрацювання комплексу системних пропозицій

щодо покращення його діяльності в перспективі.

The article presents the interpretation of the economic essence, content, the classifications and
conducted a search of a definition of categorical and conceptual apparatus of the receivable as a financial

asset of the enterprise.
Analyze foreign experience on the issue of finding definitions of receivables in the context of international

standards of accounting and financial reporting. Characterized multifaceted approaches on the
classification indication of receivables. It is established that in conditions of significant differentiation,

classification indication, on prevalue of most entities, the classification of receivables, which is used in
applied activity is substantially limited and focused solely on acting in our country chart of accounts.

In publishing the substantiation that the selection and implementation in practice of economic activity
faceted classification of receivables is an essential and indisputable condition to identify current trends

and holistic conclusions on the results of diagnostics of the financial condition of the business entity, and
accordingly — the time of the complex system of proposals for improving its operation in the future.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, розрахунки з покупцями та замовниками, класифікаційні
ознаки та підходи, дебітори, фінансові активи підприємства.

Key words: accounts receivable, settlements with the buyers and customers, classification features and
approaches, debtors, the financial assets of the enterprise.

політичними трансформаціями, нестабільністю суспіль-
них зв'язків, некерованими інфляційними та дефляцій-
ними процесами та іншими факторами, які негативно
впливають на діяльність суб'єктів господарювання та на
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економічний розвиток країни в цілому. За сформова-
них умов суттєво загострюється потреба в достовірній
інформації щодо обсягів реалізованої продукції та
своєчасності пов'язаних із цим розрахункових опе-
рацій. Очевидно, що повні та поліаспектні аналітичні
дані щодо цього повинна забезпечувати система бух-
галтерського обліку підприємства, оскільки інформа-
ція відображена на рахунках обліку дебіторської за-
боргованості безпосередньо пов'язана з реалізацією
готової продукції (товарів, послуг) підприємства та
одержання прибутку.

Актуальність окресленої проблематики полягає в
тому, що уточнення та класифікація досліджуваного ка-
тегоріально-понятійного апарату, пошук його економі-
чної сутності надає можливість сформувати передумо-
ви для правильного визнання та відображення розра-
хунків з покупцями та замовниками в обліковому про-
цесі, вдосконалення організації та методики системи
внутрішньогосподарського контролю виконання дого-
вірних прав і зобов'язань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика пошуку дефініції та економічної
сутності дебіторської заборгованості і розрахунків
з покупцями та замовниками стала предметом нау-
кового пошуку багатьох дослідників, серед яких:
Алексєєва Л.Е., Бандурка О.М., Вещунова А.Ф.,
Гвоздецький В.Д., Коробов М.Я., Кужельний М.В.,
Лінник В.Г., Причепій Е.М., Редько А.Ю., Черній А.М.
та багато інших. Проте необхідно відзначити певну
фрагментарність таких наукових розвідок, що обу-
мовлює необхідність проведення подальших дослі-
джень, виходячи із засад комплексності та систем-
ності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в здійсненні спроби

уточнення економічної сутності категоріально-по-
нятійного апарату щодо дебіторської заборгова-
ності, узагальнення її класифікаційних ознак, ви-
ходячи із необхідності та базуючись на підходах си-
стемності і комплексності, окреслення шляхів удос-
коналення облікового процесу операцій за розра-
хунками з покупцями і замовниками, що сприятиме
підвищенню достовірності отриманих облікових

даних, необхідних для прийняття ефективних та
своєчасних управлінських рішень суб'єктами госпо-
дарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розрахункові взаємовідносини між підприємством

і його покупцями та замовниками виникають у процесі
господарської діяльності підприємств і цим відносинам,
як правило, передує укладення договорів (контрактів)
купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, дого-
ворів підряду на виконання законтрактованих видів
робіт, надання послуг тощо. Це найбільш розповсюд-
жена та важлива основа виникнення зобов'язань, основ-
на форма реалізації товарно-грошових відносин за рин-
кових умов господарювання.

Для правильної організації облікового процесу опе-
рацій щодо розрахунків з покупцями і замовниками важ-
ливим є визначення моменту виникнення таких зобов'я-
зань, оскільки юридичні та економічні аспекти цього пи-
тання дещо різняться.

Так, у момент підписання угоди щодо постачання
товарно-матеріальних цінностей виникає юридичне зо-
бов'язання, суть якого полягає в тому, що воно підля-
гає виконанню у майбутньому. Важливо, що в обліко-
вому процесі таке зобов'язання не знаходить відобра-
ження, оскільки воно не є борговим [2].

У бухгалтерському обліку зобов'язання реєструєть-
ся лише тоді, коли у зв'язку з ними виникає заборго-
ваність. Як правило, заборгованість виникає після одер-
жання прав використання товарів (робіт, послуг). Разом
з тим, невиконання укладеної угоди може призвести до
штрафних санкцій, заборгованість за якими також має
відображатись в обліковому процесі. Постачальник
оформлює для списання коштів з покупця платіжні ви-
моги (платіжні вимоги-доручення) на безакцептне спи-
сання коштів.

Слід зазначити, що розрахункові взаємини між по-
стачальниками та замовниками нерідко відбуваються на
підставі товарообмінних договорів, тобто між контра-
гентами відбувається товарний обмін — господарська
операція, яка передбачає проведення розрахунків за
товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж
грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення
взаємної заборгованості, в результаті яких не передба-
чається зарахування коштів на рахунки продавця для
компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

Таблиця 1. Наукові підходи щодо трактування дефініції дебіторської заборгованості

за розрахунками з покупцями та замовниками

Розроблено авторами.

№ Автори Дефініція дебіторської заборгованості 
1  А. Ф. Вещунова, А. Ю. Редько, П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість»  

Дебіторська заборгованість – грошові кошти до оплати  

2  Л. Е. Алексєєва, О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, 

Е. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький 

Дебіторська заборгованість як борг одного суб’єкта іншому  

3  Г. Г. Кірейцев, І. Бернар, Ж.-К. Коллі  Дебіторська заборгованість – вимоги щодо оплати, тобто 

боргові вимоги, що є еквівалентом боргу тієї особи, на яку 
покладається виконання обов’язку  

4  М. В. Кужельний, В. Г. Лінник  Дебіторська заборгованість – права на повернення боргу  

5  М. В. Дембінський, І. А.Єфремов, Ю. С. Ігумнов  Дебіторська заборгованість як кошти у розрахунках  

6  Д. Стоун, К. Хітчинг  Дебіторська заборгованість – вкладення в оборотні кошти, 

які заборговані підприємству та виникли у результаті 
господарських взаємовідносин з ним  
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Таким чином, у процесі договірних відносин та роз-
рахункових операцій між контрагентами виникає дебі-
торська заборгованість. Зважаючи на важливість управ-
ління дебіторською заборгованістю для забезпечення
фінансової стійкості функціонування підприємства, вва-
жаємо за доцільне проаналізувати її сутнісні характе-
ристики, дослідити дефініцію поняття (табл. 1) та особ-
ливості класифікації.

На нашу думку, трактування дебіторської заборго-
ваності першою групою авторів не досить повне, оск-
ільки дебітори можуть заборгувати підприємству не
лише кошти, а й інші активи.

Визначення п'ятою і шостою групами авторів де-
біторської заборгованості як вкладення коштів у обо-
ротні активи або як кошти у розрахунках (вилучені
кошти), з одного боку, майже тотожні, а з іншого —
такий підхід також не в достатній мірі характеризує
економічну сутність досліджуваного поняття, і до того
ж — дебіторська заборгованість згідно Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) відно-
ситься не лише до складу оборотних, а й необорот-
них активів.

На нашу думку, дебіторську заборгованість як
складову оборотного капіталу доцільно трактувати як
елемент ресурсів підприємства, що інвестується ним
на формування оборотних активів з метою отримання
прибутку і при цьому перебуваючи в постійному кру-
гообігу, переходить з однієї функціональної форми в
іншу і може бути перетворений в кошти протягом од-
ного року або одного операційного циклу, забезпечу-
ючи безперервність процесу господарської діяльності
[14].

За П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", вона
визначається як сума заборгованостей дебіторів під-
приємству на певну дату. При цьому дебіторами визна-
ються всі юридичні та фізичні особи, які внаслідок ми-
нулих подій заборгували підприємству певні суми гро-
шових коштів [10]. Під таке трактування підпадає як за-
боргованість дебіторів, яка утримується підприємством
до дати погашення, так і заборгованість дебіторів при-
значена для перепродажу.

Важливо, що заборгованість дебіторів, яка призна-
чена для перепродажу, створюється підприємством з
метою отримання прибутку або у вигляді відсотків, ди-

відендів або ж від короткотермінових змін ціни (суми)
такої дебіторської заборгованості. Тому така заборго-
ваність, згідно п. 4 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти",
є фінансовим активом призначеним для перепродажу і
повинна відображатися та оцінюватися в обліку відпо-
відно до цього стандарту [12].

Вважаємо, що визначення наведене в П(С)БО 10
"Дебіторська заборгованість" є дещо ширшим, оскіль-
ки охоплює усю заборгованість підприємству, у тому
числі і ту, яка по-суті є фінансовими інвестиціями, тоб-
то активами, які утримуються підприємством з метою
збільшення прибутку.

У п. 4 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" подано
визначення дебіторській заборгованості, що не призна-
чена для продажу, а саме: вона трактується як "дебі-
торська заборгованість, що виникає внаслідок надання
коштів, продажу інших активів (робіт, послуг) безпосе-
редньо боржникові та не є фінансовим активом, при-
значеним для продажу" [12]. На нашу думку, таке тлу-
мачення формує можливості щодо більш точно роз-
криття економічної сутності досліджуваної категорії.

Необхідно зазначити, що в міжнародній практиці
нормативно-методичного забезпечення облікового про-
цесу не існує окремого стандарту, спрямованого на чітку
регламентацію питань щодо трактування, формування
та відображення в обліку дебіторської заборгованості.

За результатами проведеного нами дослідження
встановлено, що у міжнародній практиці ведення гос-
подарської діяльності дебіторська заборгованість
відноситься до фінансових активів господарюючого
суб'єкта (Міжнародний стандарт фінансової звітності 7
"Фінансові інструменти: розкриття", Міжнародний стан-
дарт бухгалтерського обліку (МСБО) 32 "Фінансові
інструменти: подання" та МСБО 39 "Фінансові інстру-
менти: визнання та оцінка" [7; 8; 9]).

Зокрема в пункті 9 МСБО 39 зазначено, що "позики
та дебіторська заборгованість — це непохідні фінансові
активи з фіксованими платежами, які підлягають виз-
наченню та не мають котирування на активному ринку"
[7]. Очевидно, що таке тлумачення поняття дебіторсь-
кої заборгованості є значно ширшим у порівняні із тлу-
маченнями, наведеними у національних стандартах та
іншій профільній фінансовій нормативно-правовій до-
кументації нашої країни.

Таблиця 2. Класифікація дебіторської заборгованості за Білик М.Д.,

Мальковою Т.М. та Бланк І.О.

Джерело: узагальнено авторами на основі [1; 2].

Класифікаційні ознаки 
Види дебіторської 
заборгованості 

1. За способом виникнення 
а) товарна;  
б) інша  

2. За термінами погашення 

а) очікуваний термін 

погашення  

а) короткострокова;  

б) довгострокова  

б) реальний термін 

погашення 

а) термінова;  

б) прострочена;  

в) відстрочена.  

3. За забезпеченістю 
а) забезпечена;  

б) незабезпечена  

4. За контрагентами 
а) вітчизняних дебіторів;  

б) іноземних дебіторів  

6. За формою погашення 
а) монетарна;  

б) немонетарна  
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Таким чином, на основі аналізу чинних національ-
них і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
та підходів науковців можна дійти висновку, що дебі-
торська заборгованість за розрахунками з покупцями
і замовниками, за своєю економічною сутністю, є су-
мою заборгованостей дебіторів підприємству на пев-
ну дату, що виникає внаслідок надання коштів, прода-
жу інших активів, робіт, послуг безпосередньо борж-
никові та не є фінансовим активом, призначеним для
продажу.

Дослідження та вивчення дебіторської заборгова-
ності, окрім з'ясування економічної сутності, потребує
також обов'язкової ідентифікації її класифікаційних
ознак. Нами встановлено, що серед вчених, що займа-
лись означеною проблематикою, відсутня єдність по-
глядів. Деякі класифікаційні ознаки та відповідний кла-
сифікаційний поділ дебіторської заборгованості уза-
гальнено нами в таблиці 2.

Окрім того, при складанні фінансової звітності
дебіторська заборгованість класифікується за такими
ознаками:

— зв'язок із нормальним операційним циклом;
— термін погашення;
— об'єкти, щодо яких виникли зобов'язання дебі-

торів;
— своєчасність сплати боржником дебіторської за-

боргованості.
Запропонована П(С)БО класифікація дебіторсь-

кої заборгованості характеризує пооб'єктний її склад
[10].

Водночас слід зауважити, що важливе значення має
класифікація дебіторської заборгованості в розрізі кон-
трагентів. Вважаємо, що для забезпечення якісної ана-
літичної діяльності на підприємстві недостатньо виділя-
ти виключно заборгованість вітчизняних та іноземних
постачальників, як зазначено в чинному плані рахунків
бухгалтерського обліку, оскільки такий поділ є досить
поверховим.

Бланк І.О. у господарській діяльності виділяє такі
види дебіторської заборгованості: за товари, роботи,
послуги, строк оплати яких не настав; за товари, робо-
ти, послуги, неоплачені в строк; по векселях отрима-
них; по розрахунках з бюджетом; по розрахунках з
персоналом; інші види дебіторської заборгованості.
Тобто ми бачимо, що одними авторами класифікація
вбачається більш розгорнутою, а іншими — навпаки,
досить звуженою, проте в будь-якому випадку вона
повинна узгоджуватися з діючим нормативно-право-
вим полем.

Білик М.Д. запропонувала класифікувати дебіторсь-
ку заборгованість за рівнем ліквідності, а саме, поділя-
ти дебіторську заборгованість у балансі на довгостро-
кову і короткострокову залежно від терміну погашен-
ня, що повністю відповідає діючій класифікації статей
дебіторської заборгованості в балансі [1].

Економіст Малькова Т.М. "дебіторську заборго-
ваність без обмеження за строком" відносить до фінан-
сових інструментів у структурі короткострокових активів
підприємства, при цьому передбачається, що коротко-
строкові (поточні) активи використовуються протягом
одного року від звітної дати або одного операційного
циклу.

При цьому операційний цикл, за її міркуваннями —
це період часу між придбанням активів і їхнім обернен-
ням у грошові кошти або грошові еквіваленти. Вважає-
мо, що розглянуте трактування операційного циклу в
даному випадку можна віднести не лише до операцій-
ної діяльності, а також й до фінансової та інвестиційної
діяльності підприємств.

Залежно від терміну погашення дебіторську забор-
гованість у балансі поділяються на довгострокову і ко-
роткострокову:

— довгострокова дебіторська заборгованість іден-
тифікується як: заборгованість за товари, роботи, по-
слуги; довгострокові векселі одержані; інша довгостро-
кова дебіторська заборгованість;

— короткострокова дебіторська заборгованість:
заборгованість за товари, роботи, послуги; короткост-
рокові векселі одержані; інша короткострокова дебі-
торська заборгованість [2].

Така класифікація статей дебіторської заборгова-
ності в балансі враховує рівень ліквідності статей та є
корисною для користувачів фінансової звітності щодо
оцінки фінансового стану підприємства, надає більш
повнішу інформацію про рівень дебіторської заборго-
ваності й можливість перетворення фінансових зобо-
в'язань в грошові ресурси.

Разом з тим, вважаємо за доцільне поділяти дебі-
торську заборгованість за реальним строком погашен-
ня на: термінову, прострочену і відстрочену, що знахо-
дить часткове відображення на відповідних аналітичних
рахунках обліку, де контролюється термін виконання
договірних зобов'язань.

При визначенні сумнівності заборгованості для по-
треб облікового процесу важливим є її поділ і за забез-
печеністю (гарантія, застава, порука, вексель). На нашу
думку, слід окремо виділяти заборгованість забезпече-
ну і незабезпечену. Така класифікація надає можливість
розкрити економічну сутність різних видів дебіторської
заборгованості й надасть змогу глибше провести фінан-
совий аналіз — основу для прийняття вдалих управлі-
нських рішень.

Окрім того, варто зазначити, що думка провідних
фахівців щодо поділу дебіторської заборгованості на
довгострокову і поточну є досить неоднозначною. З
точки зору одних — такий поділ забезпечує можливість
застосування важливого інструментарію фінансового
аналізу результатів господарювання, а на думку інших
— класифікація дебіторської заборгованості, як і будь-
яка інша класифікація, є умовною, а отже — досить опо-
середкованою.

На наш погляд, вибір та впровадження в практику
господарювання грунтовної та поліаспектної класифі-
кації дебіторської заборгованості є необхідною та без-
заперечною умовою для виявлення обгрунтованих тен-
денцій та формування цілісних висновків за результа-
тами діагностики фінансового стану даного суб'єкта
господарювання, а відповідно — напрацювання комп-
лексу необхідних пропозицій щодо покращення його
діяльності в короткотерміновій та віддаленій перспек-
тиві.

Окрім визначення сутності та класифікаційних оз-
нак у дослідженні розрахунків підприємства з покупця-
ми і замовниками важливе місце посідає аналіз фак-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

115

торів, що впливають на формування дебіторської забор-
гованості.

Так, обсяги виникнення дебіторської заборгова-
ності покупців залежать від кон'юнктури ринку товар-
них ресурсів та політики підприємства на певному сег-
менті ринку. Як зазначає Мазаракі А.А., надання від-
строчки покупцям продукції є одним з активних інстру-
ментів його збутової політики, орієнтованої на зростан-
ня обсягу реалізації.

Отже, величина дебіторської заборгованості зале-
жить від інтенсивності та ефективності використання
вказаного інструментарію.

Важливо, що обсяги дебіторської заборгованості
підприємства формуються під впливом досить широкої
системи факторів як внутрішнього, так і зовнішнього
спрямування.

Основними факторами, що обумовлюють обсяги
дебіторської заборгованості покупців продукції госпо-
дарюючого суб'єкта є:

— обсяги товарообігу, що реалізується на умовах
відстрочки платежу;

— кон'юнктура споживчого ринку, труднощі із збу-
том окремих видів продукції;

— поточна платоспроможність покупців — суб'єктів
кредитування; привабливість умов надання кредиту по-
купцям;

— суб'єкти надання кредиту, вимоги, що до них ви-
ставляються.

Класифікацію зобов'язань для потреб облікового
процесу відповідно до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку № 11 (П(С)БО 11) узагальнено
нами у вигляді схеми (рис. 1).

Поділяємо думку вчених [1; 5; 6], які вважають що для
забезпечення вдалого та достовірного оцінювання фінан-
сового стану підприємства необхідно налагодити процес
фіксування і формування деталізованих аналітичних да-
них щодо дебіторської заборгованості, що стає можли-
вим при запровадженні комп'ютеризації облікового про-
цесу. Саме комп'ютеризація надасть можливості щодо
створення передумов для вдалого і оперативного оціню-
вання фінансового стану, а в підсумку — забезпечення
розробки засад та напрацювання можливостей управлін-
ня дебіторською заборгованістю на підприємстві.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, дослідження економічної сутності,
класифікаційних ознак та особливостей формування

дебіторської заборгованості з покупцями і замовника-
ми дозволяє зробити висновок про суттєву поліас-
пектність існуючих наукових підходів щодо визначен-
ня та класифікаційного розмежування цієї категорії.
Виявлено, що в переважній більшості випадків дебі-
торська заборгованість трактується, як іммобілізація
грошових засобів, відвернення їх з господарського
обороту, що приводить до зниження темпів виробниц-
тва і результативних показників діяльності підприєм-
ства, оскільки прострочена дебіторська заборго-
ваність, по якій закінчився термін позовної давності,
підлягає віднесенню на збитки суб'єкта господарюван-
ня.

За результатами проведеного дослідження
нами встановлено, що в умовах суттєвої диферен-
ціації класифікаційних ознак, на преваліюючій
більшості суб'єктів господарювання, класифікація
дебіторської заборгованості, яка застосовується в
прикладній діяльності, є суттєво регламентованою
та орієнтованою виключно на діючий План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я-
зань і господарських операцій підприємств і орган-
ізацій.

Вважаємо, що сформована ситуація в значній
мірі обумовлена чинним порядком обліку, що має
місце в нашій країні, де професійна діяльність пра-
цівників бухгалтерської служби є жорстко регла-
ментованою, на відміну від країн із розвинутою рин-
ковою економікою та глибокими демократичними
цінностями, де рішення про порядок відображення
(подання) різних видів дебіторської заборгованості
в фінансовій звітності (зокрема — балансі) та
ступінь деталізації відповідних статей приймає під-
приємство самостійно, а тому у кожного суб'єкта
господарювання склад і структура дебіторської за-
боргованості в фінансовій звітності можуть суттє-
во різнитись.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації економіки та загострення кон-

курентної боротьби на ринку все більшої актуальності на-
буває проблема підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції. В умовах жорсткої торгової пол-
ітики, більшість країн світу націлені на захист внутрішнь-
ого ринку та підтримку національного товаровиробника,
більшість українських підприємств не витримують кон-
курентної боротьби за споживача. Тому питання досяг-
нення та утримання конкурентних переваг для українсь-
ких товарів має важливе значення, у тому числі і для еко-
номічного зростання країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженням проблеми конкурентоспроможності

підприємств та товарів присвятили свої наукові праці та
дослідження такі українські та іноземні вчені: М. Портер,
Ф. Котлер, Р. Фатхтудінова, Г. Азоєв, О. Гудзинський,
Ю. Іванов, А. Юданов, Н. Язвінська, А.О. Москвіна,
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FEATERES OF COMPETITIVENESS OF THE UKRAINIAN GOODS

У статті розглянуто поняття конкурентоспроможності товару та проаналізовано причини сучас-

ного стану низького рівня конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках, а

також засоби покрашення існуючої ситуації. Оскільки у ринкових умовах, що склалися на сучасно-

му етапі розвитку кожної країни окремо, першочерговою проблемою є конкурентоспроможність

тих чи інших товарів, це, у свою чергу, являє собою вирішальний чинник комерційного успіху

підприємництва. Конкурентоспроможність товарів є одним із показників конкурентоспроможності

підприємства в цілому, а отже, і економіки, яка в свою чергу, напряму залежить від конкурентосп-

роможності окремих вітчизняних підприємств. Конкурентоспроможна національна економіка у су-

часному світі є основою для забезпечення сталого розвитку кожної держави та підвищення добро-

буту націй.

In this article the concept competitiveness of goods is considered and the reasons of a current state

not competitiveness of the Ukrainian goods in the international markets, and also methods of improvement

of current situation are analyzed. Now the market conditions which have developed at the present stage

of development of each country, a prime problem is competitiveness of these or those goods, it represents

a decisive factor of commercial success of business. Competitiveness of goods is one of indicators of

competitiveness of the enterprise as a whole, so and economy which in turn, directly depends on

competitiveness of separate domestic enterprises. The competitive national economy is a basis for

providing a sustainable development of each state and a growth in prosperity of the nations.
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П. Саблук, та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є детальне дослідження поняття "кон-

курентоспроможність товару", а також дослідження при-
чин низької конкурентоспроможності українських товарів
на зовнішніх ринках та шляхів її подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З переходом економіки України на ринкові відноси-

ни термін "конкурентоспроможність" став основним у
визначенні іміджу фірм та ефективності їх діяльності.
Конкурентоспроможність фірми визначається конкурен-
тоспроможністю вироблених нею товарів. Ця складна
властивість характеризує привабливість товару для спо-
живача (покупця, замовника) і прибутковість для вироб-
ника (постачальника, продавця).
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Конкурентоспрожним товаром є такий товар, який
має конкурентні переваги. Цими переваги, за М. Порте-
ром, є низькі витрати та диференціація товарів, тобто ун-
ікальна, нова якість, особливі споживчі властивості то-
вару [1].

Конкурентоспроможність товару — це сукупність як-
існих і вартісних характеристик товару, що забезпечують
задоволення конкретної потреби [2].

Спочатку конкурентоспроможність товарів оцінюва-
ли за допомогою психофізичного закону Вебера — Фех-
нера, що пояснює психологію споживачів і формаліза-
цію їхнього вибору. Привабливість певного товару зале-
жить від сукупності його властивостей (характеристик, по-
казників), що зумовлюють задоволення певних потреб.
Ця сукупність характеристик називається якістю товару.
Дослідження в цій галузі, хоча й не були позбавлені тео-
ретичного інтересу, проте мали обмежене значення, ос-
кільки грунтувались на абстрактній ідеї про психологію
індивідуума. Кількісних методів прогнозування вибору
покупцем певного товару за їх допомогою вироблено не
було.

Конкурентоспроможність визначається відношенням
корисного ефекту до сумарних витрат, пов'язаних з прид-
банням і експлуатацією товару.

Конкурентоспроможність товару — поняття склад-
не й інтегральне, оскільки охоплює не лише економічні
та технічні, а й технологічні показники. її оцінюють за-
лежно від того, є товар кінцевим продуктом, призначе-
ним для задоволення певних потреб (індивідуальних або
суспільних), чи засобом виробництва інших товарів. У
першому випадку порівняння й оцінювання здійснює спо-
живач, який купує певний товар за певну ціну. У другому
випадку завдання можна поділити на дві частини: визна-
чення потреб і вибір альтернативних способів їх задово-
лення [2].

Конкурентоспроможність завжди визначається в по-
рівнянні з іншими товарами, а також на підставі рівня за-
доволення потреб потенційних споживачів. Рівень кон-
курентоспроможності оцінюють за допомогою системи
одиничних, групових та інтегральних показників.

На підставі аналізу наукової літератури можна ви-
ділити наступні головні складові конкурентоспромож-
ності товару:

— технічний рівень товару і рівень якості його ви-
готовлення, що характеризують ступінь використання ос-
танніх світових науково-технічних досягнень при розробці
конструкції і технології виготовлення цього товару;

— відповідність товару вимогам і стандартам країн-
імпортерів, фірм покупців, рекомендаціям ІСО, МЕК, та
ін, що враховує специфічність ринку, кліматичні умови, в
яких відбувається використання продукції;

— особливі вимоги, наприклад, правила руху транс-
порту, діюча система заходів, норми техніки безпеки та
захисту навколишнього середовища, звичаї і звички на-
селення тощо;

— організація технічного обслуговування, що гаран-
тує безперебійну роботу проданих товару, наприклад, ма-
шин, включаючи забезпечення запасними частинами та
технічною документацією, навчання покупця первинним
правилам експлуатації;

— наявність патентної чистоти і патентного захисту
товару, а також наявність зареєстрованого товарного
знака;

— терміни поставок і терміни гарантій;
— ціна і умови платежу данного товару [1—3];

На сучасному етапі виникає низка додаткових клю-
чових показників конкурентоспроможності експортних
товарів:

— підтвердження відповідності (сертифікація, дек-
ларування) сучасним вимогам щодо безпеки продукції та
охорони навколишнього середовища;

— реклама та авторитет виробника продукції, ерго-
номічні характеристики;

— вартість експлуатації, ресурсозбереження;
— простота утилізації продукції після її використан-

ня [3].
Конкурентоспроможність товару визначає сукупність

якісних та вартісних характеристик товару, які сприяють
створенню переваги саме даного товару у співставленні
з товарами-конкурентами.

Отже, конкурентоспроможність товару визначаєть-
ся сукупними властивостями даного товару, і властивос-
тями конкуруючих товарів, і особливостями споживачів.
Щодо споживачів, то вони реагують на товар та його вла-
стивості самим різним чином, оскільки споживачі на ринку
не є однаковими. Вони не виступають єдиним цілим та
по-різному реагують навіть на один й той самий товар з
одними й тими самими властивості.

Тому, для того щоб визначити конкурентоспро-
можність товару, мало просто порівняти його властивості
з властивостями конкурентів, а у обов'язковому порядку
потрібно вивчити поведінку споживачів та їх реакцію на
товар.

У сучасних умовах конкурентоспроможність украї-
нських товарів на міжнародних ринках є досить низькою,
що є найголовнішим перепоном, який стримує вхід Ук-
раїни до світового господарства [2].

Також причиною низької конкурентоспроможності
продукції є те, що в експорті України переважають сиро-
винні товари. Про це свідчить той факт, що список то-
варів експорту налічує не більше десяти позицій, зокре-
ма: метали, товари хімічної промисловості, добрива, деякі
види продукції харчової промисловості. Тобто, експорт
української продукції формується, переважно, за раху-
нок активної експлуатації природних ресурсів, дешевої
робочої сили при досить низькій платі за землю.

У 2013 році провідні позиції в українському експорті
належали металопродукції (27,8% експорту), продукти
рослинного походження (14,0% експорту), мінеральним
продуктам і хімії (11,8%), позиції продукції машинобу-
дування покращились а 5 відсотків, порівняно із попе-
редніми декількома роками (11,0 %), зернові культури
(10,1 %), продукція хімічної промисловості (6,8% екс-
порту), Загалом зазначені види товарів складають близь-
ко 70% загального обсягу експорту України [4].

Українські товари характеризуються надто високою
матеріаломісткістю та енергоємністю. Рівень споживан-
ня первинних паливно-енергетичних ресурсів на одини-
цю ВВП в Україні є набагато вищим, ніж у розвинених
країнах світу. Показник "енергетична складова собівар-
тості промислової продукції" в Україні є одним із найви-
щих серед країн світу, зокрема, у 3,7 разу вищим, ніж в
країнах ЄС [3].

Понад 90% продукції, що виробляється промисло-
вістю України, не має сучасного технічного забезпечен-
ня, що спричиняє низьку рентабельність та низький рівень
конкурентоспроможність більшості вітчизняних товарів.

Найголовнішим фактором, що дозволяє досягнути та
утримати конкурентних переваг є впровадження інно-
вацій. Проте ситуація щодо інновацій в Україні досить не-
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гативна, оскільки інноваційна активність підприємств Ук-
раїни надзвичайно низька. Внаслідок недосконалої по-
даткової політики, зокрема щодо стимулювання інно-
вацій, частка промислових підприємств, які освоювали
виробництво інноваційної продукції стрімко зменшила-
ся, питома вага тих, що впроваджували інновації у за-
гальній кількості у відсотковому співвідношенні зменши-
лася з 14,8% у 2000 році до 11,5% у 2010 році, проте
піднялася до 13,6% у 2013. Кількість промислових
підприємств, якими освоєно виробництво нових видів тех-
ніки, найменувань протягом останніх років зросла лише
на 5,1% або 32 підприємства, тих що впроваджують ма-
ловідходні, ресурсозберігаючі і безвідходні технологічні
процеси на 11,4% або 49 підприємств [4].

Серед факторів, що стримують інноваційну діяль-
ність, фахівці визначають такі: нестача власних коштів,
на це вказали майже 81,7% промислових підприємств;
недостатня фінансова підтримка держави — 50,9%; ве-
ликі витрати на інновації — 49,3%; недосконалість за-
конодавчої бази — 33,5%; високий економічний ризик
— 32,5%; тривалий термін окупності інновацій — 30%;
нестача інформації про нові технології — 17,1%;
відсутність можливостей для кооперації з іншими під-
приємствами і науковими організаціями — 16,7%; неста-
ча інформації про ринки збуту — 15,2%; відсутність по-
питу на продукцію та несприятливість підприємств до
нововведень — 14,4%; відсутність кваліфікованого пер-
соналу — 13,7% [4].

Як бачимо, основною причиною низького рівня інно-
вацій підприємства вважають нестачу коштів. Разом з тим,
у цілому на інноваційну діяльність підприємств України
було витрачено більше 3 млрд грн., з яких на здійснення
технологічних інновацій прийшлося майже 64% [4].

Майже третина коштів прийшлися на інноваційну
діяльність в машинобудівній галузі, 18,4% приходиться
на харчову промисловість та перероблення сільськогос-
подарської продукції, 15,9% — на металургію та оброб-
лення металів, 8,7% — виробництво електроенергії, газу
та води, 7,2% — добувну промисловість [4].

Основним джерелом фінансування технологічних
інновацій стали власні кошти підприємств. За рахунок
коштів державного та місцевого бюджетів інноваційні
роботи виконувала незначна кількість підприємств — від
2% до 4% в різні роки. Має деяку тенденцію до зростан-
ня частка фінансування інноваційних робіт вітчизняними
(3,7%) та зарубіжними (4,2%) інвесторами. Кредити для
розвитку інноваційної діяльності використано вітчизня-
ними підприємствами на 18% загального обсягу фінан-
сування [3].

Значним недоліком є також нестача кадрів, що мо-
жуть працювати на зовнішніх ринках та забезпечувати
збут продукції, оскільки вагоме значення у підвищенні
конкурентоспроможності є активізація людського фак-
тору, що супроводжується зміною системи організацій-
них цінностей та правил поведінки, зокрема шляхом по-
кращенням ставлення до виконуваної роботи окремих
працівників тощо [4].

Проте кількість підприємств із впровадженням тех-
нологічних інновацій у своєму виробництві зростає. Це
означає, що менеджмент інноваційно-активних підпри-
ємств все більше приділяє увагу залученню інновацій до
виробничих процесів.

Позитивним аспектом підвищення рівня конкурентос-
проможності стає те, що великий потенціал мають агро-
промисловий та енергетичний комплекси, Україна має

конкурентоспроможні технології в аерокосмічній галузі,
ракето- та суднобудуванні, виробництві нових матеріалів,
біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та біо-
фізичних процесів. України. На сьогодні основними екс-
портними галузями вже є — чорна та кольорова мета-
лургія, яка забезпечує більш 25% промислового вироб-
ництва країни, дає 40% валютних надходжень до Украї-
ни та більш 10% надходжень до державного бюджету
країни. Ці галузі потребують також більш якісного ме-
неджменту з метою покращення своїх конкурентних пе-
реваг на міжнародному ринку [2].

ВИСНОВОК
За результатами проведенного аналізу можливо заз-

начити, що українські товари мають досить низький
рівень конкурентоспроможності, що обумовлено знижен-
ням показників експортної активності провідних украї-
нських підприємств-експортерів. Наступна причина обу-
мовлена значним технологічним відривом від інших країн,
високою енергоємністю та матеріаломісткістю товарів,
сировинно орієнтованим експортом.

На підставі проведеного аналізу можливо запропо-
нувати низку заходів, які дозволять підвищити рівень кон-
курентоспроможності українських товарів на міжнарод-
них ринках:

— впровадження нових інноваційних технологій ви-
робництва;

— пошук інвестицій на розробку, виробництво і збут
продукції;

— зміна структури імпорту і видів імпортованої про-
дукції;

— впровадження стратегій виробництва не експорт-
ноздатних товарів;

— стажування персоналу провідних підприємств спо-
рідненої галузі;

— міжнародна кооперація у сфері технологій, енер-
гозбереження, упаковки та маркування експортних то-
варі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціогуманітарний простір України як структура

соціальних полів і гуманітарних практик, об'єктивова-
них у фізичному просторі, детермінується як географі-
чними, історичними й часовими особливостями, так і
державною політикою, зокрема, бюджетною.

Діюча практика застосування бюджетних чинників
з огляду на їх критично важливе значення для реалізації
державного впливу на процеси соціогуманітарного роз-
витку є недосконалою. В Україні не забезпечений со-
ціально-економічний прогрес, потенціал ряду чинників,
спроможних вивести країну на траєкторію сталого роз-
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витку, залишається не затребуваним і нереалізованим.
Бюджетне фінансування соціогуманітарної сфери ве-
деться, переважно, за залишковим принципом; бюджет-
на політика характеризується значною кількістю поми-
лок і прорахунків.

Відтак, за відсутності дієвої бюджетної стратегії,
жоден із вагомих проектів соціогуманітарного спряму-
вання не може бути належним чином реалізований. Тож
на часі — удосконалення діючої моделі бюджетної си-
стеми, вибір прогресивних пріоритетів її розвитку відпо-
відно до стратегічних і тактичних соціально-економіч-
них завдань, що є важливим вектором зміцнення фінан-
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сової основи української держави, диверсифікації й оп-
тимізації бюджетних ресурсів на перспективу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з окресле-
ної проблематики свідчить про те, що в полі зору вче-
них перебувають актуальні питання фінансового забез-
печення закладів охорони здоров'я [1], сфери культу-
ри [2], освіти і науки [3], проблеми фінансування со-
ціально-гуманітарної сфери України в умовах трансфор-
мації соціально-економічних відносин [4].

Зокрема, науковці вказують на обмежене застосу-
вання державних цільових програм при фінансуванні
соціальних гарантій за рахунок коштів зведеного бю-
джету, зазначаючи, що причинами цього є недоліки в
їхній розробці й низька результативність реалізації [5,
с. 9], виокремлюють чинники, які визначають кризову
ситуацію у фінансуванні соціальної сфери [6, с. 142].

Бюджетні важелі є невід'ємним атрибутом розвитку
суспільства. Не випадково багато науковців визначають
рубіж входження суспільства в третє тисячоліття як епоху
геофінансової (геобюджетної) економіки [7, с. 14]. Вод-
ночас цікавою є думка про те, що врахування (цільове ак-
центування) національного (українського) складового еле-
менту, який виступає системоутворюючим фактором,
дасть можливість створити цілісну й ефективну систему
державного управління, поліпшити бюджетну дисципліну,
звести до мінімуму зловживання у бюджетній сфері й ви-
користанні державного майна, удосконалити управління
державними фінансами і досягти стандартів демократич-
них країн щодо прозорості цього процесу [8, с. 65].

В умовах обмеженості фінансових ресурсів особ-
ливої актуальності набувають питання вдосконалення
програмно-цільового методу щодо посилення важелів
бюджетної політики як інструмента підвищення ефек-
тивності використання бюджетних коштів [9, с. 75].

При цьому переважна більшість дослідників наго-
лошує на необхідності з урахуванням переваг ринкової
економіки підвищувати роль економічних методів управ-
ління, зокрема за допомогою доходів і видатків бюд-
жету, та посилювати їхній вплив на зміцнення економі-
ки й зростання добробуту громадян [10], з чим, певна
річ, не можна не погодитися.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Оскільки на даний час функціонування бюджетної си-
стеми, організація бюджетного менеджменту і проведен-
ня бюджетної політики в Україні мають серйозні недо-
ліки, що чинить суттєвий вплив на стан справ у соціогу-
манітарній сфері, питання формування та реалізації бю-
джетної політики з урахуванням світового досвіду, вико-
ристанням сучасних бюджетних технологій є надзвичай-
но актуальними і потребують посиленої уваги науковців.

Метою статті є обгрунтування ролі бюджетної пол-
ітики як інструменту формування та розвитку соціогума-
нітарного простору та виокремлення умов, які б умож-
ливили досягнення високої ефективності використання
державних фінансів на соціально-гуманітарні потреби.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Теоретичні й практичні питання функціонування

бюджетної системи тісно пов'язані з напрямами соціо-
гуманітарного розвитку країни. При цьому управління

бюджетною системою передусім має сприяти реалізації
конституційних функцій і повноважень держави відпо-
відно до обраної економічної моделі суспільства, яка
декларується в державних документах стратегічного
значення, гармонізації державних і приватних інтересів
різних верств і соціальних груп населення, загальнодер-
жавних і місцевих потреб.

Важливим є запобігання можливим випадкам не-
ефективного виконання програм, і, як наслідок, неефек-
тивного використання бюджетних коштів. У більшості
країн, які використовують сучасні технології бюджету-
вання (США, Австралія, Велика Британія, Нова Зелан-
дія, Словаччина та ін.), до оцінювання бюджетних про-
грам долучаються як фахівці Міністерства фінансів, так
і самі головні розпорядники коштів [7, с. 796]. Періо-
дичне оцінювання здійснюють як державні, так і недер-
жавні інституції. Результати щорічного оцінювання обо-
в'язково включаються до пакета бюджетних документів,
що подаються на розгляд парламенту разом із проек-
том бюджету на наступний період. Усі звіти підлягають
офіційній публікації та розміщуються в Інтернеті на офі-
ційних сторінках державних інституцій (звіти в двох
формах: для фахівців та для громадян).

Науковці та практики вказують на певні протиріччя,
притаманні нинішній вітчизняній системі прогнозуван-
ня і програмування [11]:

— розподіл коштів на виконання програм не завж-
ди пов'язується із прогнозуванням і програмуванням,
хоча це взаємозалежні процеси;

— не існує довго- або середньострокових програм-
них документів;

— згідно з Бюджетним кодексом України "Основні на-
прями бюджетної політики на наступний бюджетний пері-
од" — документ, у якому повинні передбачатися парамет-
ри бюджетної політики на наступний бюджетний період.
Стаття 33 Бюджетного кодексу України розкриває зміст
цього документу, але при цьому відсутня важлива інфор-
мація наміри щодо фіскальної, цінової й соціальної політи-
ки уряду, а також важливі параметри макрофінансової бази
(очікуваний рівень надходжень, обсяг видатків відповідно
до функціональної чи економічної класифікації);

— не існує політичного програмного документа, на
основі якого має розроблятися проект бюджету. Держав-
на програма економічного й соціального розвитку, яка
містить завдання та пріоритети на наступний рік, розроб-
ляється паралельно з бюджетом, і не існує механізму для
забезпечення їх цілковитої взаємної відповідності.

В умовах відсутності стратегічного бачення розвит-
ку соціогуманітарної сфери, проектного підходу до ре-
алізації соціогуманітарних ініціатив; браку політичної
волі; домінуючого у суспільстві стереотипу про "друго-
рядність" гуманітарної сфери окреслені протиріччя ще
більш загострюються.

Візьмімо, хоча б, цільові програми у цій царині. До
основних недоліків використання цільових програм при
фінансуванні соціальних гарантій відносять: надмірну
кількість програм та непрофесійність їхньої розробки;
вибірковий характер реалізації цільових програм і неси-
стематичність їхнього фінансування. Через це цільові
програми у сфері соціальних гарантій здебільшого ма-
ють декларативний характер та не виконуються, а більше
ніж 2/3 з них недофінансовується [5, с. 9]. Водночас
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фахівці називають програмно-цільовий метод у бюдже-
туванні "прогресивним інструментом підвищення ефек-
тивності бюджетної політики", а його легітимацію —
"серйозним проривом у бюджетному процесі" [12, с. 5].

На наше переконання, до реалізації програм у со-
ціогуманітарній сфері необхідно активно залучати при-
ватний капітал, що є можливим через раціональне за-
стосування вже існуючих форм і механізмів державно-
приватного партнерства.

Для залучення альтернативних джерел фінансуван-
ня держава може і повинна створити необхідні переду-
мови. Це можуть бути відрахування від лотерей, акциз-
них зборів, прибутків казино, спонсорські кошти, інве-
стиції [13, с. 55]. Саме альтернативні джерела фінансу-
вання, поряд з бюджетними коштами, стануть основою
для цільових програм підтримки пріоритетних напрямів
розвитку соціогуманітарної сфери на середню і довго-
строкову перспективу.

Слід зазначити, що централізувавши процес бюд-
жетного планування і посиливши контроль за грошови-
ми потоками головних розпорядників бюджетних
коштів, Міністерство фінансів України перебрало на
себе відповідальність за діяльність останніх. Водночас,
надміру централізована модель управління фінансови-
ми ресурсами продемонструвала свою неефективність.
Ми поділяємо думку фахівців про те, що Міністерству
фінансів України необхідно максимально розвантажи-
ти себе від дрібних функцій, зосередившись на:

— визначенні стратегії бюджетної політики, тобто
розподілі коштів між основними напрямами державної
політики;

— контролі за фіскальною дисципліною головних
розпорядників кошів та ефективністю витрачання бюд-
жетних коштів;

— аналізі та оцінці ефективності бюджетної політи-
ки з метою перегляду напрямів витрачання бюджетних
коштів [14].

Необхідно зважати, що будь-які дії держави щодо
формування соціогуманітарного простору можуть мати
різну спрямованість з точки зору економічного розвит-
ку. В економічній теорії, як відомо, така можливість ви-
никнення непрямих наслідків державної політики має
назву "закону непередбачених наслідків" і пов'язується
з особливостями суб'єктивного сприйняття економічних
явищ та процесів. З огляду на це виникає об'єктивна по-
треба у постійному коригуванні такого державного впли-
ву під дією всього спектра політичних, соціальних, пси-
хологічних, економічних чинників розвитку країни.

Зрозуміло, що чим більше зобов'язань у соціогума-
нітарній царині бере на себе держава, тим більшим має
бути обсяг видатків. Кількість завдань і різноманітних
зобов'язань держави визначається, з одного боку, Кон-
ституцією і законодавством України, а з іншого — її
фінансовими можливостями, які обмежуються обсягами
ВВП та доходів суб'єктів бюджетних відносин. У сучас-
них умовах фінансові зобов'язання держави не забезпе-
чені обсягами видатків бюджету, внаслідок чого багато
з них взагалі не фінансуються, а якість виконання інших
є дуже низькою. Усе це спонукає до дій щодо збалансу-
вання державних зобов'язань з фінансовими можливос-
тями, проведення їх моніторингу і формулювання реаль-
них завдань з позицій можливостей їх фінансування.

Експерти говорять про необхідність запровадження
механізмів стримування необгрунтованого підвищення
видатків соціального спрямування: "Оскільки українська
політична система є досить поляризованою, уникнути ри-
зику відновлення політики соціального популізму в перед-
день виборів народних депутатів України видається прак-
тично неможливим. Раціональним і досить перспективним
механізмом подолання цього ризику є автоматизація про-
цесу розрахунку базових соціальних стандартів і мініміза-
ція суб'єктивного впливу на цей процес" [15]. У даному
контексті йдеться про розробку і включення до Бюджет-
ного кодексу України чіткої формули визначення розміру
базових соціальних стандартів (передусім прожиткового
мінімуму, мінімальної заробітної плати). Розмір соціаль-
них стандартів має індексуватися на рівень реального при-
росту ВВП. Ця формула спонукатиме уряд концентрува-
тися на зростанні ВВП, оскільки саме від його динаміки
залежатиме динаміка соціальних видатків.

Також, на нашу думку, слід відмовитися від механі-
стичного підвищення базових соціальних стандартів та
зосередити увагу на перегляді методики визначення та
розрахунку, і відповідно, розміру соціальних стандартів
та селективній підтримці найменш соціально захищених
категорій населення. Необхідно врешті зважитися й на
впорядкування системи соціальних пільг, що дозволить
збільшити пільги тим категоріям населення, які дійсно
їх потребують, без надмірного додаткового зростання
видатків бюджету.

Бюджетна політика матиме позитивний вплив на
соціальний захист і соціальне забезпечення, освіту, на-
уку, систему охорони здоров'я, культуру та мистецтво
за умови дотримання внутрішньої схеми взаємозв'язку,
упорядкованості фінансових інструментів, їх тісної взає-
модії з грошово-кредитними інструментами.

Одним із важливих питань фінансової стратегії бюд-
жетної політики держави у контексті формування та
розвитку соціогуманітарного простору залишається
питання про співвідношення державного і місцевих бюд-
жетів. Нова бюджетна політика реально, а не лише на
рівні декларацій, як триває вже протягом значного часу,
має бути спрямована на неухильне збільшення частки
місцевих бюджетних ресурсів та формування надійно-
го фінансового забезпечення розвитку дієвого місце-
вого самоврядування, адже саме на місцевому рівні
розв'язується значна кількість конкретних проблем, що,
у свою чергу, впливає на соціальне самопочуття людей.

Практика свідчить, що, з огляду на недостатність фі-
нансування делегованих (державних) повноважень із
державного бюджету, місцеві ради часто спрямовують
на виконання делегованих повноважень власні надход-
ження, тим самим позбавляючи ресурсів житлово-кому-
нальне господарство, місцеві соціально-економічні і куль-
турні програми тощо. Причиною такого становища є
нечіткість категорії "делеговані повноваження" та мож-
ливість віднесення до них різних державних повноважень
у різні бюджетні роки, що дестабілізує ситуацію із про-
гнозуванням надходжень і витрат місцевих бюджетів.

Відтак доцільним є:
— здійснення типологізації бюджетів місцевого са-

моврядування, районів та регіонів за видами здійсню-
ваних ними видатків з метою підвищення коректності
обчислення показників і нормативів таких видатків;
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чіткого розподілу видатків між органами місцевого са-
моврядування (зокрема, на рівнях: район, місто облас-
ного значення, область);

— унормування вичерпного переліку повноважень, які
можуть бути делеговані, і які взагалі не можуть бути деле-
гованими (повноваження загальнодержавного значення);

— визначення у Бюджетному кодексі України по-
рядку фінансування делегованих повноважень;

— уточнення методики розрахунку видатків на де-
леговані повноваження, які мають фінансуватися за ра-
хунок трансфертів із державного бюджету і за рахунок
коштів першого кошика доходів, надання місцевим бюд-
жетам додаткових фінансових ресурсів на виконання
делегованих повноважень [15].

Бюджетна політика України як щодо фінансових
інструментів, які використовуються, так і особливо
щодо забезпечення ефективності функціонування
фінансових владних інститутів суттєво відстає від світо-
вих стандартів у цій галузі. Водночас рекомендації МВФ
подекуди застосовуються механічно, без необхідної
адаптації до українських умов. Найбільше відставання
спостерігається у бюджетному плануванні, використанні
бюджету. Бюджетний менеджмент багато в чому про-
довжує грунтуватись на старих засадах адміністратив-
но-командної системи. Про це свідчить відсутність су-
часних бюджетних технологій, форм і методів, дієвого
планування і прогнозування бюджету на середньостро-
ковий період і довгострокову перспективу, слабкість
кадрової складової.

Важливим є забезпечення максимально можливої
локалізації державних фінансових потоків, недопущен-
ня змішування руху приватних і державних фінансових
ресурсів, здійснення чіткої правової інституціоналізації
бюджету, активізації органів нагляду й контролю за його
формуванням і видатками з метою запобігання зростан-
ня корупції і криміналу.

Як бачимо, дієвість бюджетної політики держави як
інструменту формування та розвитку соціогуманітарно-
го простору України передбачає:

— концептуальне забезпечення і високий рівень
інформованості з метою формування сприяння і довіри
до її дієздатності;

— цілісність конструкції, що створюється, внутріш-
ню узгодженість та злагодженість її головних елементів;

— послідовність та виваженість у напрямі реалізації
визначених завдань, зважаючи на те, що суспільні про-
цеси піддаються змінам не миттєво, а вимагають певно-
го часу та ресурсів;

— стійкість та захищеність від необгрунтованого
втручання зовнішніх чинників.

ВИСНОВКИ
Перспективу розбудови соціогуманітарного просто-

ру України слід пов'язувати з розробленням економіч-
ної й фінансової доктрин розвитку країни, основою яких
є діяльність держави у сфері бюджету.

Роль бюджетної політики як інструменту формуван-
ня та розвитку соціогуманітарного простору визначаєть-
ся її спроможністю забезпечити виконання ключових
функцій держави, реалізацію національних інтересів у
соціогуманітарній сфері, збалансованість внутрішніх і
зовнішніх її інтересів, соціальний мир і створення умов

для максимального розкриття творчо-продуктивного
потенціалу й самореалізації кожної особистості відпо-
відно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів.

У зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів, їх де-
фіцитом порівняно зі зростаючими можливостями їх
використання під впливом виникнення нових потреб в
умовах глобалізації роль бюджетної політики неухиль-
но зростає, її поле суттєво розширюється. Тому завдан-
ня координації бюджетних нововведень, урізноманіт-
нення діяльності фінансових інститутів влади з позицій
сучасних тенденцій у фінансах виходить на перший план
як при формуванні стратегічних, так і при розв'язання
тактичних завдань соціогуманітарного розвитку украї-
нського суспільства.

Високої ефективності використання державних
фінансів на соціально-гуманітарні потреби може бути
досягнуто за умови забезпечення єдності цілей бюджет-
ної політики і завдань розвитку економіки, удоскона-
лення політичної системи, підвищення добробуту гро-
мадян, їхнього духовного рівня.

Тож напрями подальших досліджень, на нашу дум-
ку, мають стосуватися проблем формування активного
прошарку платників податків, фінансовий стан і життє-
вий рівень яких дає змогу їм сплачувати податки на рівні
можливостей і потреб цивілізованого суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Шляхи вдосконалення оборонно-промислової полі-
тики в інтересах забезпечення воєнної безпеки держа-
ви на рівні вищого політичного керівництва держави, в
науковому та експертному середовищі ставилося про-
тягом останніх двох десятиріч багаторазово. Однак стан

УДК 351.86

О. Ф. Сальнікова,
к. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного
управління при Президентові України, м. Київ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБОРОННО-
ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ІНТЕРЕСАХ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Salnikova,
candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security,
The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

WAYS OF PERFECTION OF DEFENSIVE-INDUSTRIAL POLICY IN THE INTERESTS
OF NATIONAL SECURITY PROTECTION OF THE STATE

У статті окреслено загрози воєнній безпеці України через технологічне відставання

підприємств оборонно-промислового комплексу. Висвітлено проблеми оснащення озброєн-

ням і військовою технікою Збройних Сил України та запропоновано можливі шляхи їх вирішен-

ня. Автор вважає, що кінцевою метою військово-технічного співробітництва України повинне

стати створення умов для проведення спільних розробок нових видів озброєння в кооперації з

іноземними компаніями, які проводяться в інтересах військових замовників декількох країн.

Це дозволить значно скоротити витрати кожної із сторін на розробку сучасних зразків озброє-

ння, створити нові коопераційні зв'язки з партнерами і зміцнити взаємну довіру. Виконання

вищезазначених умов зменшить як технологічне відставання підприємств оборонно-промис-

лового комплексу, так і їх негативний вплив на стан та розвиток Збройних Сил України

In the article the threats to military security of Ukraine through lack in technology of enterprises of

military industrial complex are outlined. Problems of weaponization and military equipment of Armed

forces of Ukraine are reflected and possible ways of their decision are offered. An author considers

that conditioning must become the ultimate goal of military-technical collaboration of Ukraine for

realization of general developments of new types of armament in cooperations with foreign

companies, that is conducted in interests of soldiery customers of a few countries. It will allow

considerably to cut down expenses each of parties for development of modern standards of

armament, to create new cooperation connections with partners and fix a mutual trust.

Implementation of the above-mentioned terms will decrease, both technological lag of enterprises

of defensive-industrial complex and them negative influence on the state and development of Аrmed

Forces of Ukraine

Ключові слова: забезпечення національної безпеки, державне управління, оборонно-промисловий комп-
лекс, озброєння і військова техніка, збройні сили.

Key words: national security protection, state administration, military-industrial complex, weaponization and
military equipment, armed forces.

технічного оснащення Збройних сил України та оборон-
ної промисловості України не поліпшується. Зазначені
питання необхідно розв'язувати у дуже складних умо-
вах:

— суттєво обмежених фінансових ресурсів, які дер-
жава може виділяти для оборонного бюджету;

— необхідності реформування Збройних сил Украї-
ни з одночасним їх скороченням, оскільки за існуючої
чисельності при сучасному стані економіки держава не
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може їх утримувати, що призводить до зниження мож-
ливостей виконання ними бойових завдань і накопичен-
ня невирішених соціальних проблем у ЗСУ (забезпечен-
ня житлом, збільшення грошового утримання тощо);

— закінчення календарних і ресурсних обмежень
використання більшості високотехнологічних систем
ОВТ (літаків, кораблів, комплексів протиповітряної обо-
рони (ППО), ракетних систем різного призначення
тощо). Заміна таких систем ОВТ потребує значних ре-
сурсів держави, у т.ч. фінансових, а також тривалого
часу;

— незадовільного стану підприємств оборонної
промисловості, де триває системна криза (відсутність
ДОЗ, старіння основних фондів, утрата технологій, роз-
вал кооперації, зниження кадрового потенціалу тощо)
[1].

Отже, такий стан технічного оснащення ЗСУ, а та-
кож стан оборонної промисловості створюють спектр
загроз воєнній безпеці України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ
ПРОБЛЕМИ

Провідні вчені такі, як С.В Лєнков, В.П. Горбулін,
А.І. Шевцов, П.П. Скурський, О.О. Свергунов, В.М. Бег-
ма грунтовно досліджують проблемні питання розвит-
ку оборонно-промислового комплексу України, пробле-
ми ринкової трансформації оборонно-промислового
комплексу України, реструктуризацію оборонно-про-
мислового комплексу України, міжнародну інтеграцію
оборонно-промислового комплексу України та ін. Але
питання впливу технологічного відставання підприємств
оборонно-промислового комплексу на стан та розвиток
Збройних Сил України розглянуто недостатньо.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нині Україна має розгалужений, нерівномірно роз-
винений, недостатньо скоординований ОПК. Економіч-
ний стан його підприємств характеризується незбалан-
сованістю структури оборонних виробництв, високим
рівнем зношеності основних фондів, низькою рента-
бельністю роботи більшості підприємств, низьким
рівнем завантаження виробничих потужностей. Ко-
ефіцієнт оновлення основних виробничих фондів дуже
низький, складає не більше 2,5% за рік, а це визначає
наростаюче технологічне відставання від провідних
країн світу.

Відсутність замкнених циклів виробництва, пробле-
ми з обмеженням імпорту комплектуючих для вироб-
ництва ОВТ та вкрай низьке державне оборонне замов-
лення змушують українські компанії шукати шляхи
співробітництва з іноземними компаніями оборонної
промисловості (комплектуючі, матеріали, окремі сис-
теми, агрегати, блоки, прилади, нові ринки тощо), ство-
рюючи нові системи кооперації з розробок і виробниц-
тва ОВТ.

Застаріле обладнання зумовлює пошук шляхів
співробітництва українських компаній з міжнародними
компаніями оборонної промисловості щодо залучення

сучасних технологій і технологічного обладнання. Про-
те це досить складне завдання, яке потребує узгоджен-
ня відповідних стандартів виробництва, експлуатації,
ремонту та випробувань. Зокрема важливим для співро-
бітництва компаній є застосування інформаційних тех-
нологій (ІТ) та CALS — технологій управління вироб-
ництвом.

З метою реалізації оборонно-промислової політи-
ки необхідно вивчити аналіз досвіду й тенденцій транс-
формації та розвитку світової оборонної промисловості
(ОП) для впровадження їх в Україні:

— оцінку загроз воєнній безпеці України через тех-
нологічне відставання підприємств ОПК;

— визначення напрямів співпраці українського ОПК
з ОПК різних держав, із транснаціональними компанія-
ми оборонної промисловості у глобальному середо-
вищі.

По-друге, з одного боку, Україна для технічного
оснащення власних ЗС та інших військових формувань
повинна витрачати значні фінансові ресурси. Нині та у
прогнозованому майбутньому (10—20 років) таких ре-
сурсів у бюджеті держави для імпорту необхідних ОВСТ
немає і не може бути. З іншого боку, Україна мала та
досі має розвинену ОП.

Не використовувати цей потенціал у державі неро-
зумно. Тому реструктуризація та прискорений техноло-
гічний розвиток ОП є необхідною умовою вирішення
довгострокових завдань, що стоять перед Україною у
галузі оборони та безпеки. Нині зволікання з вирішен-
ням завдань реструктуризації та прискореного техно-
логічного розвитку ОП створює загрози не тільки ре-
формуванню ЗС, а й загрози воєнній безпеці України
загалом.

По-третє, реалізацію ОПП з реформування та роз-
витку ОПК доцільно розпочати з удосконалення держав-
ного управління ОПК, забезпечення структурної пере-
будови відповідних галузей промисловості, ефективно-
го їх функціонування і розвитку.

По-четверте, при виборі пріоритетних напрямів роз-
витку ОП в межах оборонно-промислової політики
(ОПП) необхідно взяти до уваги наступні чинники:

— можливість виконання завдань забезпечення
життєво важливих інтересів України у сферах безпеки
та оборони, а також у цивільних сферах економіки;

— гарантування забезпечення обороноздатності в
існуючій і прогнозованій системі воєнних загроз;

— забезпечення за рахунок ОП розвитку високо-
технологічного промислового сектору економіки, пошук
способів вирішення проблем сталого розвитку держа-
ви, незалежності й енергоефективності, враховуючи
умови України;

— забезпечення реалізації в ОПК програм імпорто-
заміщення та збільшення експортного високотехноло-
гічного потенціалу економіки, що стане інструментами
зміцнення фінансової стабільності в державі;

— розвиток науково-технічної бази, інтелектуаль-
ного потенціалу й досвіду виробничого персоналу для
розроблення і виробництва нових ОВТ і високотехно-
логічних товарів цивільного використання та подвійно-
го призначення [1].

На сьогодні розвиток ОПК України головним чином
залежить від подолання наступних проблем:
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— невідповідність розміру і структури ОПК, а також
рівня технологічного розвитку підприємств, що входять
до нього, завданням, що стоять перед ОПК;

— істотного відставання від світових лідерів з роз-
витку технологій у більшості галузей, критично важли-
вих для розроблення та виробництва перспективних
ОВСТ;

— недостатнє використання потенціалу ОПК для ви-
пуску наукоємної та високотехнологічної продукції ци-
вільного призначення, а також для технологічного пе-
реоснащення інших секторів економіки.

Для досягнення кінцевої мети технологічного роз-
витку ОПК і подолання системних проблем, що існують
у цій галузі необхідно:

— утворення багатодиверсифікованих інтегрованих
структур, створення центрів компетенції з основних на-
прямів науково-технологічного розвитку ОПК, зокрема
на базі вертикальних і горизонтальних схем кооперації,
територіально-виробничих кластерів;

— створення високоефективної системи корпора-
тивного управління інтегрованими структурами в ОПК і
суміжних галузях;

— оптимізація виробничих потужностей ОПК, ско-
рочення зайвих потужностей, зокрема дублюючих од-
нотипних виробництв;

— забезпечення рівня завантаження підприємств
ОПК з метою достатньої рентабельності виробницт-
ва;

— визначення основних напрямів технологічної мо-
дернізації та розвитку науково-технічного і виробничо-
го потенціалу інтегрованих структур ОПК, розроблен-
ня відповідних довгострокових корпоративних стратегій
і розгортання робіт з їх реалізації; забезпечення ОПК
інвестиціями, необхідними для здійснення технологіч-
ної модернізації та освоєння всього життєвого циклу
виробництва перспективних зразків ОВТ, а також кон-
курентоспроможної, наукоємної та високотехнологіч-
ної продукції цивільного призначення;

— комплексна модернізація, реконструкція й тех-
нічне переоснащення підприємств ОПК; підтримка, у
разі потреби, імпорту новітнього виробничого устатку-
вання, необхідного для виробництва конкуренто-спро-
можної продукції військового й цивільного призначен-
ня;

— вживання заходів з підвищення якості та знижен-
ня собівартості продукції, що виробляється;

— забезпечення у взаємодії з науковими установа-
ми розроблення, подальшого розвитку й освоєння най-
важливіших критичних технологій для забезпечення в
майбутньому створення конкурентоспроможної про-
дукції військового і цивільного призначення; забезпе-
чення доступу до відсутніх в Україні критичних техно-
логій, необхідних для створення конкурентоспромож-
ної на світовому ринку продукції військового й цивіль-
ного призначення; створення базових умов для
ліквідації або скорочення залежності України від зару-
біжних виробників у галузі технологій, необхідних для
створення перспективних зразків ОВТ;

— здійснення гнучкої політики міжнародної спів-
праці в межах ВТС, що поєднує закупівлі комплектую-
чих і технологій у світових лідерів виробництва відпові-
дних систем і агрегатів, участь у технологічних ланцюж-

ках зарубіжних виробників, входження до стратегічних
альянсів і спільні проекти з країнами, що створюють на-
ціональну оборону промисловість;

— розроблення перспективних проектів основних
типів ОВТ і нових конкурентоспроможних видів про-
дукції цивільного призначення;

— реалізація комплексу заходів з підготовки до ос-
воєння виробництва перспективних зразків ОВТ і нових
видів продукції цивільного призначення;

— законодавче й нормативно-правове забезпечен-
ня інноваційного розвитку ОПК та суміжних галузей про-
мисловості [1, 3, 4].

Світовий досвід свідчить, що напрями співпраці ком-
паній ОПК України з іноземними компаніями і ТНК обо-
ронної промисловості мають базуватися за такими прин-
ципами:

— забезпечення прийнятного інвестиційного та
інноваційного клімату для залучення іноземних ком-
паній в Україну у спосіб удосконалення законодавчої
та іншої нормативно-правової бази. Для співпраці та
конкуренції майбутніх українських компаній оборонної
промисловості з іншими компаніями у глобальному се-
редовищі доцільно адаптувати українське законодав-
ство до рівня ЄС, у т.ч. про інтелектуальну власність,
військово-технічне співробітництво, іноземні інвестиції
в компанії ОПК тощо;

— нейтралізація загроз від діяльності іноземних
компаній у контексті дотримання економічної безпеки
держави;

— створення власних ТНК оборонної промисло-
вості, як це зробили раніше США і країни ЄС, і продов-
жують розвивати такі компанії КНР, Росії, Індії, Бразилії
та ін. Досвід цих держав свідчить, що національний ка-
пітал здатний витримувати конкуренцію із ТНК тільки у
випадку, якщо він сам структурується в потужні фінан-
сово-промислові групи, які будуть адекватні міжнарод-
ним аналогам і здатні здійснювати активну зовнішню
економічну політику. Одним із головних напрямів у за-
безпеченні високої ефективності реструктуризації ком-
паній ОПК України має стати вибір раціональної форми
участі держави у функціонуванні оборонної промисло-
вості;

— упровадження дієвого стратегічного менеджмен-
ту в компаніях ОПК паралельно з відповідними захода-
ми вдосконалення функцій і структури органів держав-
ної влади, нормативно-правової бази їх діяльності з уп-
равління ОПК.

Нині в межах взаємодії з іноземними компаніями
оборонної промисловості, а особливо ТНК, українська
економіка не може дотримуватися жорстких протек-
ціоністських заходів відповідно до умов СОТ, а забез-
печення прийнятного інвестиційного клімату здебільшо-
го збільшує загрози з боку ТНК.

Адже, поліпшуючи умови бізнесу, держава відсто-
ронюється від таких загроз, як, наприклад: надмірне
використання трансфертного ціноутворення у діяль-
ності транснаціональної компанії, протиправний відплив
капіталу з держави тощо.

Для відпрацювання напрямів співробітництва ком-
паній українського ОПК з іноземними компаніями та ТНК
оборонної промисловості важливим є визначення на
державному рівні концептуальних положень щодо май-
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бутнього бачення національного ОПК у контексті сис-
темних підходів і механізмів формування та реалізації
в державі ОПП, ВТП, політики ВТС, промислової по-
літики та науково-технічної політики.

Нині в Україні немає довгострокової стратегії роз-
витку оборонної промисловості. Також не використо-
вується потенціал ОП для вирішення завдань не тільки
випуску ТВП, а й імпортозаміщення, виробництва то-
варів цивільного призначення тощо.

Не оцінено на національному рівні наявні технології
виробництва ОВТ та їх цінність (у ракетно-космічній,
авіаційній, суднобудівній та інших галузях), можливість
використання для розвитку економіки в цілому, тому їх
втрата сприймається спокійно. Така ситуація спостері-
гається відносно втрати кадрового потенціалу ОПК, що
вже було розкрито у попередніх публікаціях, розвалу
системи підготовки кадрів, галузевої науки, інженерних
центрів із проектування та будівництва промислових
об'єктів тощо.

Сьогодні оборонно-промисловий комплекс Украї-
ни здатний забезпечити продовження переозброєння
танкових військ на модернізовані танки "Булат", а після
повного освоєння виробництва, війська можуть почати
послідовне оснащення новими танками "Оплот". При
цьому танки будуть оснащені новими засобами захисту
бронетехніки "Ніж", "Дуплет", керованим озброєнням і
прицільними комплексами, оснащеними сучасними теп-
ловізіонними прицільними комплексами. У боєкомплек-
ти танків можуть бути поставлені танкові керовані ра-
кети "Комбат".

Для механізованих військ підприємства ОПК здатні
забезпечити постачання модернізованих бронетранс-
портерів БТР-3Е1, нових бронетранспортерів БТР-4М і
модернізованих БМП-1. При цьому вказані БТР і БМП
будуть оснащені сучасними засобами захисту від ракет
і боєприпасів, новими 30-мм гарматами ЗТМ-1 і сучас-
ними комплексами керованого озброєння з ПТР
"Бар'єр". У війська можуть бути поступити переносні
ПТРК Стугна-П і Корсар, 7,62 і 12,7 мм кулемети, нові
види стрілецької зброї. На заміну застарілих аналого-
вих радіостанцій промисловість готова поставити су-
часні цифрові засоби зв'язку і КШМ. Сучасними засо-
бами супутникової навігації можуть бути оснащені усі
броньовані об'єкти і підрозділи. Для навчання персо-
налу промисловість готова поставити комплексні тре-
нажери танків, БМП і БТР.

У цілях створення розвідувально-вогневих комп-
лексів, як найбільш ефективних способів застосування
підрозділів артилерії, промисловість України здатна
забезпечити постачання у Збройні Сили:

— звукометричних комплексів артилерійської роз-
відки "Положення-2", комплексів радіолокацій "Мангу-
ста", автоматизованих машин управління вогнем арти-
лерії "Оболонь";

— модернізованих самохідних гаубиць 2С3м,
2С19м, що забезпечують автоматизацію наведення на
ціль, підвищення прицільної скорострільності і точності
стрільби, модернізованих реактивних систем залпово-
го вогню БМ-21" Град".

Артилерійські підрозділи можуть бути забезпечені
високоточними керованими боєприпасами "Квітник" і
високоточними мінами "Навіс".

ОПК також здатний в короткі терміни провести мо-
дернізацію СПТРК "Штурм-С", оснастивши комплекс
новими керованими протитанковими ракетами "Бар'єр".
У боєкомплекти протитанкової артилерії можуть бути
поставлені комплекси керованого озброєння з проти-
танковими ракетами "Стугна". Усі артилерійські підроз-
діли можуть бути оснащені сучасними цифровими за-
собами зв'язку і засобами супутникової навігації.

Вимагає рішення проблема оснащення підрозділів
артилерії БПЛА з радіусом дії 15—70 км, сучасними при-
ладами оптико-електронної і тепловізіонної розвідки.

Підприємства промисловості здатні забезпечити
постачання нових і модернізованих РЛС Пелікан, РЛС
П-18, П-19, командних пунктів управління на основі су-
часних АСУ і комп'ютерної техніки. На основі технічних
і програмних рішень проекту Ореанда ПС, в короткі тер-
міни може бути завершена і поставлена у війська АСУ
ППО СВ. У війська можуть бути поставлені модернізо-
вані ПЗРК.

Усі підрозділи ППО можуть бути оснащені сучасни-
ми цифровими засобами зв'язку і засобами супутнико-
вої навігації.

Вимагає рішення проблема модернізації ЗРК ППО
СВ і їх послідовна заміна на нові зразки ЗРК.

Оборонно-промисловий комплекс України спільно
з Французькою компанією Сажем завершує проведен-
ня робіт по модернізації бойового вертольота Мі-24.
Головним завданням модернізації є використання про-
титанкових ракет Бар'єр-В. Проводяться роботи по мо-
дернізації військово-транспортного вертольота Мі-8.
При цьому вертольоти будуть оснащені новими авіацій-
ними двигунами. Буде забезпечена можливість виконан-
ня завдань вночі, на низьких висотах, скорочений час і
підвищена точність виходу на ціль і ефективність ура-
ження цілей, значно підвищений захист вертольотів від
поразки зенітними ракетами. Виконання модернізації
вертольотів здатне вивести частини армійської авіації
на новий рівень бойового застосування. Серійну модер-
нізацію вертольотів Мі-24, Мі-8 реально розпочати з
2014—2015 років.

Промисловість готова продовжити постачання в ча-
стини армійської авіації авіаційних тренажерів верто-
льотів Мі-8, що дозволить значно підвищити навички
льотного складу. Найближчим часом будуть завершені
роботи із створення тренажерів для вертольотів Мі-24.
На думку фахівців промисловості важливим бачиться
рішення задачі оснащення повітряно-десантних військ
новими БМД і іншою легкою броньованою технікою,
оснащення частин швидкого реагування сучасним
стрілецьким озброєнням, тепловізіонними прицілами,
приладами спостереження і новими парашутно-десант-
ними засобами.

Важливою бачиться реалізація програми "Солдат
майбутнього", забезпечення підрозділів переносними
БЛА розвідки, переносними ПТРК "Корсар", сучасни-
ми засобами цифрового зв'язку і засобами супутнико-
вої навігації. Частково вказане озброєння може бути
поставлене у ВДВ. Частина завдань вимагає постанов-
ки і подальшого рішення.

Для виконання завдань підрозділу ВДВ можуть в
перспективі використати військово-транспортні літаки
Ан-70.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, до числа основних напрямів, які мо-

жуть забезпечити збільшення об'єму внутрішніх і
зовнішніх замовлень підприємствам промисловості,
підвищення якості вироблюваної продукції і розширен-
ня її номенклатури можна віднести:

— повне фінансове забезпечення затверджених
Державних програм розвитку ОВТ, у тому числі міжна-
родних проектів по модернізації вертольотів Мі-24, ко-
рабля класу Корвет і військово-транспортного літака
Ан-70;

— пріоритетне державне фінансування НДДКР для
забезпечення створення нових зразків ОВТ для ПС і
розширення експорту озброєнь;

— впровадження сучасних технологій виробництва,
у тому числі, шляхом закупівлі ліцензій і освоєння ви-
робництва окремих зразків озброєння або підсистем;

— залучення іноземних компаній в українські коо-
перації по розробці і виробництву ОВТ, що дозволить
підвищити технічні характеристики нових зразків ОВТ і
експортні можливості створюваного озброєння ( Мі-24,
Бар'єр, Корвет);

— розширення участі підприємств ОПК України в
коопераціях по розробці і виробництву ОВТ, які прово-
дяться іноземними компаніями (приклад, спільні проек-
ти з Бельгією, Польщею);

— забезпечення закупівлі озброєння по імпорту, ви-
робництво якого в Україні з причин відсутності техно-
логій не можливо;

— використання офсетних схем при закупівлях
озброєння за імпортом для вирішення завдань створен-
ня нових технологій виробництва.

Виконання вищезазначених заходів також сприяти-
ме підвищенню ефективності військово-технічної
співпраці з іншими державами.

Отже, кінцевою метою ВТС України повинне стати
створення умов для проведення спільних розробок но-
вих видів озброєння в кооперації з іноземними компан-
іями, які проводяться в інтересах військових замовників
декількох країн. Це дозволить значно скоротити витра-
ти кожної із сторін на розробку сучасних зразків озбро-
єння, створити нові коопераційні зв'язки з партнерами і
зміцнити взаємну довіру. Виконання вищезазначених
умов зменшить як технологічне відставання підприємств
оборонно-промислового комплексу, так і їх негативний
вплив на стан та розвиток Збройних Сил України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Актуальність вирішення проблем транскордонного
співробітництва продиктована значною диференціацією
соціально-економічного розвитку регіонів, яка суттєво по-
силюється в умовах теперішньої світової кризи і стала ос-
новою не лише економічної, а і соціально-політичної дез-
інтеграції держави.

Транскордонне співробітництво в Україні має потужну
економічну мотивацію, значення якої зросло після розширен-
ня Європейського Союзу (далі ЄС) і виникнення нового харак-
теру відносин із сусідніми країнами. Утворилась цілковито нова
ситуація на кордонах. Західний кордон України став східним
кордоном ЄС. Україна отримала можливість більш раціональ-
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но використовувати своє географічне розташування в Європі
за рахунок визначення пріоритетних напрямів транскордонно-
го співробітництва в системі регіонального розвитку

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами транскордонного співробітництва почали
займатися ще на початку 90-х років співробітники Інституту
регіональних досліджень НАН України у м. Львів. Питання
активізації транскордонного співробітництва регіонів у те-
оретичному плані вивчалося зарубіжними та вітчизняними
науковцями. Зокрема проблемам транскордонного співро-
бітництва присвячені роботи П. Бєлєнького, В. Будкіна, М. До-
лішного, З. Герасимчук, Л. Корольчук, С. Писаренко, П. Лу-
цишина, С. Федонюка, В. Пили, Д. Стеченка, І. Артьомова,
І. Журби, А. Лавренчука, І. Студеннікова та ін.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у аналізі програм з підтримки транс-

кордонного співробітництва та фінансової допомоги ЄС за-
хідним областям України на регіональному рівні як умови
забезпечення стійкого розвитку регіону.

Завдання:
— виявити диспропорції у розвитку прикордонних рег-

іонів країн ЄС, що межують з Україною;
— виявити напрями співробітництва між Україною та ЄС

у сфері регіональної політики та Східного партнерства;
— дослідити основні можливості поглиблення двосто-

ронніх відносин західного регіону України;
— дослідити основні програми, проекти та ініціативи

фінансової підтримки транскордонного співробітництва ЄС
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наразі спостерігаються значні диспропорції у розвитку

прикордонних регіонів нашої країни та їх транскордонних
партнерів — прикордонних регіонів країн Європейського
Союзу, що межують з Україною [1].

Відомо, що сучасна концепція політики регіонального
розвитку, яка є домінуючою в країнах ЄС, грунтується на
розумінні того, що ця політика здебільшого має орієнтува-
тися не стільки на підтримку депресивних регіонів за раху-
нок регіонів-донорів, скільки на створення умов для мобіл-
ізації місцевого потенціалу і ресурсів, посилення конкурен-
тоспроможності регіонів.

Східне партнерство — проект Європейського Союзу, що
має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є
продовженням східного напрямку існуючої Європейської
політики сусідства.

7 травня 2009 р. під час установчого саміту Східного парт-
нерства у м. Прага було прийнято спільну заяву, згідно з якою
Східне партнерство стало доповненням до двосторонніх до-
говірних відносин між ЄС та кожною з держав-партнерів.
Східне партнерство дозволило досягти суттєвого прогресу у
двосторонніх відносинах ЄС та східних сусідів ЄС, а також
розвивати регіональне багатостороннє співробітництво [2].

Cпівробітництво між Україною та ЄС у сфері регіональ-
ної політики та Східного партнерства на сьогоднішній день
зосереджено на наступних напрямах:

— реалізація Меморандуму про взаєморозуміння для
започаткування Діалогу про регіональну політику та розви-
ток регіонального співробітництва, що стало знаковою
подією у напрямі розвитку регіональної політики в Україні,
а також Робочої програми по його імплементації;

— створення механізму для ведення діалогу між пред-
ставниками місцевої та регіональної влад України та ЄС в
рамках Комітету регіонів;

— реалізація програм транскордонного співробітницт-
ва (компонент CBC ENPI — програми прикордонного співро-
бітництва "Угорщина — Словаччина — Румунія — Украї-
на", "Україна — Польща — Білорусь", "Україна — Румунія
— Молдова" та регіональна програма "Чорне море"
200702013 рр.);

— взаємодія у реалізації Спільної ініціативи ЄС щодо
Криму;

— залучення України до розробки Європейської стра-
тегії стосовно басейну р. Дунай;

— взаємодія в рамках регіональних організацій та євро-
пейських асоціацій [3].

Отже, поглиблення двосторонніх відносин передбачає
такі можливості:

— укладання угод про асоціацію між ЄС та тими краї-
нами-партнерами, які зроблять суттєвий прогрес у напрям-
ку демократії, верховенства права, дотримання прав люди-
ни та принципів ринкової економіки, сталий розвиток та на-
лежне врядування;

— кращу економічну інтеграцію з ЄС шляхом створен-
ня глибоких та всеосяжних зон вільної торгівлі, а також ре-
жимів вільної торгівлі між партнерами, з довгостроковою
метою створення Сусідського економічного співробітницт-
ва;

— збільшення мобільності громадян через укладання
угод зі спрощення візової процедури та з реадмісії, з посту-
повим просуванням у напрямку лібералізації візового режи-
му як довгострокової мети за умови добре керованої й без-
печної мобільності;

— покращення адміністративних можливостей країн-
партнерів через спільно вироблені широкі програми з роз-
будови інституцій, фінансованих Євросоюзом; специфічні
програми, спрямовані на економічний та соціальний розви-
ток у країнах-партнерах, спрямовані на зменшення розриву
між регіонами, який може підривати стабільність.

Багатостороннє співробітництво в рамках Східного
партнерства буде побудоване на чотирьох платформах, які
допоможуть східним партнерам обмінюватися досвідом та
інформацією з питань, що стосуються демократії, належ-
ного управління й стабільності; економічної інтеграції та
зближення з політиками ЄС; енергетичної безпеки; контактів
між людьми. Крім цього, в рамках багатостороннього
співробітництва передбачено 5 флагманських ініціатив, які
слугуватимуть інтересам країн-партнерів та Євросоюзу. Це
— прикордонний менеджмент та мобільність; інтеграція
ринків електроенергії, енергоефективність та розвиток по-
новлювальних джерел енергії; сприяння діяльності малих і
середніх підприємств й покращення бізнес-клімату; побудо-
ва південного енергетичного коридору та долання наслідків
катастроф [2].

Останнім часом кардинально змінилися принципові
підходи до вирішення питань регіонального розвитку. За
такої ситуації держава зобов'язана посилити увагу до пи-
тань регіональної політики, зокрема до постійного систем-
ного моніторингу соціально-економічного розвитку тери-
торій.

Програма регіонального розвитку та підтримки транс-
кордонного співробітництва містить набір програм і про-
ектів, які будуть фінансуватися ЄС, партнерами-донорами з
ЄС і організаціями-донорами, які не є резидентами країн-
членів ЄС, оскільки пріоритетом є те, що вони мають бути
узгоджені і розділені з місцевими органами влади [4].

З 1990 р. Європейський Союз здійснює фінансову
підтримку транскордонного співробітництва шляхом вико-
ристання ряду ініціатив, програм та проектів, а саме:
INTERREG, PHARE CBC, TACIS CBC, PHARE CREDO,
CADSES, MEDA, CARDS, LACE.

INTERREG є найбільшою програмою громадських
(місцевих) ініціатив (Community Initiative) ЄС щодо підтримки
розвитку прикордонних регіонів країн-членів ЄС і деяких
приморських територій. У період з 2000—2006 роки ця про-
грама стала відома як INTERREG ІІІ, що забезпечує три на-
прями співробітництва: Напрям А. Транскордонне співроб-
ітництво. Напрям В. Транснаціональне співробітництво. На-
прям С. Міжрегіональне співробітництво.

PHARE CBC — програма підтримки транскордонного
співробітництва прикордонних територій країн Центральної
Європи, які межують з ЄС і яка почала діяти з 1994 року.

Іншими фінансовими інструментами ЄС стали програ-
ми TACIS CBC (охоплює прикордонні регіони Росії, Украї-
ни, Білорусії та Молдови), MEDA (для віддалених прикор-
донних регіонів країн не членів ЄС); CARDS (нова програма
для західних Балканських країн), CADSES (програма для
Центрального, Адріатичного, Дунайського, Південно-
Східного Європейського простору); LACE (проект Асамб-
леї європейських прикордонних регіонів, мета якого про-
водити роз'яснювальну та інформаційно-рекламну роботу
позитивної практики транскордонного співробітництва).
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Згідно з бюджетом на 2013 рік, платежі ЄС в на-
ступному році будуть обмежені сумою в 132,84 млрд
євро, що на 2,9% більше початкового бюджету на 2012
рік.

Голосування також дасть хід додатковим 6 млрд
євро витрат на цей рік, які закриють нестачу фінансу-
вання програм, що підтримують дослідження, освіту
та зайнятість. У результаті загальні витрати ЄС в 2012
році складуть 135 млрд євро.

Близько три четвертих річного бюджету ЄС вит-
рачаються на субсидування сільського господарства і
будівництво нових автомагістралей, мостів та інших
громадських інфраструктурних проектів у бідних краї-
нах Східної та Південної Європи [5].

Для ефективного розпорядження коштами доцільно
розробити національну програму, в якій будуть передбачені
кошти для проектів європейської інтеграції, в тому числі для
проектів регіонального розвитку в рамках Східного парт-
нерства. Виділені кошти мають надходити до регіонів на
конкретні проекти для розвитку безпосередньо регіону.

Якщо один галузевий проект буде реалізовуватися в
різних областях окремо, то не слід створювати координую-
чий орган на рівні держави. Кошти можуть проходити через
Міністерство фінансів, проте їх використання відбуватиметь-
ся на місцях. Однак Кабінет Міністрів України та відповідні
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
повинні отримувати повну інформацію. Для кращої коор-
динації проектів регіонального розвитку в усіх регіонах має
бути спільний секторальний підхід до проектів та їх реалі-
зації [4].

Згідно з Національною індикативною програмою на
період 2011—2013 рр. (програма на 2011—2013 роки де-
тально визначає спрямованість дій згідно з національним
пакетом нового Інструменту європейського сусідства і парт-
нерства і має за мету керувати плануванням та ідентифіка-
цією проектів шляхом визначення обмеженої кількості пріо-
ритетних сфер, разом з цілями та результатами, яких необ-
хідно досягти.) індикативний фінансовий пакет (індикатив-
ний бюджет) для України складає 470,05 млн євро (табл. 1)
[6].

Як видно з таблиці 1 у рамках цієї індикативної програ-
ми на 2011—2013 роки Україні буде надано 470,05 млн євро
з коштів Європейського інструмента сусідства та партнер-
ства (ЄІСП), в тому числі 43,37 млн євро, виділених на реал-
ізацію Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови та
30,79 млн євро, призначених для реалізації Програми регі-
онального розвитку. Якщо Програму Всеохоплюючої інсти-
туційної розбудови не буде погоджено або відбудеться зат-
римка в її реалізації, виділені кошти будуть повністю чи час-
тково перерозподілені на інші програми.

Розвиток українських регіонів, зокрема їх неблагопо-
лучних сільських районів, розглядається українською вла-
дою як один з пріоритетних напрямів її діяльності, спрямо-
ваної на забезпечення збалансованого розвитку та подолан-
ня диспропорцій. Це питання сьогодні набуває актуальності
з огляду на ризик поглиблення існуючої регіональної не-
рівності у період фінансово-економічної кризи з огляду на
зменшення доступу до робочих місць і соціально-економіч-
них ресурсів у регіонах, а також зростання міграційних по-
токів з регіонів до великих місць і за кордон.

У контексті Східного партнерства Україна отримає до-
помогу, спрямовану на подолання економічної та соціальної
нерівності між регіонами країни і забезпечення збалансо-
ваного внутрішнього розвитку шляхом підтримки соціаль-
но-економічного розвитку. Ця допомога може надаватись у
формі програм регіонального розвитку, розроблених на
основі політики згуртування ЄС, спрямованих на вирішення
проблем на місцевому рівні. Ця програма має бути погод-
жена між Європейською Комісією та Україною до середи-

ни 2012 року. З метою сприяння Україні у створенні зазна-
ченої програми підтримка надаватиметься, якщо необхід-
но, у формі проектів Twinning чи технічної допомоги для роз-
роблення програм і підготовки виконавчих структур. Ці за-
ходи повинні відповідати реальним потребам України і вра-
ховувати особливості її територіального устрою.

Спільна участь у підготовці і проведення консультацій з
українською стороною є основними принципами, відповід-
но до яких розробляється Національна індикативна програ-
ма (які також відображені в Порядку денному асоціації ЄС-
Україна). Тісний зв'язок між спільною політикою та цілями
допомоги забезпечується завдяки тому, що відправною точ-
кою в Національній індикативній програмі є зобов'язання,
зазначені в Угоді про асоціацію, переговори з якої наразі
проводяться між ЄС та Україною, включаючи створення
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Поря-
док денний асоціації, який передбачає підготовку умов та
надання сприяння вступу в силу Угоди, також брався до ува-
ги під час визначення пріоритетів [6].

Європейська політика сусідства надає можливості для
отримання значних переваг країнам-сусідам ЄС шляхом
розширення торговельних відносин, глибшої інтеграції до
внутрішнього ринку ЄС та прискорення структурних ре-
форм. Але, надаючи економічні та політичні стимули для
проведення реформ, ЄПС не є їх замінником — головним
чинником розвитку є дотримання внутрішніх зобов'язань
щодо проведення реформ. ЄПС також має певний регіональ-
ний вимір, пов'язаний з можливістю створення політичного
та регіонального тиску на країну шляхом підтримання висо-
ких темпів реформ з метою недопущення відставання від
інших країн, які є більш інтегрованими з ЄС.

В економічному плані вона надає можливості розширен-
ня преференційних торговельних відносин, доступу до внут-
рішнього ринку Євросоюзу, створення відкритого інвестиц-
ійного режиму, вдосконалення галузевого співробітництва
з ЄС (енергетика, транспорт, телекомунікації), участі в про-
грамах ЄС та збільшення фінансової і технічної допомоги.

Проаналізуємо економічні засади Інструмента Євро-
пейського сусідства та партнерства (ІЄСП), як багато-
просторового засобу.

ІЕСП — новий фінансовий інструмент Європейського
Союзу, що замінює такі інструменти, як ТАСІС, MEDA та ін.

Метою ІЄСП є надання допомоги для розвитку зони про-
цвітання та добросусідства та її ефективнішого використання.

Європейська політика добросусідства, розроблена ЄС
та з 2004 року виходить за рамки класичної політичної
співпраці и починає включати елементи економічної інтег-
рації, заходи щодо підтримки реалізації реформ по стиму-
люванню та розвитку економіки. Це особливі відносини,
започатковані на основі спільних інтересів та цінностей.
Європейська політика добросусідства являється стимулю-
ючим фактором, в рамках регіональних ініціатив, в області
співробітництва (Східне партнерство).

Фінансування програм транскордонного співробітниц-
тва (далі ТКС) в Україні відбувається мляво, недофінансу-

Пріоритетна сфера 1:  

Належне управління та верховенство права 
94 000 − 141000 млн євро 

20-30%  

Пріоритетна сфера діяльності 2: 

Сприяння набранню чинності Угоди про 
асоціацію між ЄС та Україною (включаючи 

створення поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі)  

117 500 − 164 500 млн євро 
25-35% 

Пріоритетна сфера діяльності 3: 

Сталий розвиток  

211 500 − 258 527 млн євро 

45-55% 

Таблиця 1. Індикативний розподіл фінансових

ресурсів за пріоритетними сферами діяльності,

2011—2013 рр., млн євро

Джерело: [6].
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вання в умовах кризи змушує звертатися до використання
програм сприяння ТКС Європейського Союзу.

Інституційно-правова підтримка розвитку ТКС на за-
гальноєвропейському рівні орієнтується на очікувані ре-
зультати, які полягають у конвергенції рівнів соціально-
економічного розвитку прикордонних регіонів у Європі,
ліквідації бар'єрів у розвитку ТКС, лібералізації торгівлі
та митного режиму в межах транскордонного регіону, дот-
риманні принципу субсидіарності у сфері повноважень
органів регіональної та локальної влади, що дає мож-
ливість вирішувати ряд важливих для прикордонних регі-
онів питань, у розширенні меж транскордонної співпраці,
дотриманні єдиних загальноєвропейських принципів та
правил здійснення ТКС, тобто є ознаками процесу регіо-
нальної економічної інтеграції.

Щодо фінансової підтримки розвитку ТКС склалася така
ситуація: структурні фонди ЄС покликані розвивати ТКС на
внутрішніх кордонах ЄС, а програми фінансової допомоги
Євросоюзу — на зовнішніх. Проте й ті, й інші мають за мету
сприяти поглибленню співпраці між прикордонними регіо-
нами суміжних країн Європи у різних сферах життя суспіль-
ства в рамках регіональної структурної політики ЄС, метою
якої є стабілізація функціонування інтегрованого простору
всередині ЄС та створення сприятливих умов для подаль-
шого розширення такого угруповання.

ВИСНОВКИ
Значна диспропорція у розвитку прикордонних регіонв

країн ЄС, що межують з Україною грунтується на розумінні
необхідності створення умов задля розвитку конкурентос-
проможності даного регіону. Значним інструментом у цьо-
му розвитку виступає регіональна підтримка ЄС та Східне
партнерство, що має на меті покращення Європейської пол-
ітики сусідства. Основним напрямом Східного партнерства
на сьогоднішній день виступає реалізація Меморандуму про
взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональ-
ну політику та розвиток регіонального співробітництва, що
стало знаковою подією у напрямі розвитку регіональної
політики в Україні, розвиток двосторонніх відносин та реа-
лізація програм з транскордонного співробітництва.

Щодо основних можливостей західного регіону у сфері
поглиблення двосторонніх відносин, то основною компонен-
тою має виступати спільно вироблені широкі програми з
розбудови інституцій, фінансованих Євросоюзом; спе-
цифічні програми, спрямовані на економічний та соціаль-
ний розвиток у країнах-партнерах, спрямовані на зменшен-
ня розриву між регіонами, який може підривати стабільність.

INTERREG є найбільшою програмою громадських
(місцевих) ініціатив ЄС щодо підтримки розвитку прикор-
донних регіонів країн- членів ЄС.

У контексті Східного партнерства Україна отримає до-
помогу, спрямовану на подолання економічної та соціаль-
ної нерівності між регіонами країни і забезпечення збалан-
сованого внутрішнього розвитку шляхом підтримки соціаль-
но-економічного розвитку.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Проаналізувавши програми розвитку транскордонного
співробітництва в західних областях України з'ясовану слаб-
ку інституційну та організаційно-правову підтримку з боку
органів державної влади України. Лише дотримання єдиних
загальноєвропейських принципів та правил здійснення
транскордонної співпраці є ознаками процесу регіональної
економічної інтеграції.

Незважаючи на те, що основні політичні сили до-
тримуються курсу на поглиблення стосунків з ЄС, політична
та економічна нестабільність в Україні стримує проведення
в країні необхідних реформ. До одного з основних факторів,

які перешкоджають реформам також може належати ко-
рупція. На політичному рівні Україна потерпає від конфліктів
серед українського керівництва та серед деяких державних
установ, що підриває здатність України розробляти, схва-
лювати та проводити реформи. За відсутності серйозної
конституційної реформи, спрямованої на створення життє-
здатної та ефективної системи правління, малоймовірно, що
президентські вибори, призначені на травень 2014 року,
відразу призведуть до стабілізації ситуації в країні. З іншо-
го боку, наслідки фінансово-економічної кризи стримують
можливості України щодо стимулювання внутрішнього зро-
стання чи вжиття серйозних заходів для подолання ймовір-
ного негативного соціального впливу цієї кризи на рівні краї-
ни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах прагнення України здійснити перехід до по-
стіндустріальної доби питання інноваційного розвитку
набувають усе більшої актуальності. Сьогодні інновації
та інноваційна діяльність відображають сутність, зміст
та подальші напрями суспільного розвитку, перетворю-
ючись на його універсальний двигун та рушійну силу. Роз-
робка та упровадження інновацій стимулює зростання
продуктивності праці, знижує матеріало- та енер-
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гоємність, сприяє підвищенню конкурентоспроможності
виробництва, прискорює темпи нагромадження суспіль-
ного прибутку, змінює мотивацію трудової діяльності,
підвищуючи попит на висококваліфікованих і добре оп-
лачуваних працівників.

В Україні найбільш потужною перешкодою інновац-
ійному розвитку є корупція, яка тотально вразивши сфе-
ру державного управління, стала її характерною особ-
ливістю. Корупція перетворила державну службу в особ-
ливий та доволі прибутковий вид підприємницької діяль-
ності. Корупція у сфері державного управління підри-
ває здатність держави належним чином вирішувати за-
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дачі соціально-економічного розвитку, знижує ефек-
тивність державних інвестицій, скорочує продуктивність
інфраструктури та прибутки від податків і в результаті
заважає здійсненню в необхідному обсязі фінансуван-
ня проектів інноваційного розвитку.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

У розвинених країнах світу найважливішими захо-
дами нівелювання впливу корупційних проявів у сфері
державного управління стали ліквідація надмірних адм-
іністративних бар'єрів, деперсоналізація надання дер-
жавних послуг, удосконалення законодавства у сфері
оподаткування та поширення електронних систем спла-
ти податків, прозорість процесів розподілу бюджетних
коштів та контроль за їх витрачанням, упровадження
громадського контролю, обмеження втручання держа-
ви в роботу приватного сектору та популяризація
співпраці держави з приватними партнерами у форматі
державно-приватного партнерства (далі   ДПП). У зв'яз-
ку із зазначеним актуальності набувають завдання дер-
жавної антикорупційної політики щодо пошуку опти-
мального комплексу заходів з будування цілісності, ви-
ховання доброчесності, підвищення стандартів прозо-
рості, звітності й відповідальності, які будуть реалізову-
ватися державою спільно з представниками приватного
сектора та сприятимуть мінімізації впливу корупційних
проявів у сфері державного управління на інноваційний
розвиток.

Розв'язання даної проблеми започатковано в низці
праць і публікацій, зокрема академік Національної ака-
демії наук України В.П. Семиноженко у своїй книзі "Ук-
раїна: шлях до постіндустріальної цивілізації" визначає,
що головна роль у формуванні інноваційної економіки
повинна належати державним інститутам, яка виражаєть-
ся, перед усім, у створенні відповідного правового поля,
оскільки концентрація різноманітних інтересів суб'єктів
інноваційної діяльності вимагає специфічного правово-
го регулювання їх взаємовідносин [1, с. 17]. Доктор наук
з державного управління В.М. Соловйов у своїй роботі
"Запобігання і протидія корупції в державному уп-
равлінні України" до основних негативних наслідків ко-
рупції відносить: поширення тіньової економіки; пору-
шення умов конкуренції та механізмів функціонування
ринку; порушення під час приватизації та у створенні
рівних умов формування приватних власників; нераціо-
нальне і нецільове використання бюджетних коштів;
підвищення цін на продукцію, послуги за рахунок коруп-
ційної складової, яка закладається у їх вартість; знижен-
ня довіри підприємців до органів державної влади [2,
с. 251]. Доктор економічних наук М.І. Флейчук в ро-
боті "Легалізація економіки та протидія корупції у сис-
темі економічної безпеки: теоретичні основи та стра-
тегічні пріоритети в умовах глобалізації" зазначає, що
корупція є потужним фактором, що стримує економічне
зростання і стимулює неефективне використання ре-
сурсів, а також їх концентрацію лише в обмеженої
кількості суб'єктів господарювання та окремих осіб [3,
с. 347]. У збірнику Женевського центру демократично-
го контролю над збройними силами "Виховання добро-
чесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі.
Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду"
наголошується, що попри всі переваги приватно-держав-
ного партнерства, у сферах де воно відкриває можли-

вості для підвищення ефективності та результативності,
існує велика загроза корупційного ризику. Для досяг-
нення бажаних результатів необхідно забезпечити ба-
ланс таких аспектів, як компетентне й етичне керівницт-
во, потужні інститути (ринкова конкуренція, чітка нор-
мативно-правова база, ефективна правова/судова сис-
тема) та ефективний нагляд і контроль (необхідні спро-
можності для здійснення порівняльних оцінок і моніто-
рингу / аудиту), які будуть перешкоджати корупції, не
здійснюючи при цьому негативного впливу на ефек-
тивність і результативність [4, с. 126]. Один із заснов-
ників Transparency International Джеремі Поуп у своїй
книзі "Боротьба з корупцією: елементи системи держав-
ної непідкупності" стверджує, що політична боротьба з
корупцією має декілька спільних для кожної країни еле-
ментів: реформи основних державних програм, зміна
структури уряду та поліпшення його підзвітності, зміни
моральних та етичних ставлень та найважливіше: залу-
чення та підтримка уряду, приватного сектора економі-
ки та громадянського суспільства [5, с. 29].

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження статті є визначення заходів дер-

жавної антикорупційної політики, що можуть бути вико-
ристанні для попередження і протидії негативному впли-
ву корупційних проявів у сфері державного управління
на темпи інноваційного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Науковці зауважують, що в постіндустріальному
суспільстві основою соціально-економічних трансфор-
мацій стають технологічні інновації, здатність продуку-
вати які, обумовлює існування поділу між країнами на
три групи за рівнем технологічного розвитку і конкурен-
тоспроможністю:

І — країни-лідери, що здатні продукувати технології;
ІІ — підлеглі країни, що можуть ефективно викорис-

товувати глобально поширені технології і "рухаються в
ногу" з прогресом;

ІІІ — країни-аутсайдери, що не можуть ані виробля-
ти, ані використовувати технології та знаходяться на
узбіччі суспільного розвитку.

Технологічною базою постіндустріального сусп-
ільства виступає наука і теоретичне знання. За сучас-
них умов у національному багатстві держав скоро-
чується частка традиційних ресурсів і зростає частка
людського капіталу. Людство вступає в еру нового ета-
пу розвитку, що характеризується інтенсивним спосо-
бом виробництва, за якого споживання продовжува-
тиме зростати як кількісно так і якісно але джерелом
конкурентної переваги стає здатність за допомогою
людських ресурсів з високою частотою генерувати
інноваційні ідеї й забезпечувати максимальні темпи їх
упровадження.

Наявність в економіці знаннєвих чинників визначає
становлення "економіки знань", характерними ознака-
ми якої є домінування в структурі ВВП високотехноло-
гічних галузей та інтелектуальних послуг, формування
переважної частини національного прибутку за рахунок
інноваційної або технологічної ренти, високий рівень ка-
піталізації компаній, основна вартість яких формується
завдяки нематеріальним активам, тобто інтелектуальної
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складової. "Економіка знань" є підгрунтям і головною
складовою "інноваційної економіки" [1, с. 258].

Президент Національної академії наук України
Б.Є. Патон зазначає, що успішний перехід економіки на
шлях інноваційного розвитку потребує, передусім, по-
силення регулюючої ролі держави в цьому процесі. Це
підтверджується досвідом усіх без винятку промислово
розвинених країн Західної Європи, США, Японії, а та-
кож індустріальних країн Південно-Східної Азії [6, с. 13].

Проте для України є характерними нерівномірність
і дисбаланс у розвитку різних складових інноваційності.
Наприклад, усе, що стосується людських ресурсів осві-
ченості, наявності кваліфікованих кадрів, ринку праці,
патентної активності населення, освітньої й наукової
інфраструктури, залишається на незмінно високому
рівні. Водночас інституційна та організаційна складові,
у т. ч. участь компаній в інноваційних процесах, конку-
ренція на внутрішньому ринку, регуляторне середови-
ще мало сприяють перетворенню інновацій на масові та
всеосяжні. Зазначене підтверджується даними рейтингу
"Глобальний індекс інновацій", згідно з яким Україна у
2013 році посіла 71 місце серед 142 країн [7], що на вісім
позицій гірше ніж у 2012 році — 63 місце [8].

Причини такого парадоксу стають зрозумілішими,
якщо проаналізувати дані інших міжнародних рейтингів.
У щорічних доповідях Групи Всесвітнього банку "Веден-
ня бізнесу" досліджуються норми регулювання підприє-
мницької діяльності. У доповіді 2014 року представлені
кількісні дані за індикаторами в 11 областях регулюван-
ня підприємницької діяльності у 189 країнах, згідно з
якими Україна у 2013 році посіла 112 місце [8, с. 3] за
ступенем сприятливості умов для підприємницької діяль-
ності. Разом з цим слід звернути увагу, що експерти Гру-
пи Світового банку визначили нашу державу як провідну
країну, що досягнула найбільших результатів у
здійсненні реформ, оцінюваних у дослідженні "Веден-
ня бізнесу", протягом 2012 — 2013 років [9, с. 11].

Специфічна риса корупції — її латентність значно ус-
кладнює визначення рівня цього явища в суспільстві.
Організацією "Трансперенсі інтернешнл" розроблений
індекс, який дозволяє оцінити ситуацію з корупцією та
зробити висновок щодо ступеня її негативного впливу
на темпи економічного зростання, а також перспективи
інноваційного розвитку. Високий рівень корупції у сфері
державного управління заважає стабільності іннова-
ційно-інвестиційної політики, бо корупція є по суті до-
датковим податком. Індекс сприйняття корупції (далі —
ІСК) розглядається як своєрідний орієнтир безпечності
для іноземних капіталовкладень, а його аналіз дає змо-
гу сформувати певне уявлення про тенденції соціально-
економічного розвитку будь-якої держави. Значення ІСК
вказує на рівень сприйняття корупції в державному сек-
торі. У 2013 році Україна зі значенням ІСК 25 посіла 144
місце із 177 країн [10].

Науковець М.І. Флейчук на основі економетричної
оцінки світових тенденцій, виділяє такі негативні наслідки
від поширення і проникнення корупційних відносин між
елементами соціально-економічної системи: неефектив-
ний розподіл часових, інтелектуальних та матеріальних
ресурсів; погіршення якості людського капіталу; дефор-
мації та диспропорції соціально-економічного розвитку;
уповільнення темпів економічного зростання; зниження
підприємницької та інвестиційної активності; нецільове
використання ресурсів програм міжнародної технічної
допомоги; зниження ефективності діяльності державних

органів влади, витрат на надання та вартості державних
послуг; активізація транснаціональної організованої зло-
чинності; "скуплення" держави; політична нелегітимність
влади; зниження суспільної моралі; посилення соціаль-
ної апатії та зниження довіри до держави [3, с. 353—
354].

Останнім часом усе більш поширеною стає точка
зору, що корупція через значний вплив різних держав-
них інститутів здійснює негативний вплив на показники
інноваційного розвитку. Справді в умовах високого рівня
корупції у сфері державного управління індивідуальна
боротьба з цим явищем виявляється недоцільною —
навіть з урахуванням того, що це призведе до загальної
вигоди. Експерт групи Світового банку П. Мауро харак-
теризує це явище фактором "стратегічна взаємодопов-
нюваність", що визначає інституційну ефективність дер-
жави й суть, якого зводиться до того, що повторення дій
одного суб'єкта стає вигідним для іншого [11, с. 3]. Та-
ким чином, вплив корупції можна звести до наступного:
чим більше людей краде, тим менша вірогідність того,
що вони будуть упіймані.

Експерт зауважує, що може з'явитися "сприятлива"
рівновага, якій притаманна відсутність корупції, високі
показники росту та обсяги інвестицій, або "несприятли-
ва" рівновага, що характеризується постійним рівнем ко-
рупції, низькими об'ємами інвестицій і темпами зростан-
ня [11, с. 4].

Доктор політичних наук О.В. Соснін пропонує на-
ступні ефективні заходи протидії корупції [12]:

— проведення аналізу національного законодавства
на предмет його відповідності заходам протидії усім ви-
дам корупції, а також застосування необхідних санкцій;

— підготовка стратегії боротьби з корупцією, що має
містити адміністративні механізми регулювання;

— створення ефективних каналів для подачі грома-
дянами скарг;

— запровадження внутрішніх процедур управління
в урядових закладах;

— уживання ефективних тактик дисциплінарного
впливу;

— вдосконалення фінансових правил і механізмів;
— установлення процедур виявлення, розслідуван-

ня та припинення дій корумпованих чиновників, вклю-
чаючи найвищих посадових осіб;

— розробка правових основ застосування такого
кримінально-правового заходу як конфіскація коштів і
майна, набутих у результаті корупційних дій, а також нор-
мативних механізмів уживання економічних санкцій
щодо підприємств, причетних до корупційної діяльності.

Таким чином, вирішуючи завдання інноваційного
розвитку нашої держави, необхідно чітко усвідомлюва-
ти, що без успішної боротьби з корупцією всі інші зусил-
ля можуть виявитися марними. Це зумовлює необхідність
пошуку оптимальних форм співпраці держави з приват-
ним сектором. Зазначене завдання було вирішено в роз-
винених країнах завдяки впровадженню методів
співпраці держави з приватним сектором у форматі
"Public private partnerships", що у вітчизняній науковій
та практичній літературі трактується як державно-при-
ватне партнерство (далі — ДПП).

На Заході ДПП розглядається як інститут узгоджен-
ня державних цілей і приватних інтересів з метою вирі-
шення проблем, у тому числі пов'язаних з інноваційним
розвитком. Російський науковець В.Г. Варнавський ви-
значає державно-приватне партнерство як юридично
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закріплену форму взаємодії між державою і приватним
сектором по відношенню до об'єктів державної і муні-
ципальної власності, а також послуг, що виконуються та
надаються державними й муніципальними органами, ус-
тановами та підприємствами, в цілях реалізації суспіль-
но значимих проектів у широкому спектрі видів економ-
ічної діяльності [13, с. 18]. На думку українського нау-
ковця В.М. Геєця, державно-приватне партнерство є
формою оптимізації виконання та надання суспільству
публічних благ. Держава залишається власником об'єктів
та зберігає за собою контролюючі функції у суспільно-
значущих секторах економіки, хоча і залучає до участі
приватний капітал та стимулює підприємницьку ініціати-
ву [14, c. 465].

Узагальнену ж модель ДПП можна окреслити наступ-
ним чином. Приватний сектор забезпечує фінансові ре-
сурси, професійний досвід, ефективне управління,
гнучкість і оперативність у прийнятті рішень, здатність
до новаторства. Натомість держава отримує можливість
опікуватися безпосереднім виконанням своїх основних
функцій — контролем, регулюванням та дотриманням
державних інтересів. У результаті неминучі комерційні
ризики перерозподіляються в бік приватного сектору,
суспільство отримує більш якісні послуги, удоскона-
люється техніка і технології, з'являються нові форми
організації виробництва, створюються високотехно-
логічні підприємства, у т. ч. з іноземним капіталом, між
ними налагоджуються ефективні коопераційні зв'язки,
а також забезпечується державна протекція інноваційній
продукції на зовнішніх ринках.

Більшість з проектів, що передбачають використан-
ня механізмів ДПП мають на меті вирішення наступних
спільних завдань [4, с. 132]:

— підвищення ефективності використання держав-
них коштів і зниження необхідності у державних запо-
зиченнях (економія витрат);

— підвищення ефективності (активізація діяльності);
— сприяння поширенню і зростанню акціонерної

власності;
— отримання прибутків від аукціонної діяльності та

їх направлення на фінансування програм з модернізації
або скорочення державного боргу;

— відчуження зайвих активів, що дає можливість
державі сконцентруватись на головних видах діяльності.

У розвинутих країнах у моделі взаємодії держави й
бізнесу в інноваційному процесі роль приватного секто-
ра полягає в розробці інноваційних технологій на основі
власних досліджень та їх ринковому освоєнні, а роль
держави — у сприянні виробництву фундаментального
знання й комплексу технологій стратегічного характе-
ру. Крім того, держава забезпечує створення інфраст-
руктури, інституціональних умов та сприятливої екосис-
теми для інноваційного розвитку, а також відповідає за
формування й реалізацію сприятливої правової, фінан-
сової й податкової політики.

З огляду на зазначене пропонуємо виділити наступні
найбільш значимі причини, що обумовлюють ефек-
тивність державно-приватного партнерства в інно-
ваційній сфері як форми взаємодії держави з приватним
сектором:

— створення ефективної правової, фінансової та по-
даткової системи;

— необхідність забезпечення державної підтримки
для інноваційних компаній і продукції в умовах нароста-
ючої конкуренції на зовнішніх ринках;

— необхідність підтримки суспільно важливих інно-
ваційних проектів, що мають відносно низьку комерційну
ефективність і високий рівень ризиків.

Отже, стратегічне значення розвитку ДПП в інно-
ваційній сфері визначається необхідністю забезпечення
належних умов і механізмів взаємодії державного й при-
ватного секторів з метою створення інноваційних про-
дуктів, що відповідають сучасним вимогам суспільного
розвитку.

Проте попри усі вказані переваги, які держава може
отримати в результаті прозорого та побудованого на
умовах конкуренції ДПП, вказаний механізм все ж таки
несе у собі серйозні корупційні ризики. Корупція пере-
буває серед основних негативних чинників, які заважа-
ють реалізації інноваційних проектів у форматі ДПП.

У Федерації роботодавців України підрахували, що
український бізнес тільки на хабарах і відкатах втрачає
до половини своїх доходів. У річному вимірі у чинов-
ницькі кишені "перетікає" колосальна сума   близько 160
млрд грн., які вимиваються з легального обороту. Ці
кошти можна порівняти з 14% від обсягу офіційного
ВВП, близько 80% річного обсягу капітальних інвестицій
та близько 60% всіх прямих іноземних інвестицій за 24
роки незалежності України [15].

В основному вважається, що корупційні ризики у
сфері державного управління, які виникають під час ре-
алізації інноваційних проектів у форматі ДПП, можна
поділити на два види. Один з ризиків полягає у тому,
що коли конкретні активи, види діяльності чи ресурси
становлять достатньо велику цінність для приватного
сектору, окремі приватні інтереси можуть здійснити
спробу вчинення неналежного впливу на державні орга-
ни з метою отримання бажаного для себе рішення.
Інший не менш серйозний ризик, який за своєю суттю є
протилежністю першого, полягає у тому, що держав-
ний партнер часто піддається серйозному тиску з боку
суспільства, а також лобіюванню з боку органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядування, та також пев-
них бізнесових інтересів, які намагаються перешкоджа-
ти заходам ДПП.

Високий рівень корупції змушує приватний сектор
уходити в "сірий" сектор економіки, який в результаті
починає відігравати все значнішу роль. В.М. Соловйов
вважає, що внаслідок існування корупційних схем дер-
жава втрачає значні фінансові ресурси, тому науковець
пропонує розглядати тіньовий капітал як незадіяний інве-
стиційний ресурс [2, с. 228]. Корупція виступає неприй-
нятним фактором, який руйнує вільну та справедливу
конкуренцію, уповільнює розвиток приватного сектора
економіки, виключаючи з ринку нових гравців та заохо-
чуючи його неефективність [5, с. 198].

З огляду на зазначене пропонуємо звернути увагу на
рекомендації фахівців із Женевського центру демокра-
тичного контролю над збройними силами щодо змен-
шення корупційних ризиків в частині, що стосується ре-
алізації проектів у форматі ДПП [4, с. 138—140]:

— чіткість та прозорість директив, концепцій, бюд-
жетів і процесів прийняття рішень, а також параметрів
вимірювання ефективності й результативності діяль-
ності;

— регулярне здійснення оцінок ефективності (з точ-
ки зору створення необхідної інфраструктури та засобів)
виконання державою своїх функцій. Врахування таких
оцінок при здійсненні стратегічних аналізів та інших по-
дібних процесів;
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— регулярне здійснення оцінок результативності (з
точки зору ефективності використання державного бюд-
жету) виконання державою своїх функцій, у тому числі
через використання ДПП, враховуючи при цьому ефек-
тивність бюджетних витрат і потреби держави з точки
зору забезпечення високої якості, надійності та стабіль-
ності видів діяльності, що передаються підрядним орган-
ізаціям;

— створення чіткої нормативно-правової бази з пи-
тань ДПП та забезпечення чіткого дотримання її вимог;

— забезпечення ефективності й прозорості функ-
ціонування законодавчих, правових та бюрократичних
інститутів, у т.ч. зовнішніх і внутрішніх аудитів, парла-
ментського нагляду та вільного доступу суспільства до
відповідної інформації.

Фахівці з Федерації роботодавців України до пер-
шочергових антикорупційних заходів відносять ігнору-
вання бізнесом вимог чиновників платити будь-які хабарі,
а про випадки вимагання хабарів — негайно публічно
заявляти. Наступним кроком, на їх думку, має стати тер-
мінове внесення до українського законодавства, низки
змін, спрямованих на унеможливлення побудови коруп-
ційних схем, а саме [15]:

— створення прозорих механізмів проведення кон-
курсів за участі громадськості;

— встановлення контролю за результатами держав-
них закупівель та закупівель підприємств-монополістів;

— запровадження персональної відповідальності го-
лови і членів конкурсних комітетів за прийняті рішення;

— встановлення надійного моніторингу цінових про-
позицій;

— ліквідація процедури закупівлі в одного учасни-
ка;

— запровадження преференцій для національних
виробників у державних закупівлях за умови недиск-
римінаційних умов для інших учасників конкурсів.

Проте, на нашу думку, одним з ключових аспектів
подолання негативного впливу корупційних проявів у
сфері державного управління на інноваційний розвиток
є підвищення відповідальності приватного сектору за
рахунок втілення практики підписання пактів про доб-
рочесність, які вимагають прозорості контрактних схем
на усіх етапах ДПП, у т.ч., контроль та нагляд з боку гро-
мадянського суспільства.

Ще більше можливостей з точки зору зменшення
корупційного впливу дають угоди про кодекси поведі-
нки, які вимагають від державних посадовців та пред-
ставників приватного сектору підписання зобов'язан-
ня про утримання від участі у корупційних діях і, що
найбільш важливо, передбачають притягнення до відпо-
відальності порушників цього зобов'язання. Учасники
угоди заздалегідь узгоджують конкретні санкції, що
можуть бути застосовані у випадку порушення антико-
рупційних зобов'язань. Це можуть бути санкції, пов'я-
зані з, наприклад, втратою отриманого контракту, кон-
фіскацією гарантійної застави, відшкодуванням збитків
від корупційних дій або забороною участі у нових про-
ектах у форматі ДПП. Такі міжнародні організації, як
ОЕСР, ОБСЄ, ЄС та Світовий банк пропонують комп-
лекси антикорупційних заходів, які можуть слугувати
потужним доповненням до пактів про доброчесність і
передбачати чіткі вимоги щодо відкритого декларуван-
ня політиками та державними посадовими особами
власних доходів, статків і можливих конфліктів інте-
ресів.

ВИСНОВКИ
Сьогодні якщо вести ромову про Україну, говоря-

чи у координатах розглянутих міжнародних рейтингів,
доводиться констатувати, що наша держава не входить
до перших двох груп за рівнем технологічного розвит-
ку і конкурентоспроможності, гнітюча ситуація з коруп-
цією у сфері державного управління відкидає Україну
до когорти аутсайдерів, які не можуть ні виробляти, ні
використовувати інноваційні технології. Крім того,
інституціональна ефективність держави в Україні ско-
ріше за все може характеризуватися "несприятливою"
рівновагою, оскільки вітчизняній сфері державного уп-
равління притаманний постійно високий рівень корупції,
що призводить до надходження незначних об'ємів інве-
стицій та спричиняє низькі темпи інноваційного розвит-
ку.

На основі аргументів академіка НАН україни В. Се-
миноженка щодо значної ролі державних інститутів у
інноваційному розвитку, можемо зробити висновок про
неможливість досягнення в Україні високих показників
інноваційного розвитку через надмірний рівень корупції
у сфері державного управління.

В Україні корупція являє собою загрозу для ефек-
тивного державного управління, інноваційного розвит-
ку, демократичних процесів і чесної ділової практики.
Корупційні прояви у сфері державного управління нега-
тивно впливають на довіру до інститутів влади і призво-
дять до нехтування принципом верховенства права, вно-
сять несправедливі корективи у розподіл ресурсів,
збільшують видатки держсектора і зводять нанівець кон-
куренцію. В умовах корупції державну підтримку отри-
мують проекти, які дають більше можливостей для от-
римання хабарів, а не пріоритетні програми іннова-
ційного розвитку, націлені на підвищення добробуту сус-
пільства. Таким чином, корупція не те що здійснює нега-
тивний вплив, а є однією з основних перешкод на шляху
інноваційного розвитку.

Сьогодні ДПП може розглядатися в якості найбільш
універсального механізму, що дозволяє реалізувати
інноваційний потенціал приватнопідприємницької ініціа-
тиви, зберігаючи при цьому контрольні і регулятивні
функції держави для запобігання і протидії впливу ко-
рупційних проявів. Держава відіграє ключову роль у ство-
ренні динамічної екосистеми для підтримки інновацій-
ної діяльності приватного сектора. Вона відповідає за
впровадження зрозумілих стандартів та правил, спрямо-
ваних на мінімізацію витрат бізнесу та підвищення пе-
редбачуваності, без виконання яких на загальній основі,
приватному сектору складніше створювати і розвивати
інноваційні проекти, які є двигунами суспільного розвит-
ку.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
можуть бути пов'язані з більш детальним дослідженням
на основі міжнародного досвіду питань запровадження
механізму підписання приватним сектором пактів про
доброчесність та кодексів поведінки як окремого захо-
ду державної антикорупційної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах господарювання, потребує уточ-
нення та систематизації понятійно-категоріальний апа-
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CATEGORICAL-CONCEPTUAL APPARATUS OF STATE REGULATION OF DEMOGRAPHIC
PROCESSES

Систематизовано категорійно-понятійний апарат державного управління демографічних процесів, що
складається із формуючих категорій (державне регулювання, механізм державного регулювання, еко-
номічний механізм державного регулювання, нормативно-правовий механізм регулювання, організац-
ійний (інституційний) механізм регулювання, демографічна подія, демографічний процес, демографіч-
на ситуація, демографічне явище), які впливають на основні категорії (демографічна політика, держав-
не регулювання демографічних процесів, механізм державного регулювання демографічних процесів,
економічний механізм державного регулювання демографічних процесів, нормативно-правовий ме-
ханізм регулювання демографічних процесів, організаційний (інституційний) механізм регулювання
демографічних процесів, методологія державного регулювання демографічних процесів) та похідні ка-
тегорії (народонаселення, відтворення населення, природний рух населення, природний приріст насе-
лення, народжуваність, смертність, міграції населення, демографічне навантаження, старіння населен-
ня). Основою державного регулювання демографічної політики, яке визначається нами як цілеспрямо-
ваний, обгрунтований процес управлінського впливу суб'єктів управління на об'єкти управління за до-
помогою комплексу економічних, адміністративно-правових, виховних методів впливу, є механізм дер-
жавного регулювання демографічними процесами, який визначається нами як сукупність практичних
засобів, заходів, важелів та стимулів, які дають змогу державі впливати на демографічні процеси з ме-
тою їх регулювання. Реалізація державного регулювання демографічними процесами спрямована на
об'єкти регулювання, зокрема на похідні категорії (народонаселення, відтворення населення, природ-
ний рух населення, демографічний перехід, природний приріст населення, народжуваність, смертність,
міграції населення, демографічне навантаження населення, старіння населення).

Systematized category conceptual apparatus of public administration demographic processes, consisting
of forming categories (government regulation, mechanism of state regulation, economic mechanism of state
regulation, legal regulatory mechanism, organizational (institutional) regulatory mechanism, demographic
event, the demographic process, demographics, demographic phenomenon) that affect the main categories
(demographic, and regulation of demographic processes, the mechanism of state regulation of demographic
processes, the economic mechanism of state regulation of demographic processes, the legal mechanism for
regulating demographic processes, organizational (institutional) mechanisms regulating demographic
processes, methodology of state regulating demographic processes) and derived categories (population,
reproduction, natural movement of population, natural population growth, fertility, mortality, migration,
population pressure, aging population). The basis for state regulation of population policy, which is defined
by us as purposeful, based process management impact business management facilities management through
complex economic, administrative, legal, educational methods influence the mechanism of state regulation
of demographic processes, defined by us as set practical means and measures, instruments and incentives
that enable the state to influence demographic processes for their regulation. Implementation of state
regulation of demographic processes aimed at regulated objects, including derived categories (population,
reproduction, natural increase in population, the demographic transition, population growth, fertility, mortality,
migration, demographic pressure of population, aging population).

Ключові слова: державне регулювання, демографічні процеси, механізм державного регулювання, ка-
тегорії державного регулювання, демографічна політика.

Key words: government regulation, demographic processes, the mechanism of state regulation, the category
of state regulation, population policy.

рат, що стосується державного регулювання основних
демографічних процесів та тенденцій.

При цьому понятійно-категоріальний апарат держав-
ного регулювання демографічних процесів складається
із комплексу між собою взаємоузгоджених категорій, що
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стосуються з одного боку — елементів державного ре-
гулювання, методів, інструментів регулювання, а з іншо-
го — демографічних категорій, тенденцій та подій.

Формування й обгрунтування поняття, явища або
процесу — одна зі складних процедур наукового дослі-
дження. Поширена думка про те, що правильне тлума-
чення наукових понять вирішує майже половину науко-
вого завдання з тим, що у термінах фіксується зміст яви-
ща, їх точність сприяє результативності дискусії і ро-
бить мову науки зрозумілою та точною.

Першим серед тих, хто займався спеціальним до-
слідженням прийомів, підходів і законів правильного
мислення, доказів, утворення понять та виведення з них
нових суджень, отримуючи при цьому нові знання, істо-
рики називають учня Платона — видатного давнь-
огрецького філософа і вченого-енциклопедиста Арісто-
теля (384—322 рр. до н. е.). Думка останнього про те,
що шлях до сутності явища лежить через його визна-
чення, відома і поділяється вченими всього світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми державної політики Украї-
ни в регулюванні демографічних процесів зумовило не-
обхідність проаналізувати низку наукових тлумачень
основних категорій, понять і термінів.

В одних випадках ми будемо уточнювати їх дефіні-
цію, а в інших — обгрунтовувати семантичний зміст та
межі застосування окремих категорій за допомогою
підходів металогіки.

Проблемам державного регулювання присвячені
праці таких вчених, як: Белянського В.П., Вороніна А.Г.,
Дідківської Л.І., Дєгтяра А.О., Долішнього М.І., Кузнє-
цова А.О., Лесечко М.Д., Нижник Н.Р., Пономаренка
Б.Т., Рудницької Р.М., Чемериса А.О. та інших. Демог-
рафічні процеси досліджували такі вчені, як: Гаврилен-
ко О.П., Гордісь Н.Р., Заярна Н.М., Лібанова Е.М., Ло-
тоцька В.В., Стешенко В.В., Тертишна Л.С. та інші. Про-
те так і не було сформовано цілісне бачення категорій
державного регулювання демографічних процесів.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є систематизація понятійно-катего-

ріального апарату та формування базових визначень по-

нять, що належать до категорії державного регулюван-
ня демографічних процесів.

Завданням статті є визначення базових понять та ка-
тегорій у системі регулювання демографічних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Базовими поняттями у системі регулювання демог-
рафічних процесів виступають категорії: "демографіч-
на політика", "державне регулювання демографічних
процесів" як складова, що забезпечує реалізацію демог-
рафічної політики.

У проаналізованій науковій літературі у галузі дер-
жавного управління та державного регулювання існує
значна кількість понять, які також можна розглядати як
базові до категорії "державного регулювання демогра-
фічних процесів", зокрема: "механізм державного ре-
гулювання демографічних процесів" та його окремі
складові — "економічний механізм державного регу-
лювання демографічних процесів", "нормативно-право-
вий механізм регулювання демографічних процесів",
"організаційний механізм регулювання демографічних
процесів", а також поняття "методології державного
регулювання демографічних процесів" як системи за-
собів та способів забезпечення регулювання.

Окрім цього, похідними категоріями — об'єктами
державного регулювання демографічних процесів на-
лежать такі поняття: народонаселення, відтворення на-
селення, природний рух населення, демографічний пе-
рехід, природний приріст населення, народжуваність,
смертність, міграції населення, демографічне наванта-
ження населення, старіння населення. Систематизацію
понятійно-категоріального апарату державного регулю-
вання демографічних процесів наведемо у (табл. 1).

Для аналізу базового (основного) понятійно-категорі-
ального апарату державного регулювання демографічних
процесів, розкриємо сутність деяких формуючих категорій.

За даними вільної енциклопедії, дефініція "держав-
не регулювання" — це сукупність інструментів, за до-
помогою яких держава встановлює вимоги до підпри-
ємств і громадян [1].

Державне регулювання визначається вітчизняними
науковцями як система заходів задля здійснення підтри-
муючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держа-

Таблиця 1. Система категорій державного регулювання демографічних процесів

 Категорії  Категорії  Категорії 
Ф
ор
м
ую
ч
і к
ат
ег
ор
ії 

Державне регулювання 

О
сн
ов
н
і к
ат
ег
ор
ії 

Демографічна політика 

П
ох
ід
н
і к
ат
ег
ор
ії 

Народонаселення 

Механізм державного 

регулювання 

Державне регулювання демографічних 

процесів 

Відтворення населення 

Економічний механізм 

державного регулювання 

Механізм/механізми державного 

регулювання демографічних процесів 

Природний рух населення 

Нормативно-правовий 

механізм регулювання 

Економічний механізм державного 

регулювання демографічних процесів 

Природний приріст населення 

Організаційний 

(інституційний) механізм 

регулювання 

Нормативно-правовий механізм 

регулювання демографічних процесів 

Народжуваність 

Демографічна подія Організаційний (інституційний) механізм 

регулювання демографічних процесів 

Смертність 

Демографічний процес Методологія державного регулювання 

демографічних процесів 

Міграції населення 

Демографічна ситуація - Демографічне навантаження 

Демографічне явище - Старіння населення 

Власна розробка автора.
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ви, спрямованої на створення нормаль-
них умов ефективного функціонування
ринку та вирішення складних соціально-
економічних проблем розвитку націо-
нальної економіки і всього суспільства
[2, с. 22] (табл. 1).

Основою державного регулюван-
ня виступає механізм державного ре-
гулювання. Механізм державного ре-
гулювання визначається сукупністю
форм, методів, засобів впливу на еко-
номіку, що охоплюють економічні
відносини, які склалися між суб'єкта-
ми та об'єктами регулювання в процесі
визначення та реалізації мети [3, с. 33].

Аналізуючи сутність демографіч-
ного процесу як об'єкта впливу держав-
ного регулювання, визначимо демогра-
фічний процес, як послідовність одна-
кових демографічних подій у житті лю-
дини (народжуваність, смертність).

Згідно з статистичною методоло-
гією "демографічний процес" — це множина однорідних
демографічних подій, що відбуваються з населенням в
цілому (народжуваність, смертність, шлюбність, розлу-
чуваність та міграційний рух населення) [21].

Безпосередньо із категорією "демографічний про-
цес" пов'язані наступні категорії: "демографічна подія",
"демографічне явище".

Взаємосистемність цих категорій та їх трактування
наведемо на рисунку 1.

Основою в державному регулюванні демографічних
процесів виступає демографічна політика.

"Демографічна політика" — цілеспрямована діяль-
ність державних органів та інших соціальних інститутів
у сфері регулювання процесів відтворення населення,
система цілей та засобів їх досягнення. У широкому
розумінні демографічну політику інколи ототожнюють
із політикою народонаселення, у вузькому — розгля-
дають як одну з її складових, поряд з регулюванням
умов зайнятості та праці, а також рівня життя та соц-
іального забезпечення населення [4, c. 197].

У економічній енциклопедії дефініція "демографіч-
на політика" звучить так, це система загальноприйня-
тих на рівні управління і концептуально об'єктивних за-
собів, за допомогою яких держава та її соціальні інсти-
тути, передбачають досягнення встановлених якісних та
кількісних цілей демографічного розвитку, що відпові-
дають перспективним цілям соціально-економічного
розвитку держави загалом [5, с. 306—307].

За визначенням О. Гавриленко, "демографічна по-
літика" — це діяльність органів державного управління і
соціальних інститутів, спрямована на створення сталих
кількісних та якісних параметрів відтворення населення [6].

З метою подолання негативних демографічних тен-
денцій в Україні потрібна активна демографічна політи-
ка, яка є частиною соціальної економічної політики су-
спільства в цілому.

Демографічна політика складається з таких еле-
ментів: вплив на умови праці, тобто визначення межі
працездатного віку, тривалості робочого дня, турбота
про охорону праці тощо; поліпшення життєвих умов усіх

верств населення — підвищення заробітної плати та
рівня доходів, покращення житлових умов, забезпечен-
ня медичним обслуговуванням та ін.; заходи, спрямо-
вані на те, щоб суспільство впливало на процеси при-
родного руху населення.

Отже, можемо навести наступне трактування "де-
мографічної політики" — це діяльність держави, спря-
мована на розвиток соціальних і економічних параметрів
відтворення населення та народонаселення, яка фор-
мується комплексом концепцій стратегій та планів де-
мографічного розвитку.

Відповідно, державне регулювання демографічних
процесів можемо розглядати, як цілеспрямований, об-
грунтований процес управлінського впливу суб'єктів уп-
равління (органів виконавчої влади, що регулюють де-
мографічні процеси) на об'єкти управління (демографічні
процеси та ситуації, зокрема народжуваність, смертність,
природний приріст, відтворення населення, міграції на-
селення тощо) за допомогою комплексу економічних,
адміністративно-правових, виховних методів впливу, що
можуть реалізовуватись у прямій та опосередкованій
формі для формування позитивних та подолання нега-
тивних демографічних тенденцій та демографічних криз.

А завданнями державного регулювання демогра-
фічними процесами у сучасних умовах є: усування неспри-
ятливих наслідків соціально-економічного розвитку; ней-
тралізація небажаних явищ, що виникають внаслідок не-
узгодженості розвитку різних сторін життя суспільства;
зменшення диспропорцій у соціальному розвитку; нор-
малізація відтворювання населення і забезпечення стаб-
ільності демографічного розвитку держави.

Із категорією "державне регулювання демографіч-
них процесів" пов'язана категорія "механізму держав-
ного регулювання демографічних процесів".

Н. Нижник стверджує, що механізм управління —
це складова частина системи управління, що забезпе-
чує вплив на фактори, від стану яких залежить резуль-
тат діяльності управлінського об'єкта [7, с. 49].

Механізм державного управління, за А. Кузнєцовим,
— це система, тобто внутрішньо організована сукупність
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Рис. 1. Взаємоповязаність категорій формування

демографічної ситуації держави
Власна розробка автора.
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елементів, що мають спільну природу та утворюються
на основі дії об'єктивних закономірностей та суспіль-
них випадковостей, з метою самозбереження чи само-
розвитку існуючих зв'язків між окремими суспільними
явищами [8, с. 13].

Відповідно, механізм державного регулювання де-
мографічними процесами є сукупністю практичних за-
собів, заходів, важелів та стимулів, які дають змогу дер-
жаві впливати на демографічні процеси з метою їх ре-
гулювання, і складається із економічної, організаційної
та правової складової.

Комплексний механізм державного управління
може складатися із таких видів механізмів: економіч-
ного, організаційного та нормативно-правового.

Структура механізму державного регулювання де-
мографічними процесами наведена на рисунку 2.

Економічний механізм державного регулювання де-
мографічних процесів — сукупність економічних ме-
тодів, способів, форм і інструментів впливу на демог-
рафічні процеси. Даний механізм передбачає надання
прямої грошової допомоги (допомоги на дітей, однора-
зової допомоги в разі народження дитини, оплачуваної
відпустки вагітним жінкам та післяпологової відпустки,
пільгових позик молодим сім'ям), дотації з державного
бюджету або місцевих бюджетів (обслуговування не-
мовлят, забезпечення місцями у дитячих садках на
пільгових умовах тощо), непрямих грошових допомог
(знижок і пільг переважно багатодітним сім'ям при одер-
жанні житла, встановлення нижчої квартплати), подат-
кові пільги багатодітним сім'ям, сім'ям, які виховують
дітей-інвалідів [9, с. 199].

Організаційний механізм державного регулювання
демографічних процесів — (об'єкти, суб'єкти державно-
го управління, їх цілі, завдання, функції, методи управ-
ління та організаційні структури, а також результат їх
функціонування), а саме: Міністерство освіти і науки Ук-
раїни, Міністерство молоді та спорту України, Державна
служба молоді та спорту України та інші [10, c. 77].

Нормативно-правовий ме-
ханізм державного регулю-
вання демографічних процесів
(нормативно-правове забезпе-
чення: закони i постанови вер-
ховної ради України, укази
президента, постанови i розпо-
рядження кабінету міністрів
України, а також методичні ре-
комендації та інструкції тощо)
[10, c. 77]. Серед них виділи-
мо такі акти законодавства:
постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження
Стратегії демографічного роз-
витку в період до 2015 року"
від 24.06.2006 № 879; закон
України "Про державну допо-
могу сім'ям з дітьми" від
21.11.1992 № 2811-XII; націо-
нальний проект "Нове життя
нова якість материнства й ди-
тинства"; програма діяльності
Кабінету Міністрів України

"Український прорив: для людей, а не політиків" від
16.01.2008 № 14; постанова Кабінету Міністрів України
про Програму "Українська родина" від 14 березня 2001
р. № 243; розпорядження Кабінету Міністрів України про
затвердження "Концепції безпечного материнства" від 29
березня 2002 р. № 161-р; постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2006 p. № 1849 про затвердження
Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на
період до 2015 p. та інші.

Відповідно, методологія державного регулювання
демографічних процесів визначається, як комплекс ме-
тодів прямого та опосередкованого впливу, що здійсню-
ються через економічне, нормативно-правове та вихов-
не і пропагандистське регулювання.

Методологія державного регулювання демографі-
чних процесів включає такі методи: економічні (оплачу-
вані відпустки, допомога при народженні дітей; допо-
мога на дітей залежно від їх кількості, віку, типу сім'ї;
позики, кредити, податкові і житлові пільги тощо); ад-
міністративно-правові (законодавчі акти, що регламен-
тують укладання шлюбу, розлучення, положення дітей
в сім'ях, аліментні обов'язки, охорону материнства і
дитинства, аборти і використання засобів контрацепції,
соціальне забезпечення тощо); виховні та пропаган-
дистські (формування громадської думки, норми і стан-
дарти демографічної поведінки, певний демографічний
клімат в суспільстві тощо).

Реалізація механізму державного регулювання демог-
рафічних процесів здійснюється через систему методів та
інструментів впливу, що функціонують у межах складових
механізмів. Структура інструментів державного регулюван-
ня демографічними процесами наведена на рисунку 3.

Далі проаналізуємо похідні категорії, що стосують-
ся державного регулювання демографічних процесів,
та які виступають об'єктами демографічного регулюван-
ня держави.

Насамперед об'єктом впливу — є відтворення на-
селення, яке визначається складний суспільний процес,
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сформований усією сукупністю
соціально-економічних відносин
суспільства [11, с. 312].

Основою природного відтво-
рення завжди виступає народона-
селення як, в першу чергу, своєрі-
дна біосоціальна система, з домі-
нуванням соціального чинника.
Народонаселення, виступаючи
багатовимірним і специфічним си-
стемним формуванням, визна-
чається як складна, порівняно
стійка сукупність людей, що при-
родно/історичним чином фор-
мується й безперервно само-
відтворюється. У процесі вироб-
ництва та відтворення безпосеред-
нього життя вона й виступає як
головний матеріальний компонент
людського суспільства [7, с. 88].

Підлягає і впливу держави
структура народонаселення, що
формується сукупністю людей, які
здійснюють свою життєдіяльність
в межах певних соціальних
спільностей. Його значення в кон-
тексті суспільного виробництва
полягає в тому, що населення ви-
ступає споживачем матеріальних
благ і тому зумовлює розвиток,
насамперед, тих галузей, що орієнтуються у своєму роз-
міщенні на споживача. Однак найважливіша характерна
риса народонаселення — це природна основа формуван-
ня трудових ресурсів, найголовніших елементів продук-
тивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор роз-
міщення трудомістких галузей господарства [10, с. 221].

Значну увагу у межах державного регулювання при-
діляють природному руху населення, як переміні
кількості народонаселення внаслідок народжуваності
та смертності не враховуючи міграцію. Основними еле-
ментами природного руху населення є процес народ-
жуваності та смертності. Природний рух населення
впливає на демографічну ситуацію через такі процеси,
як народжуваність і смертність. Природний рух населен-
ня має величезний вплив на економічну і соціальну си-
туацію в окремих регіонах і країні в цілому.

Підлягає стимулюванню та контролю держави народ-
жуваність населення, як найважливіша складова, яка впли-
ває на закономірності відтворення населення та його при-
родний приріст. Оскільки проблема народжуваності як одна
з причин скорочення природного приросту пояснюється не
тільки фінансовими витратами сімей чи держави на вихо-
вання й утримання дитини, а ще й широким комплексом соц-
іально-економічних характеристик, які у будь-якому випад-
ку пов'язані з народженням дитини. Це і наявність дитячих
садків і шкіл, закладів дозвілля і охорони здоров'я, забез-
печеність квартирами. Не менш важливе значення мають
стабільна поселенська структура, соціальне заохочення, за-
гальна психологічна атмосфера, ціннісні настанови батьків.

Смертність є другим найважливішим параметром
процесу відтворення населення. Для її кількісного ви-
мірювання в демографії застосовується декілька показ-

ників. Найважливіший з них — це загальний коефіцієнт
смертності — відношення кількості померлих протягом
року до загальної кількості населення [9].

Є всі підстави вважати, що неблагополуччя у сфері
здоров'я і висока смертність працюючого населення є
впливовими чинниками стримування розвитку держави
і перешкодою для досягнення нової якості економічно-
го зростання, оскільки хворі люди мають менше мож-
ливостей для освітньо-професійної самореалізації, не
забезпечують вищу продуктивність праці і не можуть
повноцінно виконувати свої трудові функції.

Ще одним важливим напрямом держаного регулю-
вання виступає міграція, яка є важливою складовою
частиною формування кількості населення, його струк-
тури, демографічної ситуації в районах вибуття та при-
буття, і визначає просторове переміщення населення
територією відносно місця проживання з перетином
адміністративних меж, з поверненням до постійного
місця проживання або без повернення [3, с. 112, 23].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, провівши аналіз літературних та наукових

джерел, ми можемо зробити такі висновки:
— категорійно-понятійний апарат державного ре-

гулювання демографічних процесів, складається із фор-
муючих, основних та похідних категорій;

— "державне регулювання" — це система заходів
для здійснення підтримуючої, компенсаційної та регу-
люючої діяльності держави, спрямованої на створення
відповідних умов ефективного функціонування ринку та
вирішення складних соціально-економічних проблем
розвитку національної економіки і всього суспільства;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
ем

ог
ра
ф
іч
ні

 п
ро
це
си

 

М
ех
ан
із
м
и 

Економічний 

Організаційний 

Правовий 

Ін
ст
ру
м
ен
ти

 

Надання прямих допомог на 

демографічне відтворення, 

різних видів пільг для 

багатодітних та 

малозабезпечених родин та 

родин, що виховують дітей-

інвалідів 

 

Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство молоді 
та спорту України, 

Державна служба молоді та 

спорту України 

Постанова КМУ «Про 

затвердження Стратегії 
демографічного розвитку в 

період до 2015 року»,  

Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», 

Національний проект «Нове 

життя нова якість материнства 
й дитинства», 

 Постанова КМУ про 

Програму «Українська 

родина», Розпорядження 

Кабінету Міністрів України 

про затвердження «Концепції 
безпечного материнства» 

Рис. 3. Структура інструментів державного регулювання
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— основою державного регулювання виступає ме-
ханізм державного регулювання, який визначається сукуп-
ністю форм, методів, засобів впливу на економіку, що охоп-
люють економічні відносини між суб'єктами та об'єктами
регулювання в процесі визначення та реалізації мети;

— "демографічний процес" — це множина одно-
рідних демографічних подій, що відбуваються з насе-
ленням у цілому (народжуваність, смертність, шлюб-
ність, розлучуваність та міграційний рух населення);

— "демографічна політика" — цілеспрямована
діяльність державних органів та інших соціальних інсти-
тутів у сфері регулювання процесів відтворення насе-
лення, система цілей та засобів їх досягнення;

— державне регулювання демографічних процесів
можемо розглядати, як цілеспрямований, обгрунтований
процес управлінського впливу суб'єктів управління на об-
'єкти управління за допомогою комплексу економічних,
адміністративно-правових, виховних методів впливу, що
можуть реалізовуватись у прямій та опосередкованій
формі для формування позитивних та подолання негатив-
них демографічних тенденцій та демографічних криз.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Реалізацію державного регулювання демографічни-
ми процесами необхідно спрямовати на об'єкти регулю-
вання, зокрема на: народонаселення, відтворення на-
селення, природний рух населення, демографічний пе-
рехід, природний приріст населення, народжуваність.
При цьому необхідно знизити смертність, міграцію, де-
мографічне навантаження, старіння населення тощо.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити стан державного регулювання у сфері

малого підприємництва в Україні та розкрити перспек-
тивні напрями розвитку механізмів державного регулю-
вання у досліджуваній сфері.

ВСТУП
Формування ринкової системи господарювання —

це процес переходу до економіки підприємницького
типу. Створення сприятливих умов для розвитку підприє-
мництва є однією з найвагоміших складових перехідної
економіки. Досвід провідних країн світу засвідчив, що
мале підприємництво дозволяє вирішувати водночас
низку відтворювальних проблем: проблему соціальної
стабільності в суспільстві, проблему зайнятості, пробле-
му нагромадження й інвестування, проблему розвитку
виробництва і формування його структури, росту ВВП.
Але в Україні останнім часом бажання займатися саме
цим видом трудової діяльності зменшилося. Це обумов-
лено методологічними помилками щодо обгрунтуван-
ня методів та інструментів державного регулювання у
сфері малого підприємництва. Існуюче становище галь-
мує розвиток малого підприємництва в Україні.

Сучасна теорія державного регулювання малого
підприємництва є результатом наукової думки не одно-

УДК 351:338.24

В. Я. Вайсман,
здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. Wiseman,
Competitor National University of Water Management and Nature

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF SMALL
BUSINESS IN UKRAINE

У статті на підставі дослідження процесів формування та реалізації державної політики щодо

створення сприятливих умов функціонування малого підприємництва визначено перспективні

напрями розвитку механізмів державного регулювання у даній сфері; систематизовано та об-

грунтовано шляхи вдосконалення політики підтримки малого підприємництва.

In article on the basis of research of processes of formation and realization of a state policy the

perspective directions of development of mechanisms of state regulation are determined by creating

favorable conditions of functioning of small business in this sphere; ways of improvement of policy

of support of small business are systematized and proved.

Ключові слова: державна політика, державне регулювання, державна підтримка, мале підприємниц-
тво.

Key words: state policy, state regulation, state support, small business.

го покоління вчених. Значний внесок у загальну теорію
та методологію державного регулювання, зокрема
державної підтримки розвитку підприємництва, зроби-
ли Ю. Авксентьєв, О. Амосов, Ю. Бажал, В. Бакуменко,
Г. Білоус, В. Бодров, В. Гриньова, А. Дєгтяр, Л. Дміт-
риченко, О. Кілієвич, М. Корецький, В. Мартиненко,
Г. Одінцова, І. Сараєва, Т. Сьомкіна, Ю. Чернецький та
ін.

Окремі питання створення організаційно-правових,
економічних та інституціональних умов для розвитку
підприємництва вивчали такі українські вчені-економі-
сти, як В. Биковець, Л. Безчасний, В. Бордюк, В. Геєць,
В. Голіков, A. Грищенко, М. Долішній, П. Єщенко, С. Мо-
черний, Ю. Ніколенко, В. Новиков, Ю. Палкін, О. Пасха-
вер, Ю. Пахомов, В. Рибалкін, В. Савчук, B. Степанен-
ко, О. Турчинов, А. Чухнота ін.

Проте брак комплексності та системності у висвіт-
ленні питань розвитку механізмів державного регулю-
вання у сфері малого підприємництва зумовлює потре-
бу в подальших дослідженнях цієї теми.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перехід України до динамічного розвитку економі-

ки пов'язаний зі становленням високоефективного со-
ціально орієнтованого ринкового господарства, яке ба-
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зується на підприємницьких здібностях людей. Побудо-
ва в Україні соціально орієнтованої ринкової економі-
ки європейського типу неможлива без підвищення
підприємницької активності її громадян. Формування
сучасного цивілізованого підприємництва в економічно-
му житті країни є важливим чинником економічного зро-
стання та досягнення гідного рівня життєзабезпечення
населення.

Особливе місце в економічній системі держави і в
житті суспільства відводиться малому підприємництву.
Це зумовлено тим, що воно є одним з провідних сек-
торів ринкової економіки і значною мірою впливає на
зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру та
якісну характеристику внутрішнього валового продук-
ту, структурну перебудову економіки, характеризуєть-
ся швидкою окупністю витрат. Мале підприємництво
відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими
товарами та послугами повсякденного попиту, реалізації
інновацій, створенні додаткових робочих місць. Воно,
як правило, має високу мобільність, раціональні форми
управління, формує новий соціальний прошарок під-
приємців-власників [1, с. 87].

Мале підприємництво створює найбільш ефективні
робочі місця, дає можливість багатьом працівникам ре-
алізувати свої можливості, забезпечувати доступні умо-
ви життя для свої сімей. Мале підприємництво створює
конкурентне середовище, а це сприяє зниженню цін,
підвищенню якості товарів і послуг. Проста організа-
ційна структура, невелика кількість працюючих, швид-
ке прийняття рішень створюють умови гнучкості вироб-
ництва малих підприємств. Переваги малих форм вироб-
ництва порівняно з великими: пристосування до вимог
клієнтури, випуск товарів малими партіями, виключен-
ня зайвих ланок управління, близькість до місцевих
ринків.

У сучасній Україні частка малого бізнесу у ВВП скла-
дає лише 7% (для порівняння: в США — 50—52%, у
Франції — 50%, у країнах Європейського Співтовари-
ства — 63—67%) [2, с. 56]. Тому перед Україною по-
стала гостра необхідність формування принципово
нової системи державного регулювання підприємницт-
ва яка б забезпечувала системне поєднання додержан-
ня оптимального балансу інтересів суб'єктів господарю-
вання та найважливіших публічних інтересів — з одно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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Некомерційне 
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 інформаційне; 

 консультативне; 

 технічне; 
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Фінансова підтримка: 

 оптимальне оподаткування; 

 державне фінансування; 

 пільгове кредитування; 
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Розвиток 

зовнішньоекономічної 
діяльності 
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Рис. 1. Система державного регулювання та підтримки малого підприємництва
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го боку — та створення сприятливих умов для розвитку
підприємництва — з іншого.

Мале підприємництво потребує здійснення комплек-
су заходів, які спрямовані на зміцнення його основних
функцій. Серед них важливими є державна підтримка,
в основі якої необхідно створення відповідної правової
бази розвитку малого підприємництва, матеріально-тех-
нічну та фінансово-кредитну підтримку, розширити кад-
рове забезпечення, розвивати впровадження наукових
та інноваційних технологій, а головне — захищати пра-
ва як підприємців-роботодавців, так і найманих праців-
ників, які є важливою ланкою у підвищенні зайнятості
населення країни.

 Мале підприємництво дає змогу вирішувати соці-
альні питання. А оскільки він є основним постачаль-
ником всіх економічних ресурсів, виступаючи водночас
основною витрачаючою групою у національній еко-
номіці, то й створює матеріальну базу розширеного від-
творення.

Взаємозв'язок держави і малого бізнесу повинні
здійснюватися на взаємовигідній основі та мати довго-
строковий характер. При цьому роль держави полягає
у забезпеченні високого рівня конкурентоспроможності
національної економіки, проведенні прозорої, стабіль-
ної, ефективної податкової та регуляторної політики,
створенні рівних сприятливих умов для розвитку різних
форм бізнесу, включаючи малий, а також всебічній
підтримці підприємництва та приватної ініціативи.

Саме малі підприємства забезпечують розвиток еко-
номічної системи країни та наближають її до споживачів.

Цілком очевидною стає необхідність комплексного
вирішення завдань підтримки малого підприємництва в
Україні, яке може бути успішно розв'язане лише на ос-
нові тісного взаємозв'язку заходів, що охоплюють пи-
тання регулювання загального макроекономічного се-
редовища, фінансової та майнової підтримки малого

підприємництва, формування
цільових інституційних та ринко-
вих структур, ліквідації бюрокра-
тичних перепон, забезпечення без-
пеки підприємництва тощо.

На державному рівні має бути
чітко визначено, яка саме роль
відводиться малому підприємниц-
тву у державній стратегії розвит-
ку, а також відображено ступінь
розуміння державою цієї ролі.
Сьогодні, хоча загалом макроеко-
номічна роль малого підприємниц-
тва вказана в основних докумен-
тах досить коректно, на практиці
це визначення не знаходить повно-
го відображення в діях органів
державної влади. З свого боку,
представники малого бізнесу та
їхні асоціації також мають усвідо-
мити своє місце в соціально-еко-
номічній системі, щоб мати мо-
ральне право вимагати для себе
державної підтримки.

Досвід світового розвитку
свідчить, що державна політика,

яка спрямована на підтримку і сприяння розвитку мало-
го підприємництва, в умовах розвитку ринкової еконо-
міки сприяє досягненню збалансованого зростання еко-
номіки.

Державна політика підприємництва повинна перед-
бачати [3, с. 58]:

— створення загальних економічних, правових і
соціальних умов, які б сприяли розвитку ефективного
бізнесу: реальну трансформацію відносин власності; за-
безпечення правових гарантій підприємницької діяль-
ності; стабілізацію і посилення національної грошової
одиниці, здійснення необхідних антиінфляційних мір
тощо;

— створення державної системи підтримки бізне-
су. Основними елементами такої системи повинні ста-
ти: формування реально працюючої ринкової інфраст-
руктури;

— розробка системи фінансової підтримки підприє-
мницької діяльності, включаючи формування стартово-
го капіталу; створення сприятливих умов для зовнішнь-
оекономічної діяльності;

— упровадження прогресивної системи підготовки
кадрів для підприємницької діяльності.

 Система державного регулювання та підтримки
малого бізнесу наведена рисунку 1.

Реалізація означених вище практичних заходів за-
гальнодержавного рівня забезпечить створення необ-
хідних умов для реальної активізації підприємницької
діяльності в Україні.

Державна політика в сфері малого підприємницт-
ва з погляду централізації управління здійснюється
на трьох рівнях: місцевому, регіональному, держав-
ному.

Значущість елементів системи державної підтрим-
ки малого підприємництва на різних рівнях державного
управління показана в таблиці 1.

Таблиця 1. Система державної підтримки малого

підприємництва

Примітка:
"+" — низька значущість (застосування малоефективне).
"++" — середня значущість (застосування бажане).
"+++" — висока значущість (застосування необхідне).

Елементи системи державної підтримки  

малого підприємництва 
Державний 

рівень 

Регіональний 

рівень 

Місцевий 

рівень 

1. Економічні: 
- субсидії; 
- кредитування; 

- державне замовлення; 

- надання гарантій; 

- надання пільг (податкових та ін.) 
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2. Розробка та прийняття нормативно-правових 

актів у сфері регулювання малого підприємництва 
+++ ++ + 

3. Адміністративні: 
- введення обмежень на деякі види діяльності; 
- встановлення правил торгівлі; 
- проведення перевірок діяльності малих 

підприємств 
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4. Створення інфраструктури підтримки малого 

підприємництва: 
- бізнес-інкубатори; 

- технопарки; 

- фонди підтримки та розвитку малого 

підприємництва; 

- інформаційне забезпечення; 

- розробка програм підтримки та розвитку малого 

підприємництва 

 

 
+ 

+++ 

 

+ 

+ 

 

++ 

 

 
+++ 

+ 

 

++ 

+ 

 

++ 

 

 
+ 

+ 

 

+++ 

+++ 

 

+++ 

 



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

149

Отже, враховуючи світо-
вий досвід та об'єктивну не-
обхідність розвитку малого
підприємництва, його місце і
роль у національній еко-
номіці, державне регулюван-
ня у сфері малого підприєм-
ництва в Україні має спрямо-
вуватися на:

— забезпечення економ-
ічного зростання за рахунок
діяльності суб'єктів малого
підприємництва;

— удосконалення струк-
тури малого підприємництва;

— заохочення розвитку малих підприємств у пріо-
ритетних галузях та на пріоритетних напрямах;

— підвищення технологічного рівня виробництва;
— створення конкурентного середовища;
— залучення суб'єктів малого підприємництва до

розв'язання соціально-економічних проблем на держав-
ному та регіональному рівнях;

— створення нових робочих місць, зменшення без-
робіття;

— сприяння максимальній самореалізації громадян
у підприємницькій діяльності;

— формування нової соціальної верстви власників
і підприємців.

Напрями подальшого вдосконалення політики під-
тримки малого підприємництва наведено на рисунку 2.

Шляхами вдосконалення правового забезпечення
розвитку малого підприємництва є:

— створення дієвих механізмів захисту прав і сво-
бод підприємців;

— гармонізація українського законодавства;
— забезпечення законодавчої гарантії незмінності

та довготривалості державної політики щодо підтрим-
ки малого підприємництва;

— розробка нормативно-правової бази, яка регу-
лює відносини між державою та підприємцями, робо-
тодавцями і найманими працівниками, у тому числі і для
забезпечення їхнього соціального захисту, встановлює
норми і правила здійснення підприємницької діяльності,
регламентує діяльність органів державної влади, їх по-
садових осіб щодо виконання ними відповідних повно-
важень у сфері розвитку малого підприємництва;

— вдосконалення функціональної та організаційної
структури центральних та місцевих органів виконавчої
влади в частині забезпечення розвитку і державної
підтримки малого підприємництва;

— спрощення адміністрування малого та серед-
нього підприємництва;

Фінансово-кредитна підтримка малого підприєм-
ництва має бути спрямована на:

— формування мережі регіональних фондів під-
тримки підприємництва та кредитно-гарантійних уста-
нов;

— розроблення та запровадження ефективних
кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування
суб'єктів малого підприємництва;

— створення та підтримку фінансових інститутів, які
працюють на розвиток малого підприємництва.

Ефективна реалізація державної політики фінансо-
вої підтримки малого підприємництва має забезпечува-
тися через використання розвиненої мережі фінансо-
во-кредитних організацій, страхових фірм, інвестицій-
них і страхових фондів; розвиток і впровадження сис-
теми стимулювання комерційних банків та інших фінан-
сових установ, котрі надавали б пільгові кредити малим
підприємствам.

Попри безперечну важливість кредитної підтримки,
головним методом фінансового стимулювання розвит-
ку залишається, безперечно, реформування податкової
системи, спрямованої на збільшення обсягів коштів, які
залишаються у розпорядженні підприємств після опо-
даткування.

Реформування системи оподаткування необхідно
здійснювати у напрямі забезпечення стабільності і про-
гнозованості податкової системи, законодавчого роз-
межування податків між бюджетами різних рівнів, об-
грунтованого співвідношення окремих елементів подат-
кової системи (суб'єкт і об'єкт оподаткування, ставка і
податкові пільги), створення податкових стимулів для
інвестування.

Розв'язанням накопичених проблем у господарській
сфері мав би стати Податковий кодекс України, прий-
няття якого 19 листопада 2010 р. було ініційовано Каб-
інетом Міністрів України. З набранням чинності цим ко-
дифікованим актом планувалося зближення податково-
го й бухгалтерського обліків. Позиція Кабінету Міністрів
України полягала в тому, що об'єкт оподатковування, в
основному, планувався визначатися податком на при-
буток підприємств, виходячи з даних бухгалтерського
обліку платника податків.

Так, з прийняттям нового Податкового кодексу Ук-
раїни очікувався, насамперед, ретельний перегляд плат-
ником податків власної облікової політики, і, за потре-
би, внесення до неї відповідних уточнень, що стало б
значним полегшенням для виробництв і підприємств.
Таким бачили новий Податковий кодекс України його
розробники.

Представники малого й середнього бізнесу карди-
нально по-іншому сприйняли впровадження нового По-
даткового кодексу України, який передбачав скасуван-
ня спрощеної системи оподатковування і єдиного по-
датку, наслідком чого стали масові акції протесту.

Навіть після часткового ветування та внесення істот-
них змістовних змін формування нормативно-правової
бази розвитку підприємництва в Україні є незаверше-
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Рис. 2. Напрями вдосконалення підтримки малого підприємництва
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ним процесом. Проте уже сьогодні закладено організа-
ційно-правові засади відповідної державної політики.
Головне, щоб законодавчі акти сприяли залученню до
підприємницької діяльності широких верств населення,
стимулювали розвиток малого підприємництва шляхом
створення сприятливого податкового, цінового, інвес-
тиційного та інноваційного режимів.

Важливу роль у цьому процесі має систематизація
законодавства з питань підприємництва як впорядкуван-
ня чинних правових актів, що регулюють підприємницькі
відносини, приведення їх до певної, внутрішньо узгод-
женої системи. Її головна мета полягає в забезпеченні
єдності та узгодженості чинного масиву розрізнених
законодавчих актів у сфері підприємництва, визначенні
загальних для всіх суб'єктів підприємництва правових,
економічних та організаційних засад, порядку здійснен-
ня окремих видів підприємницької діяльності, особли-
востей функціонування малих, середніх та великих
організаційно-правових форм підприємництва. Але
мова йде не тільки про впорядкування названого нор-
мативно-правового масиву, що безпосередньо або
навіть не прямо стосується регулювання підприємниць-
ких відносин, усунення суперечностей між окремими
актами, а й про уніфікацію категорійного апарату, за-
безпечення єдності термінологічно-мовного оформлен-
ня законодавчих актів.

Головним завданням систематизації законодавства з
питань підприємництва є забезпечення підвищення ефек-
тивності правового регулювання підприємницьких відно-
син, що виникають між суб'єктами підприємницької діяль-
ності, між ними та державою, між суб'єктом підприємниць-
кої діяльності та іншими суб'єктами майнових відносин.

Політика розвитку ринкової інфраструктури спри-
яння малому підприємництву повинна бути всеохоплю-
ючою, починаючи від законодавчого визначення форм
самоорганізації малого бізнесу та об'єктів ринкової
інфраструктури його розвитку — до всебічного заохо-
чення суб'єктів молого підприємництва до користуван-
ня ними. Державну підтримку в цьому напрямі доцільно
здійснювати шляхом створення розвиненої мережі кон-
сультативних, юридичних, бухгалтерських фірм, під-
приємств з проведення маркетингових досліджень,
бізнес-інкубаторів, технопарків, регіональних інформа-
ційно-аналітичних центрів.

Підтримка розвитку малого підприємництва може
бути дієвим інструментом "детінізації" економіки.

З метою мобілізації організаційного чинника роз-
витку слід забезпечити всебічний розвиток форм само-
організації малого, середнього та великого бізнесу: асо-
ціацій підприємств, торговельних палат, товариств тощо.
Такі об'єднання можуть надавати (і надають на практиці
у багатьох країнах світу) широкий спектр ділових по-
слуг своїм членам, забезпечувати узгоджені дії, спро-
щувати економічні стосунки між членами, здійснювати
захист їхніх інтересів перед третіми компаніями та пе-
ред державою, зокрема — завдавати дієвого впливу на
регуляторну політику держави.

Вельми корисним видається використання досвіду
об'єднання малих та середніх підприємств у ділові ме-
режі, зокрема утворення регіональних кластерів — зо-
середжених у географічному регіоні взаємопов'язаних
підприємств та інституцій у межах окремої галузі про-

мисловості. Перевагами використання кластерної мо-
делі взаємодії є:

— можливість спільного використання об'єднаних
капіталів та прискорення інновацій;

— можливість спільного використання ресурсів
(відповідно — їхнє більш повне використання та менша
питома вартість);

— встановлення ефективної спеціалізації підпри-
ємств;

— узгоджений поділ ринку та уникнення непродук-
тивної конкуренції;

— отримання ефекту масштабу та подолання не-
доліків, які випливають з малих розмірів підприємств;

— зниження та поділ ризиків;
— підвищення стійкості окремих підприємств та ме-

режі в цілому;
— встановлення довгострокових зв'язків за відтво-

рювальним ланцюгом, включаючи зв'язки між виробни-
ком та споживачем.

ВИСНОВКИ
Таким чином, реалізація державної політики підтримки

розвитку підприємництва в Україні має розглядатися як
комплекс взаємоузгоджених заходів у сфері правової,
адміністративної, регуляторної, макроекономічної та
інституційної політики. Комплексна, науково обгрунтова-
на система державної підтримки малого підприємництва
спроможна, виключити об'єктивні проблеми розвитку ма-
лого підприємництва і перетворити його в рівноправний і
повноцінний сектор вітчизняної економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції розвитку національної та світової

економіки демонструють високий рівень взаємозалеж-
ності різних елементів світового господарства. Сучасний
світ створює колосальні можливості, які потребують
фінансування. Однією з характерних особливостей сьо-
годення є зовнішня заборгованість національних економік.
Залучення державою позик зумовлено нестачею власних
фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту
бюджету, фінансування проектів та підтримки стабільності
курсу національної валюти. За часів фінансової глобалі-
зації обсяги зовнішнього фінансування країн можуть знач-
но переважати можливості внутрішніх кредитних ринків.

Дослідження економічної природи зовнішнього дер-
жавного боргу має важливе теоретичне і практичне зна-
чення, особливо у період фінансової глобалізації і взає-
мозалежності країн світу. Досвід багатьох країн свідчить
про те, що зовнішній державний борг у певних розмірах
не має негативних наслідків для економіки країни. Нагро-
мадження ж значного зовнішнього державного боргу не-
гативно впливає на ефективність економіки, її промисло-
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вий потенціал, бо кошти, що можуть бути використані на
розвиток, відволікаються на погашення боргу та на його
обслуговування. Також у результаті підвищення податків,
що стає необхідним для фінансування боргів та бюджет-
них дефіцитів, вилучаються кошти з приватного сектору,
відбувається витіснення інвестицій в короткостроковому
періоді та зменшення державних заощаджень у довгост-
роковому; перекладається тягар виплат за зовнішніми дер-
жавними запозиченнями на наступні покоління; відбуваєть-
ся перерозподіл ВВП країни за кордон у процесі обслуго-
вування боргу. З вищеперерахованого випливає не-
обхідність формування ефективної стратегії управління
зовнішнім державним боргом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Одним з перших вчених, який запропонував викорис-
тання позик у сфері державного регулювання економіки
для забезпечення повної зайнятості і сталих темпів еконо-
мічного зростання, був Дж. М. Кейнс. Дослідженню опти-
мальних джерел погашення державного боргу та форму-
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ванню стратегії управління зовнішнім державним боргом
присвячені праці відомих закордонних фахівців таких, як
Дж. Діз Діас, М. Сімковіч, Кармен М. Ренхарт, Е. Того, А.
Рубіано, Г. Волсвік та інших.

Дослідженню соціально-економічних передумов і
наслідків формування боргових зобов'язань державного
та приватного сектора економіки, розробці механізму уп-
равління національним внутрішнім та зовнішнім боргом для
забезпечення стабільності фінансової системи та розши-
рення інвестиційного потенціалу реального сектора еко-
номіки в Україні також присвячені наукові роботи багать-
ох вітчизняних вчених, зокрема: Т.П. Вахненко, О.Д.
Василика, Є.Гавриленко, А.С.  Гальчинського, М.І. Сав-
лука, В.М. Федосова, С.І. Юрія, Н.В. Зражевської, І.О. Лю-
того, В.Ю.Шевченка, В.І. Середи. Названі дослідники, в ос-
новному, акцентують увагу на дослідженні причин виник-
нення зовнішнього боргу, факторів, що на нього вплива-
ють, а ми у своєму дослідженні хочемо звернути увагу на
механізмі управління зовнішнім державним боргом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження зовнішнього боргу країн

ЄВС та надання практичних рекомендацій щодо вдоско-
налення системи управління зовнішнім державним боргом
України з використанням досвіду європейських країн.

Досягненню поставленої в роботі мети сприяло вико-
нання наступних завданнь: розкрити динаміку фінансової
заборгованості та виявити проблеми країн ЄВС з управлі-
ння нею; визначити міжнародні наслідки боргової кризи
для країн ЄВС та світової економіки в цілому; визначити
напрями удосконалення управління державним зовнішнім
боргом України на основі досвіду країн ЄВС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Країни ЄВС відіграють значну роль у глобальній еко-

номіці і тому будь-які циклічні коливання, включаючи бор-
гову кризу 2008—2010 рр., мають значні побічні негативні
ефекти на решту країн світу. Країни ЄВС створюють п'яту
частину світового обсягу виробництва.

Фінансово-економічна криза та економічна рецесія
охопила світ у 2008—2010 рр. і вразила економіки (зок-
рема Ірландія, Ісландія, Іспанія), які мають високий рівень

конкурентоспроможності, представлені наукомісткими ви-
робничими секторами або/і потужним третинним секто-
ром (банківськими, небанківськими фінансовими та IT-по-
слугами), однак всі ці економічні характеристики були на-
буті за рахунок міжнародного руху капіталу, в якому ці
країни стали чистими реципієнтами кредитних ресурсів та
прямих й фінансових іноземних інвестицій (чистими зовн-
ішніми дебіторами) і сьогодні зіштовхуються зі значною
від'ємною міжнародною інвестиційною позицією та знач-
ним зовнішнім боргом.

Розглянемо детальніше структуру зовнішнього боргу
країн ЄВС.

Як видно з рисунку 1, більшу частину загального зов-
нішнього боргу складає борг банків, який становить 42%
загального зовнішнього боргу, другим за обсягами є
зовнішній борг в секторі державного управління — 20,5%,
далі йдуть: міжфірмовий борг — 13%, органів грошово-
кредитного регулювання — 2,5%, в інших секторах —
22%. Слід зауважити, що, з 2006 р., зовнішній борг країн
ЄВС в усіх зазначених секторах постійно зростав.

Ряд європейських держав-членів Союзу, у тому числі
Греція та Італія, були прийняті до ЄВС, не виконуючи кри-
теріїв конвергенції щодо рівня бюджетного дефіциту і дер-
жавного боргу, однак вони зобов'язувались у подальшо-
му зменшувати рівень заборгованості, що, на жаль, їм
практично не вдалося.

Сума зовнішньої заборгованості країн ЄВС протягом
2006—2013 рр. зросла у 1,6 разів (до 15 778 млн євро).
Зокрема, у 2008 році відбулося різке зростання зовніш-
нього боргу в країнах ЄВС на 67,8%, оскільки банки для
фінансування своїх боргів збільшили випуск облігацій, що
сприяло зростанню заборгованості за інструментами гро-
шового ринку в банківському секторі [3].

У 2007—2008 рр. більш низькі довгострокові реальні
процентні ставки частково були причиною та стимулом
збільшення валового зовнішнього боргу в зоні євро. У цей
період відсоткова ставка не перевищила позначки 3%, тоді
як після фінансової кризи відсоткові ставки зросли май-
же вдвічі через нестачу капіталу та борги в ЄВС.

Внаслідок боргової кризи країни ЄВС мусили підви-
щувати відсоткові ставки по облігаціям для залучення до-
даткових коштів. У 2013 р. прибутковість за 10-річними
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Рис. 1. Структура зовнішнього боргу країн ЄВС, %

Джерело: побудовано за даними World Data Bank, External debt Statistic [11].
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державними облігаціями Іспанії піднялась з 5,85 до познач-
ки 7,53% річних. Але вже в 2013 р. зменшилася прибут-
ковість за 10-річними державними паперами Італії (до 4,7%
річних) і Португалії (до 7,5% річних) у 2013 р. у зв'язку з
виходом з боргової кризи, що є позитивною тенденцію і
буде сприяти зменшенню боргового тягаря.

Група країн, утворена з Португалії, Ірландії, Греції та
Іспанії (ПІГІ) у 2012 р. опинилася в критичному положенні.
Зовнішній борг цих держав в 6—8 разів перевищив обсяг
їхнього експорту, що приблизно в 3 рази вище, ніж у се-
редньому по ЄВС. [7].

Якщо розглянути такий показник, як зовнішній борг
на душу населення, який може давати уявлення про зовн-
ішньоекономічну залежність країни, то за даними таблиці
1 видно, що найбільшим даний показник є у Ірландії —
458 066 дол. США, що свідчить про скрутне економічне
становище даної країни та перенесення боргового тягаря
на наступне покоління [1].

Середній розмір зовнішнього боргу на душу населен-
ня в світі дорівнює 10 375 дол. США. Однак, наприклад у
Люксембурзі зовнішній борг на душу населення є в 500
разів вищим (5 191 780 дол. США). Країнами з найвищим
рівнем зовнішнього боргу на душу населення є Люксем-
бург, Монако, Ірландії, Ісландія, Сінгапур відповідно — 5
191 780, 561 080, 458 066, 319 941, 219 296 дол. США [10].

Ознаки боргової кризи, що може вказувати на
ймовірність оголошення дефолту, найсильніше проявля-
ються саме у країнах ПІГІ. Деякі економісти включають до
цієї групи ще й Ірландію і абревіатура набуває вигляду ПІІГІ.
Уряди Греції, Ісландії, Португалії у докризовий період ви-
користовували фіскальні стимули для забезпечення підви-
щення добробуту за рахунок зростаючої публічної внутр-
ішньої та зовнішньої заборгованості. Вони фактично ство-
рювали ілюзію високого рівня європейського добробуту
без забезпечення для такого рівня життя належних струк-
турних зрушень та необхідних характеристик глобальної
конкурентоспроможності економік [5]. Державні видатки
на суспільне споживання й економічний розвиток не по-
кривались мобілізованими державними доходами, які за-
лежать від рівня продуктивності праці і капіталу економіч-
них систем країн. У результаті в Єврозоні проявилась
"бульбашка добробуту" суспільств країн ПІГІ.

На нашу думку, в інтеграційному форматі ЄС щоразу
після фінансових криз послаблюється дія принципу по-

рівняльної переваги у міжнародній торгівлі і відбувається
загострення міжнародної конкуренції за збут продукції та
вигідні інвестиційно-виробничі території, які де-не-де поки
залишаються, на вже насиченому ринку.

Крім цього, протягом останніх десяти років країни Євро-
пи отримали сприятливий доступ до фінансового капіталу
за низькими процентними ставками внаслідок значної лібе-
ралізації міжнародних фінансових ринків та створення зони
євро і при слабкому нормативному регулюванні меж дефі-
циту бюджету та/або зовнішнього боргу такі країни, як Гре-
ція, Португалія, Іспанія досягли критично високої зовніш-
ньої заборгованості.

Спільною причиною зростання зовнішньої заборгова-
ності країн ПІГІ є неефективне використання позикових
коштів, оскільки більшість ресурсів, що залучалися уря-
дами на міжнародних ринках капіталу, використовували-
ся не для розвитку реальної економіки, а для підтримки
рівня життя населення. Відтак, економіка цих країн зрос-
тала значно повільніше, ніж потреби населення, на які по-
стійно збільшувалася витратна частина бюджету. З іншо-
го боку, внаслідок економічного спаду доходна частина
бюджету скоротилася протягом 2008—2009 рр. Це є при-
чиною виникнення та зростання бюджетних дефіцитів, по-
криття яких вимагає залучення зовнішнього капіталу і, в
кінцевому результаті, збільшує портфель суверенних
боргів.

З таблці 2 ми бачимо, що обсяги державного боргу
країн Єврозони поступово збільшуються. Так, Греція ще
до вступу до ЄВС мала показник зовнішнього боргу на рівні
97,8 % ВВП, який у 2011 р. збільшився до 166% ВВП. Тоб-
то протягом усього періоду членства у ЄВС Греція не ви-
конувала умови конвергенції і не змогла зменшити рівень
зовнішнього боргу. Також для п'яти країн-боржників ха-
рактерна від'ємна інвестиційна позиція, що свідчить про
великий обсяг зобов'язань та вимог. Інвестиційна позиція
Німеччини свідчить про превалювання активів над міжна-
родними зобов'язаннями, а показники рівня державного
та зовнішнього боргу до ВВП не несуть загрозу стабіль-
ності країни;

Країни Єврозони в результаті фінансової кризи та
внутрішніх економічних дисбалансів зазнали наступних
проблем:

— збільшення вартості обслуговування боргів у
майбутньому в умовах зростання поточного суверенно-

Країна Італія Франція Німеччина Греція Ірландія Португалія Іспанія 

Обсяг 40 156 78 619 70 339 53 548 458 066 47 146 49 125 

 

Таблиця 1. Зовнішній борг на душу населення у деяких країнах ЄВС у 2013 році, дол. США

Джерело: складено і розраховано за даними Банку міжнародних розрахунків.

 

Міжнародна 
інвестиційна 
позиція (%) 

Зовнішній 

борг (% від 
ВВП) 2011 р. 

Зовнішній 

борг (% 
від ВВП) 

2013 р. 

Державний борг (% від ВВП) 

1995 2002 2008 2011 2013 

Греція -88 252 136,5 97,8 101,5 141,1 166 154,7 

Ірландія -102 1093 1028 81,1 32,2 43,9 109 117,1 

Португалія -108 251 239 61,0 55,5 209,2 106 123 

Іспанія -96 284 170,9 62,7 52,5 149,7 67 92,2 

Італія -24 163 122,1 121,5 105,7 103,5 121 121,3 

Франція -11 235 180 55,5 58,8 182,6 87 93,5 

Німеччина +37,3 176 140 55,6 60,3 148,5 83 82 

Таблиця 2. Показники зовнішнього та державного боргу окремих країн ЄВС

Джерело: складено за даними IMF, International Financial Statistics, European Commission, BIS [10, 8].
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го боргового навантаження. Унаслідок зростання бор-
гу інвестори вимагають вищих рівнів дохідності за цінни-
ми паперами.

— збільшення процентних ставок за міжнародними су-
веренними облігаціями, що стимулює загальне підвищення
відсоткових ставок, а пов'язане із цим зростання вартості
інвестиційних ресурсів призводить до зниження темпів еко-
номічного зростання в Європі та в усьому світі. З іншого
боку, намагання урядів європейських країн утримувати про-
центні ставки на низькому рівні, сприяє перетіканню капі-
талів на ринки держав з перехідною ринковою економікою;

— посилення волатильності фінансових ринків. Зро-
стання ризиків ускладнює фінансове становище як емі-
тентів, так і інвесторів у єврооблігації;

— перегляд кредитних рейтингів у бік зниження для
більшості країн ЄС, а також банків, що є держателями знач-
них обсягів єврооблігацій;

— перенесення тягаря кризи на платників податків
інших країн через поступки країнам-боржникам у рефінан-
суванні та реструктуризації заборгованості.

Проведемо економетричний аналіз основних показ-
ників залежності країн ЄВС від зовнішніх фінансових ре-
сурсів для виявлення взаємозалежності та впливу основ-
них макроекономічних показників на динаміку показників
зовнішньої заборгованості та на динаміку ВВП, дефіциту
бюджету, видатків на обслуговування зовнішнього боргу.

Ми розробили дві формули для емпіричного дослід-
ження (1, 2):

   (1);

(2),

де: GDP — ВВП країн ЄВС (млрд дол.); DEFIC — де-
фіцит бюджету (%); CAB — баланс поточного рахунку пла-
тіжного балансу (%); EXTDEBT — обсяг зовнішнього бор-
гу (млн євро); FINLIAB — фінансові зобов'язання банків
та грошово-кредитних органів (млн євро); INFLAT —
інфляція (%); UNEMPRATE — рівень безробіття (%);
BONDYIELD — ставка доходності по 10-річним держав-
ним облігаціям (%); c

0
…c

4
 — коефіцієнти для відповідних

залежних змінних.
Для емпіричного аналізу використано квартальні по-

казники за період 2000—2011 рр. та 2005—2013 рр., які

прологарифмовано. Показники отримано з матеріалів ЄЦБ
[9].

Результати регресійного аналізу представлено у мо-
дулях (3), (4):

(3).

Результати регресійного дослідження (рівняння 3) до-
вели: показник Darbin-Watson є адекватним, що свідчить
про відсутність автокореляції залишків. Динаміка залеж-
ної змінної визначає динаміку незалежних змінних на 24%,
про що свідчить скоригований показник детермінації. Ба-
ланс поточного рахунку, згідно з моделлю, впливає на де-
фіцит бюджету наступним чином: у разі зростання пози-
тивного балансу поточного рахунку на 1% дефіцит бюд-
жету зменшується на 1,6%. При зменшенні фінансових зо-
бов'язань банківського та грошово-кредитного сектору де-
фіцит бюджету скорочується на 5,2%. При збільшенні зов-
нішнього боргу на 1% дефіцит бюджету зростає на 0,27%.
Простежується залежність між ставками доходності по 10-
річним державним єврооблігаціям: зростання ставки на
1% призводить до зменшення дефіциту бюджету на 2,2%.

(4).

Регресійне рівняння (4) показує вплив незалежних
змінних, в тому числі зовнішнього боргу, на динаміку ВВП.
Таким чином, при збільшення зовнішнього боргу на 1%
ВВП скорочується на 0,002%, що показує слабку за-
лежність між показниками.

За допомогою отриманих регресій можна прогнозу-
вати рівень зовнішнього державного боргу, використову-
ючи прогнозний рівень бюджетного дефіциту. Результа-
том даних розрахунків є можливість здійснення коротко-
строкового прогнозу зовнішнього державного боргу ЄВС,
що дозволяє використати дані розрахункові значення в
процесі управління зовнішнім державним боргом ЄВС з
метою забезпечення збалансованості бюджету та стабіль-
ності фінансової системи.

Варто також зазначити, що європейська боргова кри-
за мала своїм наслідком погіршення динаміки економіч-
ного розвитку України, що, в свою чергу, спричинено на-
ступними факторами: наявністю тісних зовнішньоторго-
вельних зв'язків нашої країни з країнами-членами ЄС; на-
явністю значного обсягу іноземного капіталу у банківській
системі України.

Рис. 2. Структура зовнішнього боргу України

Джерело: складено автором за даними НБУ [4].
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Однак криза в Україні, незважаючи на зовнішню
подібність умов, не є результатом лише значного рівня бор-
гового навантаження на економіку країни, а спричинена,
насамперед, структурними диспропорціями економіки, що
виявляється в недостатній розвинутості національного
фінансового ринку, що не дозволяє залучати значні кош-
ти всередині країни.

Проте з огляду на зростаючу динаміку обсягу зовніш-
ньої заборгованості України, доцільним є виявлення рівня
боргової безпеки України в контексті сучасного кризово-
го стану національної економіки.

На кінець 2013 р. обсяг валового зовнішнього боргу
України становив 137,7 млрд дол. США, зрісши на 2,7 млрд
дол. США або на 1,9 %. Відносно ВВП обсяг боргу
збільшився з 76,6% до 77,3%. У зв'язку із зростанням
обсягів зовнішніх зобов'язань реального сектору еконо-
міки, борг органів грошово-кредитного регулювання та
банків продовжив скорочуватися [21].

Зовнішні зобов'язання секторів загального держав-
ного управління та органів грошово-кредитного регулю-
вання за 9 місяців 2013 р. зменшилися на 7 % — до 29,9
млрд дол. США. Відносно ВВП борг державного сектору
скоротився з 18,3% до 16,8%. З початку року було розм-
іщено облігацій зовнішньої державної позики на 2,2 млрд
дол. США та залучено довгострокових кредитів на суму
1,1 млрд дол. США, що дозволило уряду повністю рефі-
нансувати зобов'язання з планового погашення боргу (у
тому числі 1,8 млрд дол. США за кредитами МВФ) [4]. Три
чверті (74,8%) валового обсягу зовнішнього боргу станов-
лять довгострокові за початковим строком погашення
боргові зобов'язання. Основною валютою зовнішніх за-
позичень України у 2013 р. є долар США (77,4%).

На сьогодні затверджено методику розрахунку рівня
економічної безпеки України, відповідно до якої ми оці-
нимо стан боргової безпеки України протягом 2005—
2013 рр.

Як видно з даних таблиці 3, всі показники України не
досягають гранично допустимих меж, що є позитивним
фактором та надає певного запасу міцності за умов по-
гіршення макроекономічної ситуації, хоча відношення зов-
нішнього боргу до ВВП прямує до критичної межі, через
що виникає необхідність управління зовнішнім боргом Ук-
раїни задля його зниження.

Аналіз причин виникнення зовнішнього боргу в ЄВС
та Україні дозволив дійти висновку про недоцільність
повного наслідування та використання досвіду управл-
іння зовнішнім державним боргом в Україні з наступ-
них причин: управління шляхом значного скорочення
соціальних витрат та введення додаткових податків для
населення в Україні є недоцільним через низькій про-
житковий мінімум та купівельну спроможність у нашій
державі; в структурі зовнішнього боргу ЄВС переважа-
ють борги в банківському секторі, в Україні — в сек-
торі державного управління, що вимагає застосування
інших механізмів управління зовнішнім боргом; рівень
зовнішнього боргу є не таким загрозливим для економ-
іки України, як в окремих країнах ЄВС, хоч і має тен-
денцію до збільшення; ринок цінних паперів не є таким
розвиненим як в ЄВС, не вдасться залучити достатньо
коштів на погашення боргу; низька довіра до національ-
ної валюти на відміну від євро облігації, деноміновані у
гривні не матимуть високого попиту.

Також Україні варто взяти до уваги, що у розвинутих
європейських країнах не існує єдиної моделі управління
державним зовнішнім боргом. Найпоширеніша серед роз-
винутих країн агентська модель управління державним
зовнішнім боргом. Її застосовують в Австрії, Бельгії,
Фінляндії, Франції, Греції, Нідерландах, Ірландії, Латвії,
Німеччині, Португалії, Словаччині, Швеції, Угорщині, Ве-
ликій Британії, тобто в більшості країн-членів Європейсь-
кого Союзу. В різних країнах сфера повноважень агентств
відрізняється. Агентства підпорядковуються переважно
міністерству фінансів (казначейству) і покликані викону-
вати від його імені та за його дорученням операції з випус-
ку, обслуговування та погашення державних цінних па-
перів. Структура таких агентств побудована за принципом
корпоративної моделі управління, а їхній персонал пра-
цює на фахових засадах і не входить до складу державної
служби. Окрема роль у питаннях контролю за борговими
операціями належить вищим аудиторським установам,
котрі здійснюють аудит звітності і діяльності органів уп-
равління державним боргом [12]. Доцільно створити й в
Україні незалежне агентство з управління зовнішнім бор-
гом.

Для ефективного управління зовнішнім державним
боргом України необхідно здійснити низку заходів в сфері

Таблиця 3.  Показники зовнішньої заборгованості України

у 2005—2013 роках

Показники
/ Роки 

ВВП, 

млн грн. 

Зовнішній 

борг, 
млн грн. 

Відношення 
відсоткових 

платежів з 
обслуговування 

зовнішнього 

боргу до річного 

експорту товарів 

і послуг, % 

Загальний 

обсяг 
зовнішнього 

боргу до 

обсягу річного 

експорту,% 

Загальний 

обсяг 
зовнішнього 

боргу до 

ВВП,% 

2005 441452 43956,33 1,46 26,31 45,1 

2006 544153 49506,07 1,36 25,2 42 

2007 720731 53487,89 1,14 21,64 56 

2008 948056 86023,1 0,95 21,65 61 

2009 913345 120554,1 2,31 49,12 59,1 

2010 1094607 181813,1 3,21 54,04 85,0 

2011 1314000 299413,9 3,19 71,7 76,6 

2012 1409000  308890 1,68 31,84 76,6 

2013 1444000 222422 1,57 43,9 77,3 

Норматив   не більше 12% не більше 70% не більше 80% 

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України [2].
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законодавства та державної політики: змінити ряд поло-
жень нормативно-правової бази, а саме прийняти Закон
України "Про Державний борг України", у якому чітко вста-
новити граничні розміри боргу, розробити стратегію соц-
іально-економічного розвитку, яка б узгоджувала і підпо-
рядковувала єдині цілі управління державним боргом,
бюджетним дефіцитом, видатками бюджету, податковою
та іншими політиками, впровадити стратегію підвищення
конкурентоспроможності експортоорієнтованих галузей
України, розширити структуру та збільшити обсяги засто-
совуваних боргових інструментів, створити агентство з уп-
равління державним боргом.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу статистичних даних виявлено, що об-

сяг зовнішнього боргу країн ЄВС з 2005 по 2013 рр. зрос-
ла у 1,6 разів, а більшу частину у структурі зовнішнього
боргу складає борг банків — 42%, в секторі державного
управління — 20,5%.

Обгрунтовано, що причинами боргової кризи країн
ЄВС є перевищення граничного обсягу дефіциту бюдже-
ту, неефективне використання запозичених фінансових ре-
сурсів, заходи з відновлення макроекономічної стабіль-
ності Єврозони після фінансової кризи 2008 року, що ви-
магає вливання значних фінансових ресурсів.

На основі регресійного аналізу виявлено вплив зов-
нішнього боргу на дефіцит бюджету та ВВП ЄВС. За
допомогою отриманих регресійних моделей можна
прогнозувати рівень зовнішнього державного боргу,
використовуючи прогнозний рівень бюджетного деф-
іциту. Результатом даних розрахунків є можливість ко-
роткострокового прогнозу обсягу зовнішнього дер-
жавного боргу країн ЄВС. Дані розрахункові значен-
ня можна використати в процесі управління зовнішнім
державним боргом ЄВС з метою забезпечення збалан-
сованості бюджету та стабільності фінансової систе-
ми.

Доведено, що досвід ЄВС не доцільно використо-
вувати в Україні у короткостроковому періоді через
різний соціально-економічний рівень, тому інструмен-
ти управління зовнішнім боргом ЄВС та України
відрізняються.

Запропоновано рекомендації з управління зов-
нішнім державним боргом України, які мають поляга-
ти у наступному: прийняти відповідні закони у сфері
державного боргу, утримувати сумарний розмір бор-
гових зобов'язань на економічно безпечному рівні,
підвищення конкурентоспроможності товарів та по-
слуг, ефективного застосовування боргових інстру-
ментів та створення агентства з управління державним
боргом з переорієнтацією на внутрішні джерела пога-
шення зовнішньої заборгованості.
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