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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основним джерелом зростання сучасної економіки

в цей час стають інновації, тому до найважливіших зав-
дань регіональної політики відносять активізацію
підтримки регіонів, перехід до кластерної форми управ-
ління економікою, зміцнення системи стратегічного уп-
равління регіональним розвитком, що забезпечують
підвищення комплексності й збалансованості розвитку
регіонів і розміщення продуктивних сил.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

M. Makarenko,
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MAINTENANCE OF REGIONS COMPETITIVE DEVELOPMENT ON A BASIS OF CLUSTER CONCEPTS

У статті доведено необхідність проведення кластерної політики в країні для досягнення конку-

рентоспроможного розвитку регіонів. Розглянуто статистичні дані розвинених країн, котрі були

охоплені кластеризациєю і перейшли на шлях інноваційного розвитку своєї економіки. Відзна-

чається, що в їхній практиці склалися дві моделі кластерної політики: країни, що реалізують "кон-

тинентальну політику" і англо-саксонську модель. Державна кластрена політика, що формуєть-

ся в Україні використовує інструменти як першої моделі, так і другої. Підкреслюється, що клас-

терна політика поєднує промислову, регіональну, політику підтримки малого бізнесу, політику з

залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, інноваційну, освітню й інші політики. Наведено об-

ставини, котрі доводять, що кластери в національній економіки виконують роль "крапок зрос-

тання" і забезпечують підвищення конкурентоспроможності, виділено основні напрями кластер-

ної політики і її завдання. Проведення кластерної політики пояснюється її здатністю сконцент-

руватися на вирішенні ряду гострих проблем української економіки. Вона є саме тим комплек-

сом заходів, котрий може сприяти рішенню головного завдання: підвищення конкурентоспро-

сожності української економіки, підвищення інноваційності різних її галузей.

In the article the necessity of carrying out cluster politicians in the country for achievement

competitive development of regions is proved. The statistical data of the developed countries which

have been involved in a clustering process are considered and these countries passed to a way of the

innovative economy development. It is noticed that in their practice there were two policies models of

cluster: the countries using "the continental policy" and the English-Saxon model. The state cluster

policy Formed in Ukraine uses tools both of the first model and of the second one. It is underlined that

cluster policies unites the industrial policy, regional the policy of small support business, the policy

aimed at attraction of foreign and domestic investments, innovative, educational, etc. policies. The

circumstances are presented to prove resulted that clusters in national economy carry out a role of

"growth points" and provide competitiveness increase, the basic directions of cluster policies and its

problems are conndered. Carrying out cluster policies is explained by its ability to concentrate on soloing

of some problems of the Ukrainian economy. It is the of actions, that can promote the main task decision:

to increase the competitiveness of the Ukrainian economy, to improve innovation of its various branches.

Ключові слова: кластерна політики, конкурентоспроможна економіка, інноваційна політика, кластерні
системи, мережне співробітництво, державно-приватне партнерство.

Key words: cluster policies, competitive economy, innovative politicians, cluster systems, network cooperation,
state-private partnership.

Як показує світовий досвід, кластерні структури ма-
ють велику здатність до інновацій. Ідея формування кла-
стерів як нової форми просторового розвитку для за-
безпечення конкурентоспроможності регіонів, їх еконо-
мічного зростання й переходу від сировинної до інно-
ваційної економіки одержала у світі практичне впрова-
дження в останні два десятиліття.

Починаючи з 90-х років країни Організації Еконо-
мічного Співробітництва й Розвитку (ОЕСР), країни Євро-
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пейського Союзу, США, Китай, Індія й багато інших прий-
няли кластерну концепцію інноваційного розвитку й
підвищення конкурентоспроможності економіки. Масш-
таби кластеризації у світі зростають. За даними Клас-
терної обсерваторії в ЄС налічується близько 3 тисяч кла-
стерів, у яких зайнято приблизно 40% робочої сили [6,
7]. Частка ВВП США, виробленого в кластерах, стано-
вить 61%. У багатьох розвинених країнах кластерний
підхід до структурування економіки, уже є загальновиз-
наним. Так, наприклад, у Японії успішно функціонує 18
великих кластерів [5, с. 40]. Закордонний досвід свідчить
про ефективність кластерної політики і її позитивному
впливові на рівень конкурентоспроможності економіки.
Кластеризацією уже охоплено більш 50% економік про-
відних країн, починаються процеси кластеризації й у
країнах пострадянського простору — Росії, Латвії, Ук-
раїні, Таджикистані, Казахстані й ін.

Таким чином, кластерний підхід до розвитку те-
риторій (як засіб реалізації територіального принципу уп-
равління розвитком регіональної економіки) став швид-
ко поширюватися в більшості країн світу на державному
рівні. У цей час застосування кластерного підходу розг-
лядається в якості одного з найбільш ефективних шляхів
розвитку території. Фінляндія, Швеція, США, Німеччи-
на, Японія, Нідерланди на основі кластеризації добили-
ся лідерства в конкурентоспроможності. Після виникнен-
ня теорії кластерів кластерні підходи стали широко зат-
ребуваними й у нашій країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Й ПУБЛІКАЦІЙ

Незважаючи на те, що роль кластерів в економічно-
му розвитку й активізації інноваційної діяльності відзна-
чалася в багатьох економічних дослідженнях, однак, у
світовій науці поки не створино єдину теорію кластерів.
Питання, пов'язані з економічними кластерами, активно
розглядаються західними вченими-економістами: М.
Портером, М. Бестом, М. Гулати, А. Гроув, Е. Дахменом,
П. Кругманом, С. Розенфельдом, В. Фельдманом і ба-
гатьма іншими. В останні роки зростає інтерес до клас-
терного підходу серед вітчизняних учених-економістів:
М. Афанасьєв, В. Бороненко, М. Войнаренко, В. Євту-
шенков, С. Лозинський, Е. Лур'є, А. Мигранян, Л. Мяс-
никова, А. Олійник і інші. Разом з тим дане питання про-
довжує залишатися актуальним і вимагає подальших
досліджень і розробок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження питання забезпечення

конкурентоспроможного розвитку регіонів на основі
кластерної політики

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під кластерною політикою держави мають на увазі

складову частину державної економічної політики, що
проводиться з метою формування й підтримки кластерів
на певних територіях.

Формування в регіонах кластерів як нової форми
господарювання, економічної взаємодії й зв'язків доз-
воляє досягти помітного соціально-економічного ефек-
ту. Він проявляється в ряді напрямів, у числі яких інсти-
туціональний розвиток регіону, підвищення інноваційно-
го потенціалу, підвищення конкурентоспроможності
компаній.

Одночасно реалізація кластерної політики сприяє
зростанню конкурентоспроможності бізнесу за рахунок

реалізації потенціалу ефективної взаємодії учасників
кластера, пов'язаного з їх географічно близьким розта-
шуванням, включаючи розширення доступу до інновацій,
технологій, "ноу-хау", спеціалізованим послугам і висо-
кокваліфікованим кадрам, а також зниженням трансак-
ційних витрат, що забезпечують формування передумов
для реалізації спільних коопераційних проектів і про-
дуктивної конкуренції. Будучи інструментом структуру-
вання економіки, кластерний підхід забезпечує опти-
мальну комбінацію інтересів територій і підприємств виз-
начає спеціалізацію регіону. Ще одна безсумнівна пере-
вага кластерів, поряд з вищевказаними, полягає в мож-
ливості вирішення проблеми обмеження інвестиційних
ресурсів у забезпеченні інноваційної діяльності, оскіль-
ки, як показує закордонний досвід, кластери як магніт
притягають нові інвестиції, у тому числі іноземні.

Сучасні тенденції глобалізації, що стимулюють ріст
міжнародної конкуренції, у тому числі за інвестиційні ре-
сурси, з одного боку, і зростання мережних, неформаль-
них зв'язків між суб'єктами як відповідь на ці питання, з
іншого боку, дозволяють визначити кластерну політику
як діяльність органів державної влади щодо розробки
цілей, принципів і методів стимулювання, інвестування,
організації й розвитку кластерів і мережних взаємозв'-
язків з метою підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної (регіональної) економіки [1]. Кластерна пол-
ітика поєднує промислову політику, регіональну політи-
ку, політику підтримки малого бізнесу, політику щодо
залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, інновацій-
ну, науково-технічну, освітню й інші політики.

У практиці різних країн склалися дві моделі клас-
терної політики. Першу використовують країни, які
реалізують "континентальну політику" розвитку клас-
терів. До них можна віднести деякі азіатські і європейські
країни — Японію, Республіку Корея, Сінгапур, Швецію,
Францію й ін. У цих країнах більшу роль відіграє актив-
на державна (федеральна) політика розвитку кластерів.
Вона включає комплекс заходів — від вибору пріори-
тетних кластерів і фінансування проектів з розробки
стратегій і програм їх розвитку до цільового створення
ключових факторів успіху їх діяльності (наприклад, ство-
рення інфраструктури, центрів досконалості в області
НДОКР і ін.). Основний принцип другої, англо-саксонсь-
кої моделі, застосовуваної в США, Великобританії, Ав-
стралії, полягає в тому, що кластер розглядається як
ринковий організм. Роль федеральної влади укладаєть-
ся в знятті бар'єрів для його природнього розвитку. До
особливостей кластерної політики у цих країнах відно-
ситься те, що основними гравцями є регіональна влада
й регіональні організації, які разом із ключовими учас-
никами кластерів розробляють і реалізують програми їх
розвитку. Федеральна влада в деяких випадках фінан-
сує і підтримує пілотні проекти.

Державна кластерна політика, що формується в Ук-
раїні використовує інструменти як першої моделі (орган-
ізаційна, методична, фінансова підтримка кластерних
ініціатив з боку національних органів влади), так і другої
моделі (активна роль регіонів у формуванні кластерів)
[2].

Кластери виконують роль "крапок зростання" націо-
нальної економіки й забезпечують підвищення її конку-
рентоспроможності, що пояснюється наступними обста-
винами:

— Кластери забезпечують позитивні ефекти (екстер-
налії). Зовнішні ефекти пов'язані з тим, що дії однієї
фірми впливають на інші фірми. Вони спостерігаються,
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коли одна або кілька фірм, досягаючи конкуренто-
спроможності на світовому ринку, поширює свій пози-
тивний вплив на найближче оточення: постачальників,
споживачів і конкурентів. А успіхи оточення, у свою чер-
гу, впливають на подальше зростання конкурентоспро-
можності даної компанії. У результаті такого взаємови-
гідного співробітництва формується "кластер" — співто-
вариство фірм, тісно пов'язаних галузей, що взаємно
сприяють зростанню конкурентоспроможності.

— Кластерна форма організації приводить до ство-
рення особливої форми інновації — "сукупного іннова-
ційного продукту". Об'єднання в кластер на основі вер-
тикальної інтеграції формує не спонтанну концентрацію
різноманітних наукових і технологічних винаходів, а пев-
ну систему поширення нових знань і технологій. При цьо-
му найважливішою умовою ефективної трансформації
винаходів в інновації, а інновацій у конкурентні перева-
ги є формування мережі стійких зв'язків між усіма учас-
никами кластера. Кластери створюють умови для фор-
мування регіональних інноваційних систем.

— Для всієї економіки держави кластери виконують
роль "крапок зростання" внутрішнього ринку й освоєн-
ня міжнародного. Наявність цілого кластера галузей при-
скорює процес створення факторів конкурентних пере-
ваг за рахунок спільних інвестицій у розвиток технологій,
в інформацію, інфраструктуру, освіту.

— Великі виробники кластера створюють попит на
спеціалізовані матеріально-технічні ресурси й послуги.
Взаємозв'язки усередині кластера забезпечують розви-
ток аутсорсингу, коли малі й середні підприємства вико-
нують продукцію, роботи й послуги для ключових
суб'єктів кластера, тим самим сприяють розвитку мало-
го й середнього бізнесу в регіоні, що підвищує його кон-
курентоспроможність.

— Конкуренція між виробниками в кластері приво-
дить до поглиблення спеціалізації в кластері, пошуку но-
вих ніш і розширенню кластера, у результаті чого утво-
рюються нові суб'єкти бізнесу, що підвищує прибут-
ковість регіонального виробництва, вирішує проблеми
зайнятості населення й підсилює інтеграційний потенціал
регіону.

— Кластери є однією з інституціональних форм за-
безпечення прикордонного співробітництва в сфері
торгівлі, сільського господарства, туризму, транспорту,
інфраструктури, що сприяє економічному розвитку при-
кордонних територій.

— Розвиток кластерів підвищує взаємодію між га-
лузями й тим самим сприяє мультиплікації зростання.
Внутрішні конкуренти в кластері стають партнерами при
виході на зовнішній ринок, розробляючи спільні програ-
ми маркетингу й забезпечуючи зростання обсягів екс-
порту. Усе це в цілому сприяє соціально-економічному
розвитку й підвищенню конкурентоспроможності регі-
онів і національної економіки.

При використанні кластерної політики, як правило,
використовують наступні шість напрямів [3]:

— політика підвищення ефективності використання
інвестиційних ресурсів, інвестиційних проектів;

— політика посередництва, спрямована на створен-
ня умов для конструктивного діалогу усередині класте-
ра й посилення кооперації між його учасниками;

— політика стимулювання попиту — формування
споживчих переваг у регіоні, розвиток родинних і підтри-
муючих секторів економіки, держзамовлення;

— освітня політика, метою якої виступає формуван-
ня необхідних компетенцій у регіоні;

— політика стимулювання зовнішніх зв'язків, що ук-
ладається в усуненні торговельних бар'єрів, захисту прав
інтелектуальної власності, реалізації інфраструктурних
і інвестиційних проектів;

— політика створення сприятливих структурних
умов: макроекономічних, інституціональних і ін.

Основними завданнями кластерної політики є: ство-
рення умов для ефективного розвитку кластерів, вклю-
чаючи виявлення учасників кластеру, розробку стратегії
розвитку кластеру, що забезпечує усунення "вузьких
місць" і обмежень, котрі підривають конкурентоспро-
можність продукції, що випускається; забезпечення
ефективної підтримки проектів, спрямованих на підви-
щення конкурентоспроможності учасників кластеру, за
рахунок фокусування й координації з урахуванням пріо-
ритетів розвитку кластерів; забезпечення методичної,
інформаційно-консультаційної й освітньої підтримки
реалізації кластерної політики на регіональному й галу-
зевому рівні.

На регіональному рівні сформований ряд механізмів,
що дозволяють забезпечити гнучке фінансування заходів
щодо розвитку кластерів: надання територій з підготов-
леною інженерною й транспортною інфраструктурою
для розміщення нових виробництв; надання податкових
пільг, кредитів, грантів; уведення особливого митного ре-
жиму; сприяння в просуванні продукції, що випускаєть-
ся; надання інформаційно-консалтингових послуг.

Перший досвід створення кластерних систем в Ук-
раїні свідчить, що для реалізації кластер-орієнтованої ре-
гіональної політики характерні: реалізація проектів ДПП,
що сприяє зниженню підприємницьких і інвестиційних
ризиків; створення й залучення інститутів розвитку (як
національного, так і регіонального рівнів), націлених на
вирішення системних проблем економічного зростання,
впровадження систем стратегічного управління, спрямо-
ваних на узгодження бюджетної, грошової, структурної,
регіональної й соціальної політик при вирішенні систем-
них внутрішніх проблем розвитку й відповіді на зовнішні
виклики; відповідність національним програмам інститу-
ціональних перетворень, довгострокові й середньостро-
кові прогнози розвитку економіки, науки й технології,
галузеві стратегії й програми розвитку ключових секторів
економіки й регіонів.

Досить ефективним механізмом реалізації кластер-
ної політики, як показує світовий досвід, є використан-
ня ДПП, у капіталі яких можуть брати участь місцева вла-
да, комерційні партнери й інституціональні приватні інве-
стори. Роль національної і регіональної влади у цьому
випадку визначається загальною, що не вимагає істот-
них фінансових вкладень підтримкою реалізованих про-
ектів, забезпеченням гарантій повернення інвестицій.

До контракту ДПП прибігають у тих випадках, коли
є можливість передати приватному бізнесу за результа-
тами конкурсної процедури частину ризиків (фінансуван-
ня, проектування, будівництва, експлуатації або надан-
ня послуг споживачам). Особливість взаємодії держави
й приватного бізнесу полягає в тому, що в проектах ДПП
держава може фінансувати тільки ті інфраструктурні
об'єкти, які відповідно до законодавства не можуть на-
лежати на праві власності приватному бізнесу або існує
рівність у виборі форми власності для держави й бізне-
су. ДПП припускає активне підключення до реалізації
проектів інститутів розвитку, підтягування приватного
капіталу.

З позиції синергетики, мережне співробітництво й
ДПП у кластері як соціально-економічній системі, ство-
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рює синергетичний ефект, який є властивістю всіх сис-
тем і проявляється в різних сферах діяльності суб'єктів
кластера. Можна виділити наступні типи синергизму: си-
нергизм маркетингу (проявляється в спільних з конку-
рентами програмах маркетингових досліджень, збуту
продукції на зовнішніх ринках і обслуговування покупців,
позиціонування в цільових сегментах ринку); інновацій-
ний синергизм (полягає в спільних із суб'єктами класте-
ра, у т.ч. з конкурентами, а також органами регіональ-
ного управління програмах наукових досліджень і роз-
робок, спільнім конструюванні й розробці продуктів,
удосконалюванні дизайну продукту); інвестиційний си-
нергизм (полягає в спільному фінансуванні інноваційних
проектів, створенні спільних підприємств, міжнародно-
му технологічному співробітництві членів кластеру із за-
кордонними інвесторами); синергизм організації вироб-
ництва (проявляється в співробітництві із субпідрядни-
ками, залученні споживачів до процесу конструювання
й розробки продукції); синергизм розвитку людського
капіталу (проявляється в спільних освітніх програмах,
програмах передачі неформальних знань); синергизм
менеджменту (укладається в об'єднанні суб'єктів клас-
тера в некомерційну організацію для реалізації спільних
проектів, спільного використання ресурсів і підвищення
їх якості, для лобіювання інтересів суб'єктів кластера).

Таким чином, мережне співробітництво й ДПП ство-
рюють фактори конкурентних переваг, які підсилюють-
ся в кластері завдяки синергетичному ефекту. У резуль-
таті наступає самоорганізація економічної системи, але
для її забезпечення необхідною умовою є створення
ділового співтовариства у формі некомерційної органі-
зації, яка є юридичною особою для встановлення відно-
син з наступними групами суб'єктів: партнерами, конку-
рентами, державними установами, іноземними інвесто-
рами, міжнародними організаціями. Ця юридична орга-
нізація буде суб'єктом права для реалізації відповідної
кластерної політики.

Відповідно до теорії інституціоналізму, мережне
співробітництво й ДПП є "створеними" (у порівнянні з ло-
калізацією й агломерацією) джерелами конкурентних пе-
реваг кластерів, тому що вони можуть бути реалізовані
тільки при здійсненні відповідної державної політики
підтримки кластерів.

У ряді країн останнім часом реалізація кластерної
політики відбувається на основі так званих "кластерних
ініціатив" [4]. Уряд концентрує зусилля на підтримці існу-
ючих кластерів і створенні нових мереж компаній, що
раніше не контактували між собою. Держава при цьому
не тільки сприяє формуванню кластерів, але й сама стає
учасником мереж. Під кластерними ініціативами розум-
іється система заходів, спрямованих на ініціювання й
підтримку створення кластерної структури в регіоні. Слід
зазначити, що вибір напряму кластерної політики зале-
жить від ступеня розвитку кластерних структур. На по-
чатковому етапі пріоритет повинен віддаватися клас-
терній політиці, спрямованої на створення умов для
ефективного функціонування підприємств кластера. У
міру формування необхідних передумов для створення
кластера стає можливим здійснення кластерних ініціа-
тив.

Згідно з доповіддю ОЕСР (Організації економічно-
го співробітництва й розвитку) "Конкурентні регіональні
кластери: підходи до національної політики" [7], пробле-
ма кластерної політики складається з вирішенні наступ-
них питань: по-перше, як повинна виявлятися підтримка
кластерів з боку держави — через створення умов фун-

кціонування або безпосередню підтримку кластерів; по-
друге, чи повинні державні кошти вкладатися в широ-
кий спектр кластерів, або тільки в обмежене коло ліди-
руючих регіональних кластерів; третє питання, що важ-
ливіше з точки зору підтримки кластерів — збереження
й розвиток робочих місць або культивування нових, стра-
тегічно важливих технологій.

Тенденція розвитку таких програм показує, що саме
кластери є одним з основних пріоритетів європейського
регіонального, наукового й промислового розвитку. Ре-
гіональні кластерні ініціативи в Європі в основному зо-
середжені в регіонах промислової реструктуризації, гео-
графічно вилучених регіонах, що переживають кризу. У
свою чергу політика розвитку науки й технології багато
в чому будується на підтримці самих передових, що во-
лодіють високим потенціалом галузей, які найчастіше пе-
ребувають у високорозвинених регіонах. Промислова
кластерна політика в основному має на увазі підтримку
лідерів промислових кластерів, а також в області роз-
витку малого й середнього промислового бізнесу — має
на увазі розвиток інфраструктури ведення бізнесу.

Таким чином, реалізація кластерної політики припус-
кає комплекс заходів переважно регулятивного харак-
теру, спрямованих на створення умов для функціонуван-
ня й розвитку кластеру, на безпосередню його підтрим-
ку, а, також, що дозволяють взаємопов'язувати інтере-
си учасників кластеру.

У якості рекомендацій з підвищення ефективності
кластерної політики, можна запропонувати наступне.

На національному рівні необхідно формування су-
спільного інституту, відповідального за розробку й реа-
лізацію заходів кластерної політики, що виконує мето-
дологічні й координаційні функції. У ролі такого інсти-
туту може виступити Міжвідомча комісія із кластерної
політики, що включає представників державних
міністерств і відомств, адміністративних одиниць, а та-
кож авторитетних міжнародних і регіональних експертів.
Її створення представляється доцільним під патронажем
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

На регіональному й муніципальному рівнях доціль-
но проводити виявлення й діагностику потенційних кла-
стерів, розробляти й реалізовувати стратегії й програми
їх розвитку. Необхідна підтримка й навчання фаси-
літаторів (особистостей або структур, що забезпечують
успіх кластеру), створення організацій щодо співробіт-
ництва. В органах влади необхідним є формування
міжгалузевих робочих груп для координації розвитку
кластерів і зняття відомчих і галузевих обмежень для
їхнього розвитку. Крім того, потрібно організувати про-
цес збору інформації про кластери через територіальні
органі державного статистичного обліку. При цьому,
беручи до уваги структуру галузей вітчизняної промис-
ловості, що склалася, особливу увагу слід приділяти про-
блемам взаємодії великого й малого бізнесу як одному
з найбільш пріоритетних напрямів формування клас-
терів.

Таким чином, складність реалізації кластерної по-
літики укладається в тому, що вона покликана поєдну-
вати й взаємопов'язувати інтереси різних сторін, залу-
чених у процес кластеризації, стимулювати їхній розви-
ток з обліком різнопланових (часом суперечливих) інте-
ресів учасників кластера. Крім того, кластерна політика
існує на різних рівнях влади й повинна координувати їхні
дії.

З дослідження даного питання очевидно, що стри-
муючими факторами для формування й розвитку клас-
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терів в Україні в цей час є: низька якість управління бізне-
сом, відсутність орієнтації багатьох підприємств на
міжнародний ринок; слабкий рівень розвитку територі-
альних коопераційних структур, які, як правило, само-
стійно не справляються із завданням розробки й реалі-
зації пріоритетів для просування інтересів регіонально-
го бізнесу; недостатній рівень планових рішень щодо те-
риторіального господарського розвитку; великі обрії
досягнення очікуваних результатів, тому що реальні ви-
годи від створення кластерів проявляються тільки через
5—10 років [5].

ВИСНОВКИ
У цей час кластерний підхід до регіонального роз-

витку стає одним з базових методів реалізації держав-
ної економічної політики, найбільш діючим і адекватним
ринковим механізмом, інструментом підтримки націо-
нального бізнесу в глобальній конкуренції. В Україні
необхідне проведення кластерної політики, тому що її
потенціал дозволяє сконцентруватися на вирішенні ряду
гострих проблем української економіки:

— При проведенні кластерної політики в главу кута
ставиться розвиток конкурентного ринку, підтримка кон-
куренції як рушійної сили підвищення конкуренто-
спроможності компаній. Економіка України в цей час
відрізняється високою монополізацією регіональних і
локальних ринків, що знижує загальну конкурентоспро-
можність. При цьому державні ініціативи в кластерній
політиці орієнтовані, у першу чергу, на підтримку силь-
них і креативних компаній і створення сприятливого се-
редовища, у якому і більш слабкі компанії могли б підви-
щувати свою конкурентоспроможність.

— Кластерна політика приділяє ключову увагу мік-
роекономіці — аналізу місцевих ринків і компаній на
базі не наслідуваних (природні ресурси й т.п.), а, на-
самперед, створюваних факторів виробництва (висо-
кокваліфікована робоча сила, доступна інфраструкту-
ра і т.д.). Зараз економічна політика держави для до-
сягнення стійкого зростання економіки в довгостро-
ковій перспективі повинна бути більш диференційова-
ною й більшою мірою орієнтуватися на розвиток і сти-
мулювання галузей і компаній саме на регіональному
рівні. Мікроекономічний підхід у кластерній політиці
дозволяє враховувати місцеві особливості розвитку й
розробляти ефективні адресні програми щодо приско-
рення розвитку й підвищенню конкурентоспроможності
компаній.

— Проведення кластерної політики базується на
організації взаємодії між органами державної влади й
місцевого самоврядування, бізнесом і науково-освітні-
ми установами для координації зусиль щодо підвищен-
ня інноваційності виробництва й сфери послуг, що сприяє
взаємному вдосконалюванню й підвищенню ефектив-
ності в роботі.

— Реалізація кластерної політики спрямована на сти-
мулювання розвитку й підвищення інноваційного потен-
ціалу в першу чергу малого й середнього бізнесу, який в
українській економіці розвинений слабко в порівнянні з
іншими країнами. Саме малі й середні підприємства фор-
мують в основній масі кластери й кластерні ініціативи —
головні об'єкти проведення кластерної політики.

За своїм потенціалом й структурі кластерна політи-
ка є саме тим комплексом заходів, який може сприяти
вирішенню головного завдання: підвищенню конкурен-
тоспроможності української економіки через розвиток
конкурентних ринків, підвищення інноваційності різних

галузей економіки, прискорений розвиток малого й се-
реднього бізнесу, стимулювання ініціативи на місцях і ак-
тивізацію взаємодії між державою, бізнесом і науковим
співтовариством.
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ВВЕДЕНИЕ
Несбалансированность доходных и расходных ча-

стей местных бюджетов предопределяет необходи-
мость местных органов власти по поиску дополнитель-
ных законных источников доходных поступлений с це-
лью финансирования социально-экономических мероп-
риятий на уровне административно-территориальных
образований.

В Украине рынок местных займов находится на эта-
пе своего становления, неспособствует формированию
дополнительных финансовых источников у местных
органов власти, необходимых им для удовлетворения
социальных потребностей населения, развития эконо-
мического потенциала территорий.

В соответствии с Бюджетным кодексом в Украине
существуют следующие ограничения на осуществления
местных заимствований [1]:

— Верховный совет АР Крым и городские советы
могут осуществлять внутренние займы (кроме займов
на покрытия временных кассовых разрывов и займов
из других бюджетов;

— внешние заимствования могут осуществлять го-
родские советы городов, население которых составля-
ет свыше 500 тыс. чел.;

— займы осуществляются только на определённую
цель и подлежат возврату;

— расходы на обслуживание долга местных бюд-
жетов не могут ежегодно превышать 10% расходов от
общего фонда соответствующего местного бюджета на
протяжение какого-либо бюджетного периода, в кото-
ром планируется обслуживать долг.

В украинской экономической литературе недоста-
точно проработаны теоретические и практические воп-
росы, связанные с развитием рынка местных займов в
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условиях трансформации экономики Украины. Отдель-
ные аспекты данной проблематике освещены в рабо-
тах известных учёных: Н.Я. Азарова [1], В.И. Кравчен-
ко [2], В.И. Матеюк [3], С.В. Марченко [4], В.Г. Бодров
[5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследования европейской

практики организации системы местных займов, для
обеспечения построения эффективной системы мест-
ных займов в Украине.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В отличие от Украины в большинстве высокоразви-

тых экономических стран таких, как США, Канада, Япо-
ния местные займы виде банковских кредитов и муни-
ципальных облигаций занимают значимое место в до-
ходных источниках местных органов власти и исполь-
зуются для финансирования комплекса социально-эко-
номических задач на местном уровне.

В большинстве европейских стран, а также США,
Японии при выпуске муниципальных облигационных, по-
лучение кредитов, с одной стороны, местным органам
власти предоставляется самостоятельность по прив-
лечению финансовых ресурсов, с другой стороны, ус-
танавливаются определенные правила осуществления
муниципальных заимствований, привлечения кредитных
ресурсов.

В такой экономически развитой стране, как Фран-
ция [6, с. 119] местные органы власти могут осуществ-
лять заимствования без получения одобрения о сторо-
ны государства при условии соблюдения следующих
требований: займы могут привлекаться только для фи-
нансирования инвестиций; выплата предыдущего дол-
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га и покрытие операционных расходов не могут финан-
сироваться выручкой от нового заимствования; обслу-
живание долга (процентов и основной суммы) должно
быть заложено в бюджет, при этом должен быть соблю-
ден бюджетный баланс.

В Нидерландах [6, с. 119, 7, с. 85] благодаря зако-
нодательно закреплённой системе гарантированной
платежеспособности территориальных образований
муниципальные облигации имеют нулевой риск.

Рейтинг муниципальных облигаций и облигаций
финансовых институтов, осуществляющих централизо-
ванные заимствования от имени муниципалитетов для
покрытия их капитальных расходов, имеют наивысшую
категорию (Ааа и ААА) и приравнивается к междуна-
родному кредитному рейтингу страны в целом. Такой
же рейтинг имеют обязательства двух специализирован-
ных голландских банков, обслуживающих программы
финансирования муниципалитетов — Bank Nederlandes
Gemeenten (BNG) и Nederlandes WaterschapsBank
(NWB) и гарантийного фонда программ строительства
социального жилья.

Несмотря на большое количество законодательных
ограничений и жесткое регулирование, муниципалите-
ты Нидерландов активно привлекают ресурсы на рын-
ке капитала в целях финансирования закупок основных
средств и оборудования, рефинансирования существу-
ющих долговых обязательств и получения капитала для
муниципальных компаний и предприятий, предоставля-
ющих коммунальные услуги.

Почти 90% всех жилищных ассоциаций Нидерлан-
дов присоединились к некоммерческому гарантийному
фонду. Фонд действует в качестве поручителя по всем
заимствованиям ассоциаций. Помимо этого в системе
гарантий существует ещё и Резервный гарантийный
фонд.

В Дании [8, с. 34, 9, с. 15] муниципальные ценные
бумаги эмитируются не напрямую местными органами
власти, а при участии ассоциации KommuneKredit —
специализированного ипотечного института, предостав-
ляющего займы местным органам власти и компаниям,

имеющим муниципальные гарантии. Членами этой ас-
социации являются местные органы власти, солидарно
и в отдельности отвечающие по совокупным долговым
обязательствам.

 Подобное объединение муниципалитетов даёт воз-
можность мелким заёмщикам объединить планируемые
эмиссии в один инструмент и снизить, таким образом,
издержки по размещению и обслуживанию займа. Кро-
ме того, датский KommuneKredit обладает тем же кре-
дитным рейтингом, что и само государство (Дания —
Аа1 по шкале Moody's).

Анализ зарубежной практике показывает, что в эко-
номически развитых странах местные органы власти
осуществляют заимствования через специализирован-
ные финансово-кредитные учреждения (муниципальные
банки, фонды развития муниципальных образований),
что позволяет, с одной стороны, для органов местного
самоуправления в наиболее эффективный способ при-
влекать заёмные финансовые ресурсы. С другой сто-
роны, способствует гарантированию инвестору полно-
го возврата предоставленных средств и получения оп-
ределённого дохода.

В большинстве экономически развитых европейс-
ких стран (Дания, Нидерланды, Франция) кредитный
рейтинг финансово-кредитных учреждений обслужива-
ющих муниципальные займы соответствует кредитно-
му рейтингу страны. Государственные органы власти во
Франции, Дании, Великобритании, Нидерландах высту-
пают гарантами по муниципальным займов, банковским
кредитам, что позволяет местным органам власти при-
влекать финансовые ресурсы на более выгодных для
них условиях.

Исходя из европейской практики, обеспечение эф-
фективного развития рынка муниципальных займов в
Украине должно предусматривать создание фонда под-
держки муниципальных образований, направленного на
финансирование бюджетных инвестиционных программ
местных органов власти, увеличение финансового по-
тенциала административно-территориальных образова-
ний.

Таблица 1. Источники формирования фондов муниципального развития

Источник: создано на основе [10].

Страна Основные источники 

Бразилия 

PRAM 

Кредиты Всемирного Банка: 48%. 

State of Parana Capital Constribution: 52%. 

Первоначально государственные фонды использовались 
для дополнительного предоставления грантов. Позднее 

государственный взнос использовался для капитализации 

кредитного фонда 

Иордания 

CVDB 

Депозиты местных властей: 20%. 

Авансы центрального банка: 21%. 

Полученная прибыль: 15%. 

Взнос правительства: 13%. 

Кредиты доноров: 12%. 

Срочные депозиты, правительственные учреждения: 11%. 

Другие поступления: 8% 

Кения 

LGLA 

Донорские гранты и кредиты: 78%. 

Полученная прибыль: 17%. 
Другие поступления, включая местные депозиты: 5%. 

Гондурас 
BANMA 

Доля муниципалитетов: 14%. 
Муниципальные депозиты: 17%. 

Кредиты доноров: 55%. 

Взнос государства: 12%. 

Другие: 2% 

Колумбия 

DETER 

Донорские кредиты и гранты: 37%. 

Внутренние кредиты и облигации: 8%. 

Взнос государства: 49% 
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Деятельность этого фонда должна быть направле-
на на привлечение временно свободных финансовых
ресурсов коммерческих банков, частных инвесторов с
целью кредитования инвестиционных проектов местных
органов власти, направленных на получение социаль-
ного эффекта на местном уровне. Фонд поддержки
муниципальных образований является, по сути, муни-
ципальным банком, который формируется за счёт
средств государственного и местных бюджетов.

Создания этого фонда на законодательном уровне
в Украине позволит увеличить количество эмитентов по
выпуску муниципальных облигаций, будет способство-
вать укрупнении этих облигационных займов при обес-
печении их свободного обращения на внутреннем рын-
ке. Фонд местного развития должен обладать возмож-
ностью по выпуску собственных облигаций.

Этот фонд должен способствовать развитию со-
циальной и экономической инфраструктуры местных

органов власти, реализации крупномасштабных проек-
тов в социально-экономической сфере при обеспече-
нии роста налогового потенциала административно-тер-
риториальных единиц. Фонд местного развития, с од-
ной стороны, должен быть направлен на оценку эффек-
тивности и финансирования инвестиционных проектов
на местном уровне, с другой стороны, способствовать
рациональному управлению местным долгом, ликвид-
ностью долгового портфеля.

Основной целью создания фонда местного разви-
тия должно выступать формирования дополнительных
финансовых ресурсов у местных органов власти с це-
лью эффективной реализации местных и государствен-
ных инвестиционных проектов и программ на местном
уровне, рефинансирования существующего местного
долга. Основными источниками формирования фондов
местного развития в ряде стран выступают (табл. 1).

Таким образом, в различных странах определены

Рис. 1. Структура эффективного функционирования фонда местного развития в Украине

Составлено автором.
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Рис. 2. Предлагаемая схема организации облигационного займа местных органов

власти в Украине
Составлено автором.
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конкретные значимые источники по формированию
фондов муниципального развития, позволяющие в пол-
ном объёме предоставлять заемные финансовые ресур-
сы местным органам власти с целью развития их соци-
альной и экономической инфраструктуры. С целью за-
щиты финансовых интересов инвесторов автором ста-
тьи предложена структура эффективной организации
фонда местного развития в Украине в условиях транс-
формации её экономики (рис. 1).

Таким образом, определяя роль фондов местного
развития можно утверждать, что в краткосрочном пла-
не через них должно осуществляться обеспечение не-
обходимыми кредитными ресурсами местных органов
власти, создание эффективной системы контроля за ис-
пользованием заёмных средств. В долгосрочном плане
через эти фонды должно происходить становление эф-
фективной кредитной системы.

Наряду с внедрением фондов местного развития в
Украине, большое значение имеет развитие отече-
ственного рынка муниципальных ценных бумаг. В ус-
ловиях евроинтеграционного курса развития страны,
необходимо предоставить самостоятельность местных
органов власти по выходу на внутренний рынок обли-
гационных заимствований, разработать соответствую-
щие положения по оценки эффективности местных
облигационных займов, финансовой устойчивости ме-
стных бюджетов.

В условиях трансформации экономики Украины не-
обходимы законодательные изменения, направленные
на развития рынка местных займов, совершенствование
системы оценки качества и условий предоставления му-
ниципальных займов. Эффективную систему взаимо-
отношений на рынке местных облигационных займов в
Украине можно представить (рис. 2).

ВЫВОДЫ
Таким образом, становления эффективного рын-

ка муниципальных займов в Украине должно предус-
матривать разработку соответствующей законодатель-
ной и нормативной базы, способствующей поэтапно-
му и эффективному развитию этого рынка. Становле-
ния рынка муниципальных займов в Украине должно
сопровождаться предоставлением возможности мес-
тных органов власти на уровне районов, сёл, посёл-
ков свободно выходить на рынке внутреннего заёмно-
го капитала.

Местные органы власти должны иметь возможность
по привлечению внешних заимствований при установ-
лении обоснованных требований и ограничений со сто-
роны государственных органов власти. Развитие рын-
ка муниципальных займов в Украине должно происхо-
дит в двух направлениях, а именно развития рынка кре-
дитных и облигационных займов.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Забезпечення належного організаційно-правово-
го забезпечення розвитку енергетичного сектору
будь-якої країни залежить у значній мірі відобра-
жається на рівні інвестицій в даний сектор, а також
розроблення та впровадження інновацій щодо удос-
коналення та оптимізації сфери енергетики. Вивчен-
ня та пошук альтернативних шляхів енергії, впровад-
ження відновлюваних технологій використання енер-
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горесурсів підштовхує до систематичного удоскона-
лення існуючих технологій видобутку та виробницт-
ва енергетичних ресурсів. А це в свою чергу вимагає
значних фінансових затрат. Крім того, із вкладенням
грошових коштів в інноваційні проекти в сфері енер-
гетики очікується в майбутньому отримання інвести-
ційного доходу в ході їх реалізації, що ускладнюєть-
ся в свою чергу проблемою прогнозування та нестаб-
ільністю даного сектору. Вивчення та практична реа-
лізація інвестиційних проектів на зарубіжному досвіді
сприятиме зменшенню ризиків при впровадженні їх у
вітчизняну енергетику.
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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

Організація інвестиційно-інноваційній діяльності в
паливно-енергетичному комплексі, а також вивчення
окремих питань діяльності його галузей присвячена
значна кількість наукових праць, зокрема таких вітчиз-
няних вчених, як Геєця В., Амоші О., Антонюка Л., Галь-
чинського А., Федулової Л., Холода Б., Ткаченка В.,
Тяна Р., Швець А., Денисюк С., Кириленко О., Стог-
ній Б. та інших. Також прийнято низку нормативно-пра-
вових актів щодо розвитку енергетики на законодавчо-
му рівні. Однак не існує до сьогодення серед науковців
та урядовців спільної позиції щодо напрямів і стратегій
розвитку енергетики не лише в Україні, а і в провідних
країнах світу. Для вирішення їх потрібні нові досліджен-
ня як на теоретико-методологічному, так і на науково-
практичному рівнях всіх аспектів розвитку паливно-
енергетичного комплексу.

Постановка завдання — аналіз та дослідження інве-
стиційно-інноваційної діяльності в енергетичному сек-
торі провідних країн світу із виокремленням основних
стратегічних напрямів розвитку даного сектору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Підвищення ефективності економіки та продук-
тивність праці в розвинених країнах залежать від рівня
державних інвестицій у структурі ВВП. Країни, які
здійснюють значні державні інвестиції в інфраструкту-
ру економіки, мають і більш високе зростання продук-
тивності праці.

Головним фактором для інвесторів є стабільність
законодавства і правил регулювання діяльності в енер-
гетичній сфері, політика оподаткування і субсидіюван-
ня, інші форми стимулювання для залучення інвестицій.
У більшості країн, де держава залишається єдиним влас-
ником активів енергетичних компаній, інвестиції обме-
жені можливостями виділення коштів із державних дже-
рел.

Необхідною умовою для залучення інвестицій в
енергетичні проекти, особливо в країнах, що розвива-
ються, є усунення бар'єрів на шляху інвестиційного
співробітництва в енергетиці, створення умов, за яких
компанії країн-виробників і країн-споживачів енергоре-
сурсів мали б можливість здійснювати обопільні інвес-
тиції, купувати активи в паливно-енергетичній сфері в
інших країнах; створювати нові потужності, впроваджу-
вати заходи, направлені на підвищення надійності з пе-
редачі електричної енергії, транспортування нафти, на-
фтопродуктів і природного газу тощо.

Одним із основних засобів підвищення інвестицій-
но-інноваційної активності є законодавче та норматив-
но-правове стимулювання залучення інвестицій у підви-
щення енергетичної ефективності, розвиток поновлю-
вальних джерел енергії та комбіноване виробництво
тепла та електричної енергії.

У Німеччині, наприклад, інвесторам гарантуються
протягом 20-ти років фіксовані тарифи на енергію, ви-
роблену на ПДЕ. В Іспанії фіксовані тарифи встановлю-
ються на весь "життєвий" цикл електростанції. Деякі
країни гарантують інвестиційну безпеку на відносно три-
валий термін (Угорщина — 8 років, Естонія — 7 років
для біомаси та гідроенергетики і 12 років для інших видів
ПДЕ, в Чехії планується ввести період компенсації вит-
рат до 15 році).

У Швеції за останні роки мало місце випереджа-
юче зростання темпів ВВП за незначного нарощуван-
ня енергоспоживання за рахунок законодавчого сти-
мулювання розвитку поновлюваних джерел енергії,
у тому числі державного заохочення впровадження
сучасних інноваційних технологій. За останні роки в
країні реалізовано низку урядових програм у сфері
енергоефективності: програма залучення інвестицій
в енергоефективність громадських будівель (2005—
2007 роки); інвестиційна підтримка переходу від пря-
мого електричного і нафтового опалювання на цен-
тралізоване теплопостачання, біоенергію, теплові
насоси і сонячне опалювання (2006—2010 роки)
тощо.

У Данії для стимулювання комбінованого вироб-
ництва енергії і використання екологічно чистих дже-
рел енергії уряд країни запровадив інвестиційну суб-
сидію, що надається для переведення систем цент-
ралізованого теплопостачання на роботу від ТЕЦ і
установок на біомасі (у цілому виділялося по 50 млн
данських крон за рік); інвестиційні гранти для буді-
вництва мережі ЦТ і ремонту теплових мереж у разі
обов'язкового приєднання до магістральної мережі
з відповідною компенсацією 30—60% капіталовкла-
день; інвестиційні субсидії для впровадження енер-
гоефективних заходів у промисловості і торгівлі
тощо.

Досвід Данії активно використовують багато євро-
пейських країн, Китай і СІЛА.

Головне місце під час стимулювання інновацій-
но-інвестиційної діяльності в розвинених країнах
приділяють прямим і непрямим засобам державно-
го регулювання. Пряме асигнування з бюджету і по-
забюджетних фондів у вигляді субсидій знайшло
поширення в таких країнах, як Франція, Німеччина,
Бельгія, Нідерланди і Великобританія. Значні суб-
сидії направляються на підтримку досліджень. У той
же час на становлення технопаркових структур ви-
діляється менша частина субсидій. У Канаді пряме
стимулювання наукових досліджень державою по-
лягає в наданні державної гарантії кредиту в комер-
ційних банках і державному фінансуванні. У Японії
держава здійснює державне субсидування і пільго-
ве кредитування інноваційної діяльності різних
міністерств, державних корпорацій, дослідницьких
центрів, що виконують наукові дослідження спільно
з приватними компаніями. У Німеччині уряд здійс-
нює фінансову підтримку розвитку довгострокових
і ризикових досліджень у ключових галузях науко-
во-технічної і виробничо-господарської діяльності.
У Франції і США пряме фінансування досягає 50%
від витрат на створення нової продукції і технології.
У Швеції практикують надання позик без виплати
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відсотків. У багатьох розвинених країнах, таких як
Великобританія, Німеччина, Франція, Швеція то-
що, широко практикують створення фондів впро-
вадження інновацій з урахуванням можливого ри-
зику.

Безвідплатні позики до 50% витрат на інноваційні
впровадження надаються в Німеччині.

Непряме стимулювання державою інноваційно-інве-
стиційної діяльності в Австрії, Німеччині, США тощо
здійснюють шляхом зниження державного мила на інди-
відуальні винаходи. Такий важіль, як дотації, податкові
пільги, "податкові канікули", застосовують практично у
всіх розвинених країнах.

До непрямих методів регулювання інноваційно-інве-
стиційної діяльності в зарубіжних країнах із розвине-
ною економікою найчастіше відносять такі форми опо-
даткування, як пільгове оподаткування прибутку, пільго-
ве оподаткування операцій, пов'язаних з оборотом
науково-технічної продукції, зменшення податку на при-
ріст інноваційних витрат тощо.

Податкові пільги на капітальні вкладення найчасті-
ше надаються у вигляді "інвестиційного податкового
кредиту". Як правило, цю пільгу надають компаніям, які
скеровують інвестиції на впровадження нової техніки,
устаткування, технологій тощо.

Для забезпечення прискореного виходу еконо-
міки з фінансово-економічної кризи Конгресом США
прийнято Закон про невідкладні заходи щодо стабі-
лізації виробництв в основних галузях економіки та
енергетики в 2008—2009 роках, яким визначено ряд
податкових пільг. Зазначеним законом надано галу-
зевий пріоритет енергетиці країни через впровад-
ження ряду стимулів для виробників та споживачів
електроенергії — пільгове інвестування в розвиток
поновлювальних джерел енергії та альтернативних
видів палива, впровадження інновацій щодо підви-
щення ефективності використання енергоресурсів у
житлово-комунальному секторі, на транспорті та в
енергомістких галузях промисловості.

В Росії до пріоритетних проблем, які потребують
державної підтримки пропонується на період кризи
віднести зменшення прибутків енергокомпаній аж до
нульових, посилаючись на практику США і Китаю, а
також відродження наукового, конструкторського,
технологічного потенціалу для розвитку галузі на
базі вітчизняного обладнання. За прийнятим в умо-
вах фінансово-економічної кризи Урядовим рішен-
ням (від 14.09.2009 року) запроваджено часткове ре-
гулювання тарифного навантаження на бізнес та у
сфері експортно-орієнтованої промисловості для не-
допущення зниження її конкурентоспроможності на
зовнішніх ринках. Прийнято також рішення щодо
встановлення граничних рівнів тарифів та посилен-
ню контролю за їх дотриманням. З урахуванням кри-
зових явищ в економіці в Росії підготовлено концеп-
цію державної тарифної і цінової політики в інфрас-
труктурних секторах економіки. До основних поло-
жень Концепції відносяться і питання інвестиційної
діяльності. Передбачено проведення оптимізації
процесів інвестиційного планування і реалізації інве-
стиційних проектів тих об'єктів, які регулюються
державою; посилення контролю за реалізацією

інвестиційних програм та їх корегування на основі
підвищення ефективності капіталовкладень і прогре-
сивних проектних рішень. Концепцією передбачаєть-
ся перехід на довгострокове цінове регулювання, в
тому числі для підвищення інвестиційної привабли-
вості.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Результати проведеного аналізу розвитку та мо-
дернізації електроенергетичного сектору свідчать про
значний крок у вирішенні питання підвищення енер-
гоефективності ресурсів, а також формуванню інве-
стиційних проектів та їх практичне втілення. Порівнян-
ня між провідними країнами світу особливостей
втілення інвестиційно-інноваційної діяльності в роз-
витку електричного ринку дало можливість вибору,
яким шляхом можна модернізувати вітчизняну енер-
гетику.
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Высокая ликвидность и стабильность банковских дра-
гоценных металлов обуславливает их инвестиционную при-
влекательность в условиях современного финансовго рын-
ка. Для инвесторов всех форм собственности актуальным
является вопрос нахождения оптимального способа вложе-
ния средств в банковские металлы с целью их сбережения
и минимизации возможных потерь.

В данной работе автор опирался на исследования рын-
ка банковских металлов, приведенные в работах [1—3].
Данная статья является продолжением работ [4—5]. В ука-
занных исследованиях оставалась не изученной экономи-
ческая эффективность применения разработанной матема-
тической модели в различных ситуациях. Целью данной ра-
боты является исследование экономических показателей
применения методики нахождения оптимальной структуры
инвестирования денежных средств в ценные металлы.

Банковскими металлами называют драгоценные металлы
(золото, серебро, платина, палладий) высочайших проб соот-
ветственно мировым стандартам в слитках и порошках, кото-
рые имеют сертификат качества, а также монеты, произведен-
ные из драгоценных металлов. Наиболее распространенными
являются слитки, которые и исследуются в данной работе.

Объектом исследования является финансовая инфор-
мация за 2012—2103 гг. о предложении продажи и покупки
банковских металлов в слитках по тридцати банкам, зани-
мающимся на украинском финансовом рынке этим видом
деятельности. Данные взяты с официальных сайтов банков.

На рынке банковских металлов к продаже предлагают-
ся слитки драгоценных металлов весом (номиналом) 1 г,
2 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 20 г, 1 тройская унция (31,1 г), 50 г, 100 г,
200 г, 500 г и 1000 г. Здесь и далее будем использовать об-
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щепринятые обозначения драгоценных металлов: золото —
XAU, серебро — XAG, платина — XPT, палладий — XPD.
Пары значений "вид металла — номинал", характеризую-
щие конкретный слиток, будем именовать позицией. Под
номиналом будем понимать вес слитка в граммах.

Для исследования эффективности предложенной в [5]
модели был проведен математический эксперимент, в ходе
которого было сформировано 1000 случайных наборов бан-
ковских слитков четырех видов драгоценных металлов, при-
чем вероятность вхождения конкретной позиции вида "ме-
талл-номинал" снижалась с увеличением стоимости слитка
данной позиции. Диапазон стоимости наборов слитков —
от 70 366 грн. до 1 617 239 грн. Для каждого набора была
рассчитана величина финансовых потерь, после чего к каж-
дому набору была применена методика подбора имеющей
аналогичную стоимость (отклонение в стоимости не превы-

Таблица 1. Оптимальные с точки зрения

привлекательности инвестирования позиции

для разных стоимостных категорий

№ Категория, грн. Позиция 

Доля 

фин. 
потерь 

Средняя 

стоимость 
слитка, грн. 

1 0 – 1 000 XAU – 2 9,1% 959,25 

2 1 000 – 5 000 XAU – 2,5 9,1% 1 196,72 

3 5 000 – 20 000 XAU – 31,1 4,6% 13 914,58 

4 20 000 – 50 000 XAU – 50 5,1% 22 382,02 

5 50 000 – 200 000 XAU – 250 6,8% 111 125,80 

6 200 000 – 500 000 XAU – 500 5,5% 221 295,24 
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шает некотороую наперед заданную величину) комбинации
слитков из позиций различных стоимостных групп, имею-
щих наибольшую инвестиционную привлекательность. Эти
позициии были определены в работе [5] и представлены в
таблице 1. Набор слитков, имеющий стоимость, как у ис-
ходного набора, но состоящий из данных позиций, будем
называть оптимизированным. После чего была рассчитана
величина финансовых потерь для найденного оптимизиро-
ванного набора слитков, которая сравнивалась с величиной
финансовых потерь исходного набора.

Методика поиска оптимизированного набора заключа-
лась в следующем. В произвольный набор  iL  может вхо-
дить некоторое количество слитков m видов. В проведен-
ном эксперименте рассматривались m=29 видов слитков, из
которых золотых — 12, серебряных — 9, платиновых — 7,
палладиевых — 1. Соответственно, набор   iL   можно пред-
ставить в виде вектора целых неотрицательных чисел:

 ( )miiii lllL ,...,, 21= (1),

Стоимость данного набора рассчитывается в формуле:
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m

k
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=

=

1

(2),

где  kil  — количество слитков k-го типа в данном набо-
ре;

ASK
k
 — цена продажи слитка банком, грн./г;

N
k
 — номинал слитка, г.

Сумма финансовых потерь данного набора может быть
рассчитана как:
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(3),

где 
 

ks  — доля финансовых потерь слитка k-го вида.

Для данного набора iL  производился подбор
оптимизированного набора из позиций таблицы 1
 ( )iiii xxxx 621 ,...,,=  с учетом модели нахождения
оптимальной структуры инвестирования денежных
средств в ценные металлы [6].

Решение предполагает оптимизацию целевой
функции, значение которой соответствует величине
финансовых потерь набора  ix :

 

( ) min''

6
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pippi xqsxF (4),

 
pq'  — средняя стоимость слитка, соответствую-

щего оптимальной позиции p-й категории (таблица 1);
 

ps'  — доля финансовых потерь слитка, соответ-
ствующего оптимальной позиции p-й категории (таб-
лица 1).

Ограничение на расхождение стоимостей при
нахождении решения:

 ( ) ( ) DLMxM ii ≤− (5)

где  ( )ixM  — стоимость набора  ix .
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= ∑

=

6

1

'

p

pipi xqxM (6).

В данном эксперименте значение D было принято в раз-
мере 100 грн. Нахождение решений осуществлялось с по-
мощью инструмента "Поиск решения" Microsoft Excel. Было
получено 1000 "оптимальных" наборов для исходных 1000
случайных наборов, при этом относительное отклонение
стоимости для каждой пары не превышает 0,1%.

Экономический эффект каждого решения может быть
выражен в уменьшении величины финансовых потерь:

 ( ) ( )iii xFLSE −= (7),
а относительный показатель экономической эффектив-

ности:
 

( )i

i
i

LM

E
=∆ (8).

Например, случайный набор  8L  состоит из 46 слитков

25 видов. Его стоимость  ( ) ( ).87411018 грнLM = , сум-

ма финансовых потерь  ( ) ( ).0021468 грнLS = .

Найденное для него решение  ( )0,0,1,78,1,28 =x  имеет

стоимость  ( ) ( ).95511018 грнxM =  и сумму финансовых

потерь  ( ) ( ).692518 грнxF = .
Соответственно, экономический эффект составит

 31094692510021468 =−=E , а относительный показа-

тель эффективности 
 

%5,8
1110874

94310
==∆ i .

Результаты по средним величинам экономической эф-
фективности решений и средние доли четырех металлов в
исходных наборах сгруппированы по нескольким катего-
риям стоимости и приведены в таблице 2.

Средняя стоимость набора составила

 

( )

(188550
1000

1000

1

LM

i

i

=

∑
=  (грн.), при этом средняя величина эко-

номического эффекта составила 

 

09560
1000

1000

1

E

i

i

=

∑
=  (грн.).

Стоимостная 

категория 
 

Среднее 

значение 
показателя 

эффективности, 

∆і 

Средняя доля ценных металлов в 

наборе 

XAU XAG XPT XPD 

до 200 000 14,3% 47,1% 18,3% 28,3% 6,3% 

200 000 - 400 000 13,9% 48,4% 11,3% 36,2% 4,0% 

400 000 - 600 000 10,4% 62,1% 6,8% 28,8% 2,3% 

600 000 - 800 000 9,9% 65,3% 4,7% 28,3% 1,7% 

800 000-1 000 000 10,5% 64,4% 3,2% 31,2% 1,2% 

свыше 1 000 000 10,3% 65,2% 2,9% 30,8% 1,1% 

всего 10,9% 58,1% 8,2% 30,8% 2,9% 

 

Таблица 2. Средние значения показателя

экономической эффективности по категориям

стоимости наборов L
i

доля 

металла 

значение 

коэффициента 
корреляции 

комментарий 

XAU -0,99 корреляция 
отрицательная, 

зависимость сильная 

XAG 0,36 зависимость слабая 

XPT 0,90 корреляция 

положительная 

зависимость сильная 

XPD 0,25 зависимость слабая 

 

Таблица 3. Результаты корреляционного

анализа
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Как мы видим из таблицы 2, среднее значение эффек-
тивности составляет, 10,9%, что является весьма значитель-
ной величиной.

Если отсортировать все исходные наборы L
i
 по

возрастанию показателя экономической эффективно-
сти, то можно исследовать корреляционную зависи-
мость между показателем эффективности и значени-
ями долей ценных металлов в стоимости наборов. Зна-
чения коэффициентов корреляции приведены в табли-
це 3.

Представим на рисунке 1 графическую зависимость
между показатетем эффективности и величинами долей зо-
лота и платины в стоимости набора.

Исходя из полученных результатов, имеет смысл рас-
смотреть регрессионную зависимость между показателем
эффективности и долями в стоимости золота и платины.
Обозначим их через d

XAU
 и d

XPT
 соответственно. Уравнение

линейной регрессии будет иметь вид:
∆ = 0,2443 - 0,2228d

XAU 
+ 0,0047

XPT
(9).

Показатель надежности при этом достаточно высок:
R2 = 0,9897.

Можно утверждать, что чем больше золота входит в
произвольный набор, тем меньше возможность получения
экономического эффекта, и наоборот — большее количе-
ство платиновых слитков позволяет добиться большей эко-
номии.

Проанализируем также структуру решений x
i
. Рассчи-

таем значения вероятности вхождения слитка каждой "оп-
тимальной" позиции в полученное решение как отношение
количества решений, содержащих слитки данной позиции
к общему количеству решений. Результаты приведены в таб-
лице 4.

Таким образом, можно видеть, что золотые слитки но-
миналом "1 унция" самые востребованные для снижения
финансовых потерь, а слитки номиналом 250 и 500 грам-

мов можно не рассматривать для решения задач нахожде-
ния оптимальной структуры инвестирования.

ВЫВОДЫ
В статье приведен экномический анализ эффектив-

ности применения методики, основанной на математи-
ческой модели задачи нахождения оптимальной струк-
туры инвестирования денежных средств в банковские
металлы, на основании результатов которого можно
сделать вывод о практической целесообразности ис-
пользования данной модели при финансовых сделках
данного вида.
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Рис. 1. Графическая зависимость между величиной эффективности и долями золота и

платины в стоимости набора

Таблица 4. Значения вероятности вхождения

слитка в решение для каждой

"оптимальной" позиции



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

21

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформація економічних відносин в Україні су-

проводжується значним погіршенням стану суб'єктів
господарювання. Про це свідчать як результати роботи
окремих підприємств, так і всього національного гос-
подарства. Прискорення темпів розвитку можливе на
основі якісно нового рівня продуктивних сил, що потре-
бує відновлення виробничого апарату, заміни фізично
зношених і морально застарілих основних засобів, впро-
вадження прогресивних технологій. Вирішення цих про-
блем визначає необхідність залучення значних фінан-
сових ресурсів у розвиток виробництва. Проте обме-
женість власного капіталу підприємств і ресурсів бан-
ківської системи не можуть підтримувати стабільну ді-
яльність підприємств, забезпечити їх економічне зрос-
тання. Так, на сьогодні залишається низьким прибуток
підприємств, що є головним джерелом фінансування
діяльності підприємств, банківські кредити мають високі
проценти. Для вирішення цієї надскладної проблеми ви-
користовуються лізингові операції, що значно полегшу-
ють процес залучення капіталу, сприяють підвищенню
прибутку.

Лізинг являється новою галуззю на фінансовому
ринку України, яка може пришвидшити процес оновлен-
ня морально застарілої матеріально-технічної бази ви-
робництва та оновити основні фонди різних суб'єктів
господарювання. Саме лізинг може значно пожвавити
процеси створення нових підприємств, оновлення існу-
ючого технічного забезпечення підприємств, але най-
важливішим є те, що лізинг дає можливість отримати
сучасне устаткування, як вітчизняного, так і зарубіжно-
го виробництва. Зважаючи на це, розвиток цієї фінан-
сової послуги на фінансовому ринку України є актуаль-
ним і необхідним.
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LEASING AS PERSPECTIVE SOURCING IRREVERSIBLE ASSETS OF ENTERPRISE

У статті досліджено особливості становлення лізингу в Україні, проаналізовано динаміку роз-

витку лізингу та запропоновано основні напрями вирішення проблем, що стримують впровад-

ження лізингу в економіку країни.

In the article of research of features of becoming of leasing in Ukraine, to analyses the dynamics

of development of leasing and offer basic directions of decision of problems which restrain

introduction of leasing in the economy of country.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі розвитку лізингових відносин
проблеми організації та регулювання лізингу приверта-
ють увагу багатьох фахівців, про що свідчить значна
кількість наукових публікацій, присвячених цій темі.
Серед вітчизняних дослідників проблем лізингу в умо-
вах перехідної економіки слід назвати Н. Внукову,
А. Загороднього, О. Луб'яницького, Л. Мельника,
В. Міщенка, А. Мокія, Н. Слав'янську, В. Трача, Т. Ун-
ковську, Г. Холодного, Г. Черевка, Я. Онищука, Г. Купа-
лову, Н. Погорєлову, Н. Бойцуна, Н. Стукало, В. Пинзе-
ника, Ю. Сюсюрка та інших. Проте через динамізм су-
часних соціально-економічних, політичних процесів заз-
нають відповідних змін і умови здійснення лізингових
операцій, які не завжди носять позитивний характер,
потребують швидкого реагування і недостатньо вивчені.
Тому ряд актуальних питань щодо оцінки, розвитку,
фінансування та кредитування лізингу потребують до-
даткового дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У зв'язку з цим, метою статті є дослідження особ-

ливостей становлення лізингу в Україні, проаналізува-
ти динаміку розвитку лізингу та запропонувати основні
напрями вирішення проблем, що стримують впровад-
ження лізингу в економіку країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У фінансово-економічній літературі немає єдиного

визначення терміна "лізинг". Законом України "Про
лізинг" дається таке визначення: "Лізинг — це підприє-
мницька діяльність, яка спрямована на інвестування
власних чи залучених фінансових коштів і полягає в на-
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данні лізингодавцем у виключне користування на виз-
начений строк лізингоодержувачу майна, що є власні-
стю лізингодавця або придбається ним у власність за
дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у
відповідного продавця майна, за умови сплати лізинго-
одержувачем періодичних лізингових платежів".

Лізинг — це один із найпоширеніших у світовій прак-
тиці методів фінансування технічного оснащення та онов-
лення виробництва, який має давні традиції. У країнах із
розвиненою ринковою економікою лізинг становить май-
же третину інвестицій в основні засоби, а в решті країн із
високими показниками росту — від 10 до 15 % (в Ук-
раїні — лише 1,5 %). У таких країнах Східної Європи, як
Естонія, Чеська Республіка, Угорщина, Польща, а також
Росія співвідношення річного обсягу ринку лізингу та ВВП
коливається від 2 до 5 % (в Україні — всього 0,3 %).

В Україні головною організацією, що здійснює ре-
гулювання ринку лізингових послуг, є Асоціація "Украї-
нське об'єднання лізингодавців" (УОЛ), створена в 2005
році як добровільний союз професійних учасників рин-
ку лізингу. Головним завданням Асоціації є сприяння
розвитку відкритого і рівнодоступного ринку оператив-
ного і фінансового лізингу в Україні шляхом коорди-
нації діяльності підприємств, що об'єдналися для захи-
сту спільних інтересів. Водночас проголоше-
но, що об'єднання не слугує досягненню
будь-яких угод між її членами щодо розпо-
ділу лізингового ринку.

Так, Асоціація "Українське об'єднання
лізингодавців" на основі офіційної статистич-
ної звітності лізингових компаній, наданої
Нацкомфінпослуг, підвели підсумки діяль-
ності ринку лізингу за 2012 рік (рис. 1).

Досліджені в динаміці за 2007—2012 рр.
дані свідчать, що галузь продовжує демон-
струвати стабільне зростання — у порівнянні
2012 р. з кінцем минулого року зростання
ринку складає 29,8 %, або 3,38 млрд грн.
Відповідно вартісне вираження обсягу укла-
дених договорів на кінець 2012 р. становило
14,71 млрд грн. При цьому слід відмітити, що
протягом останнього року дослідження
відбулось незначне зменшення (на 80 шт.)
кількості укладених договорів фінансового

лізингу до 10826 шт. Констатуємо, що
2011 рік став рекордним в Україні за ос-
танні шість років за кількістю укладених
договорів фінансового лізингу — 10906
шт., тоді як у 2010 році — в 2 рази мен-
ше (5095 шт.). За кількістю укладених до-
говорів 2011 рік обігнав 2007 рік, в яко-
му було укладено 9275 договорів фінан-
сового лізингу. Цей показник перевищив
навіть досягнення докризового 2007
року на 17,58% (1631 договір). Це пояс-
нюється тим, що активно вступили в гру
не тільки лізингові компанії, а також і
інші, які уклали угоди з банками на кре-
дитування. Банки, переживши кризу,
більш ретельно відбирають не тільки
клієнтів, але й товари, під які видають
кредити. Їм зовсім нецікаво видавати до-

сить великі кредити під складний механізм, який у разі
неплатоспроможності клієнта буде проблемно реалізу-
вати, тому ця сфера віддана лізинговим компаніям.

Досліджуючи розвиток ринку лізингу в Україні, за-
слуговує на увагу вартісний розподіл діючих договорів
фінансового лізингу за строком дії (рис. 2).

Незначно, але все ж змінилася тимчасова структу-
ра укладених договорів фінансового лізингу. Зменши-
лась вартість короткострокових (до двох років) дого-
ворів в 2012 році в порівнянні з 2011 роком на 1,88%,
вартість середньострокових (від п'яти до десяти років)
зменшилась з 49,45% у 2011 році до 47,61% у 2012 році.
Договори тривалістю від двох до п'яти років складають
41,48% від загальної вартості договорів фінансового
лізингу, укладених у 2012 році, а понад 10 років —
4,03% відповідно.

Структура розподілу вартості договорів фінансово-
го лізингу за галузями економіки залишається не-
змінною протягом останніх років (табл. 1). Серед дію-
чих договорів фінансового лізингу на кінець 2012 року,
як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту
(58,1%), сільського господарства (19,0%), будівницт-
ва (5,0%) та сфері послуг (4,79%), при чому питома вага
договорів у галузі сільського господарства зросла май-

Рис. 1. Динаміка кількості і вартості укладених договорів

фінансового лізингу

Рис. 2. Вартісний розподіл діючих договорів

фінансового лізингу за строком дії
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же на 5 процентних пункти у порівнянні з кінцем 2011
року. Наразі такі галузі, як транспорт, сільське госпо-
дарство та будівництво вважаються ризикованими для
інвестування, що пов'язане з падінням попиту і цін на
дану продукцію.

Вартісний розподіл діючих договорів фінансового
лізингу на кінець періоду за видом обладнання вигля-
дає наступним чином (табл. 2).

Найбільш популярними видами обладнання для
лізингодавців та їх клієнтів залишаються транспортні
засоби, причому їх частка в портфелях лізингових ком-
паній на кінець 2012 р. зросла майже до 59%. Друге
місце в даному розподілі займає сільськогосподарська
техніка з часткою близько 15%, при цьому відмітимо,
що її питома вага порівняно з 2008 р. збільшилась на
7,5 %.

Розвиток ринку лізингу може відіграти провідну
роль у вдосконаленні технічного-обладнання під-
приємств, зокрема малого і середнього бізнесу в Ук-
раїні, особливо звертаючи увагу, що більшість малих
підприємств не може скористатися кредитами у зв'язку
з відсутністю у потрібному обсязі заставного майна, або
позитивної кредитної історії. Однак успішний розвиток
ринку лізингових послуг залежить від ефективного фун-
кціонування всіх суб'єктів лізингової операції.

Свідченням зростання ринку є і те, що лізингові ком-
панії почали залучати більше позичкових коштів для
роботи ( рис. 3).

Основними джерелами фінансування лізингових
операцій в поточному періоді були позичкові кошти, в
тому числі банківські кредити (89,9%), при цьому їх
питома вага значно збільшилася у порівнянні з минулим
роком, а питома вага власних коштів лізингових ком-

паній у порівнянні з минулим роком зменши-
лася і становить 9,9%. Але все-таки слід
відмітити, що нестабільна вітчизняна еконо-
міка ускладнює ситуацію із залученням
лізинговими компаніями довгострокових та
дешевих фінансових ресурсів, а відтак не
сприяє зміцненню лізингових відносин.
Лізингодавці змушені вести активний пошук
нових джерел фінансування.

Здійснення лізингових операцій у не-
стабільній економіці пов'язано з певними ри-
зиками, у т.ч. пошкодження або втрати пред-
мету лізингу, прострочення або несплати
лізингових платежів, неповернення лізинго-
вого майна при порушенні лізингоотримува-

чем взятих на себе обов'язків тощо. Зменшенню ризиків
лізингодавців сприяє використання певних механізмів
забезпечення виконання зобов'язань. Лізингові компанії
активно практикували обов'язкову сплату авансового
платежу та страхування лізингового майна. Лізингодавці
не стали впевненішими у можливості виконання клієнта-
ми взятих на себе зобов'язань, їхній фінансовій дис-
ципліні. Загострення фінансово-економічної кризи зму-
шує лізингові компанії обережніше підходити до вибо-
ру лізингоотримувачів, а також активніше застосовува-
ти механізми забезпечення зобов'язань.

У зв'язку з цим протягом досліджуваного періоду
значної якісної зміни зазнала і структура лізингового
платежу (рис. 4).

У 2010 р. у порівнянні з 2007 р. у структурі лізин-
гового платежу значно скоротилася (на 27,1 %) пи-
тома вага коштів, спрямованих на відшкодування вар-
тості предмета лізингу. Частка коштів, спрямованих
на відшкодування витрат лізингодавця у структурі
лізингового платежу, навпаки, за даний період под-
воїлася і у 2010 р. досягла 40,4 %. Це призвело до
значного подорожчання предметів лізингу для потен-
ційних лізингоодержувачів, що стало однією із при-
чин різкого скорочення обсягів вітчизняних лізинго-
вих операцій. Але за даними 2011—2012 рр. дещо
підвищилась питома вага суми, яка відшкодовує час-
тину вартості предмета лізингу — до 60,6 % в 2012 р.
і водночас знизилась доля платежу, як винагорода
лізингодавцю за майно — до 31,3 %. При цьому ста-
більно незначною у вартісному розподілі лізингово-
го платежу залишається доля компенсації відсотків
за кредитом — у межах 6,0 % та інші витрати лізин-
годавця — в межах 2,5 %.

Дослідження ринку лізингових
послуг ускладнює відсутність офі-
ційної фінансової статистики про стан
даного сегменту фінансового ринку.
Публічна інформація має обмежений
характер і не розкриває усього обся-
гу та специфіку діяльності учасників
лізингових відносин. Реєстрація
лізингових компаній та надання ними
звітності розпочата Держфінпослуг
тільки з другої половини 2004 р., вона
здійснюється на добровільній основі.
З 2005 р. активну участь у формуванні
інформаційної бази приймає Міжна-

Таблиця 1. Вартісний розподіл договорів фінансового

лізингу за галузями економіки

Таблиця 2. Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу

за видом обладнання
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родна фінансова корпорація, яка проводить що-
річне добровільне анкетування лізингодавців.

Згідно з чинним законодавством України
лізингодавцями можуть виступати банки,
лізингові компанії, інші юридичні особи. Про-
ведене на початку 2008 р. Міжнародною
фінансовою корпорацією опитування украї-
нських лізингових компаній, у якому брало
участь 31 лізингодавець із 90 офіційно зареє-
строваних, дозволило вперше в Україні скла-
сти їх рейтинги.

Станом на кінець 2012 р. в Україні зареє-
стровано 217 лізингодавців. Але серед лізин-
гових компаній, що працюють на українсько-
му ринку лізингу, не всі побажали розкрити
свої дані, відповідно до розміру лізингового
портфелю, тому їх рейтинг за останні 3 роки
дослідження має такий вигляд (табл. 3).

Досліджуючи рейтинг лізингових ком-
паній України за 2010 — 2012 рр., можна
відмітити, що деякі компанії активно поводять
себе на ринку і залишаються в лідерах вже
декілька років підряд, займаючи те чи інше
місце. Так, рейтинг лізингодавців за 2012 рік,
який проводить Асоціація.

"Українське об'єднання лізингодавців", очо-
лила компанія ВТБ Лізинг Україна з портфелем
у 3,5 млрд гривень, яка до речі є дочірньою ком-
панією російської "ВТБ Лізинг" та впевнено по-
сідає першу позицію рейтингу протягом дослід-
жуваних нами 2010—2012 рр. Друге місце в рей-
тингу в 2012 р. посіла Райффайзен Лізинг Аваль
з портфелем 2 млрд гривень, яка є також компа-
нією з іноземним капіталом та дочірньою ком-
панією Райффайзен Банк Аваль та Райффайзен
Лізинг Інтернаціональ. Але дана компанія займає
друге місце лише 2 останні роки дослідження, в
2010 р. вона займала 4 місце, поступившись при
цьому УніКредит Лізинг та ІНГ Лізинг Україна.
Водночас відмітимо, що за результатами наших
досліджень, серед п'ятірки лідерів лізингових
компаній існує щорічна жорстка конкуренція за сумою
лізингового портфелю, якими вони володіють. Наприклад,
якщо в 2012 р. третє місце в рейтингу посіла компанія Ун-
іКредит Лізинг з портфелем в 1,41 млрд грн., то в 2011 р. з
більшою сумою лізингового портфелю (1,46 млрд грн.) ця
компанія посіла лише четверте місце, поступившись при
цьому ІНГ Лізинг Україна з портфелем в 1,48 млрд грн.
Відмітимо, що "УніКредит Лізинг" входить до складу
фінансової групи UniCredit Group, 100% акцій якої нале-
жать УніКредит Лізинг (Італія).

Дуже перспективним новачком на ринку лізингу є
ТОВ "ОТП Лізинг", яка заснована в 2008 р., а в 2012 р.
займає п'яту позицію рейтингу основних гравців ринку
фінансового лізингу. Про перспективність даної компанії
свідчить той факт, що протягом досліджуваного періоду
ТОВ "ОТП Лізинг" практично в 9 разів збільшила свій
лізинговий портфель. Якщо, в 2010 р. він становив
0,1 млрд грн., що відповідає лише 17 позиції рейтингу, то
протягом 2011—2012 рр. ця компанія впевнено посідає
5 місце з портфелем в 0,7 та 1,1 млрд грн відповідно.

Останні місця в рейтингу сучасних українських лі-

зингових компаній в 2012 р. займають Адванс-лізинг
(39,5 млн грн.), ВФС Україна (31,88 млн грн.), Оптіма-
лізинг (26,3 млн грн.). При чому за 2010 р. дані по цим
компаніям відсутні, а по відношенні до 2011 р. зафіксо-
вано скорочення їх лізингового портфелю.

У цілому аналіз даних показує, що дві третини лізин-
гових компаній є найбільшими, мають негативний темп
приросту у 2012 р. порівняно з 2011 р. Третина лізинго-
вих компаній продемонструвала помітний приріст лізин-
гового портфеля, але в цілому його вартість у 2012 р.
несуттєво зменшилась по відношенню до 2011 р. на
391,9 млн грн.

ВИСНОВКИ
Таким чином, лізингові операції — відносно моло-

дий вид діяльності фінансових установ в ринковій еко-
номіці, але його запровадження та вдале використання
є досить потужним перспективним джерелом поповнен-
ня матеріально-технічного забезпечення. Україні по-
трібно уже сьогодні створити всі умови для використан-
ня переваг лізингу. Але основними чинниками, що стри-

Рис. 3. Динаміка структури джерел фінансування

лізингових операцій

Рис. 4. Вартісний розподіл лізингових платежів
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мують розвиток лізингу в України, є: нестабільна мак-
роекономічна ситуація і недостатня увага держави до
проблем реального сектора економіки; висока вартість
лізингових послуг внаслідок обмеженості доступу лізин-
годавців до дешевих фінансових ресурсів; низька кре-
дитоспроможність потенційних лізингоодержувачів;
низький рівень якості вітчизняної техніки та орієнтація
високорентабельних підприємств на закупівлю імпорт-
ної техніки й обладнання тощо. Проте дана сфера має
значні перспективи щодо розвитку, але він можливий
лише за умови створення сприятливого економічного
та правового середовища.

Тому з метою активізації розвитку лізингу в Ук-
раїні доцільно провести комплекс заходів, який пе-
редбачатиме: створення сприятливої законодавчої
бази для суб'єктів лізингової діяльності, удоскона-
лення системи оподаткування, кредитування, аморти-
зації; розширення структур лізингу, урізноманітнен-
ня джерел фінансування лізингу; надання податкових
пільг щодо операцій з міжнародного лізингу для вве-
зення на територію України високотехнологічного
устаткування; створення лізингових центрів, які б
спеціалізувалися на обслуговуванні малих під-
приємств; організацію при обласних лізингових цен-
трах відділів з формування бази даних про попит та
пропозицію на обладнання й устаткування; розроб-
лення державної програми підтримки лізингу, яка б
передбачала залучення банківського сектору до роз-
витку лізингових послуг та ін.

Назва лізингової 

компанії 

2 010 р. 2 011 р. 2 012 р. 

Лізинговий 

портфель, 

млн грн. 

Місце в 

рейтингу 

Лізинговий 

портфель, 

млн грн. 

Місце в 

рейтингу 

Лізинговий 

портфель, 

млн грн. 

Місце в 

рейтингу 

ALD Automotive 294,60 10 336,00 10 466,32 9 

AVIS Україна 132,40 16 173,00 13 207,00 14 

VAB Лізинг     317,04 11 307,50 12 

Автоприват     16,10 21 74,02 16 

Адванс-лізинг     49,48 20 39,50 19 

ВіЕиБі Лізинг 328,14 8         

ВТБ Лізинг Україна 5 230,27 1 4 869,36 1 3 505,03 1 

ВФС Україна     30,02 22 31,88 20 

Ерсте Груп Імморент 

Україна 

353,49 7 347,69 9     

Євро Лізинг 429,49 6 412,58 7 323,56 11 

Ілта 174,77 14 169,30 14 255,50 13 

ІНГ Лізинг Україна 1 420,00 3 1 482,00 3 1 336,70 4 

Кредит Європа Лізинг 145,63 15 96,61 16 66,13 17 

Ленд-ліз         62,07 18 

Оптіма-лізинг     53,45 19 26,30 21 

ОТП Лізинг 131,45 17 756,89 5 1 156,11 5 

Порше Лізинг Україна 229,83 12 363,83 8 546,44 7 

Райффайзен Лізинг 

Аваль 

1 329,86 4 1 913,29 2 2 004,80 2 

СГ Еквіпмент Лізинг 

Україна 

317,41 9 179,00 12 115,00 15 

Сканія Кредіт Україна 238,68 11 138,60 15 350,00 10 

УКІО Банк Лізинг 84,29 18 62,00 18     

Украіїнська Лізингова 

Компанія 

193,51 13 73,11 17     

Український Лізинговий 

Фонд 

        776,40 6 

УніКредит Лізинг 1 462,60 2 1 459,52 4 1 415,13 3 

Хюпо Альпе-Адріа-

Лізинг 

796,78 5 677,14 6 491,72 8 

Разом 13293,2  13949,01  13557,11  

Таблиця 3. Рейтинг українських лізингових компаній України за 2010—2012 рр.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання розробки загальнокорпоративної стратегії

розвитку підприємства розглядається у великій кількості
літературних джерел [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Але проблемі роз-
робки ІТ-стратегії, узгодженої з загальнокорпоратив-
ною, приділено недостатньо уваги. Вирішенню цього
завдання може допомогти методологія стратегічного
аналізу, яка успішно вже використовується при розробці
інших функціональних стратегій на багатьох вітчизня-
них підприємствах, зокрема такі методи, як управління
по цілях (MBO) на підставі ключових показників резуль-
тативності (KPI), Збалансована система показників
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(BSC), Бенчмаркінг тощо. Розглянемо приклади засто-
сування стратегічного аналізу в процесі розробки ІТ-
стратегії на вітчизняних підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як відмічається у роботі [7], ІТ-стратегія — частина
загальної стратегії підприємства, в якій розглядається
використання ІТ для досягнення підприємством стійкої
конкурентної переваги та інших стратегічних цілей. Та-
ким чином, головною метою розробки стратегії в об-
ласті ІТ є отримання переважної позиції підприємства
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за рахунок використання сучасних інформаційних сис-
тем і ресурсів.

В роботі [8] цілі ІТ-стратегії більш деталізовані на-
ступним чином:

— відповідність розвитку ІТ діяльності підприєм-
ства;

— створення сприятливих умов основної діяльності
для одержання максимальних вигід;

— раціональне використання ІТ-ресурсів;
— належне управління ІТ-ризиками.
При цьому ІТ-стратегія у даного автора зводиться

до управління очікуваннями, управління потребами та
управління ризиками.

У роботі [9] зазначається, що ІТ-стратегія складаєть-
ся з двох основних частин: стратегії змін портфелю при-
кладних систем підприємства та стратегії розвитку про-
цесів управління ІТ-ресурсами підприємства.

У роботі [10] розглядається, які конкурентні пере-
ваги можуть бути отримані від використання підприєм-
ством ІТ. Одним зі способів використання ІТ є об'єднан-
ня операцій окремих об'єктів бізнесу таким чином, щоб
вони функціонували як єдине ціле. Наприклад, амери-
канська компанія Citigroup об'єдналася на ринку фінан-
сових послуг разом з Citicorp і Travelers. При цьому зни-
зились накладні витрати, клієнтам стали доступні нові
фінансові послуги, а процеси маркетингу значно при-
скорились. Отже, використання ІТ дозволяє отримати
економічний ефект синергії від спільної роботи кількох
підприємств.

Другим ефектом від використання ІТ в роботі [10]
визначається посилення основної компетенції. Ефек-
тивність роботи всіх компонентів підприємства залежить
від того, наскільки вони беруть участь у розвитку або
створенні основного набору "навичок" або компетенцій.
Основна компетенція — це область діяльності, у якій
фірма є лідером на всіх ринках. Інформаційні технології
можуть допомогти в створенні або підвищенні основ-
ної компетенції підприємства. Будь-яка інформаційна
система, що допомагає поширювати знання, сприяє цьо-
му. Подібні системи підвищують існуючу компетенцію
та допомагають співробітникам отримати нові знання.

Хоча більшість стратегій припускає конкуренцію,
часто можна заощадити чимало коштів шляхом коопе-
рації з іншими підприємствами в даній галузі або суміж-
них з нею. Наприклад, підприємства можуть спільно роз-
робляти промислові стандарти, разом проводити рек-
ламні кампанії або поєднуватися для здійснення заку-
півель по більш низькій ціні.

Фірми можуть утворювати "інформаційні союзи" і
навіть поєднувати свої інформаційні системи, щоб
найбільш повно використовувати всі переваги синергії.
У випадку інформаційного партнерства обидва підприє-
мства об'єднують свої зусилля в області роботи з інфор-
мацією, діючи незалежно друг від друга у інших галу-
зях. Такого роду партнерство дає можливість підприє-
мствам здобувати нових клієнтів і відкриває нові мож-
ливості в області збуту та маркетингу. Підприємства, які
раніше конкурували один з одним, можуть знайти обмін
інформацією вигідним для себе. Наприклад, підприєм-
ство може продавати своїм клієнтам товари конкурентів
і власних постачальників через електронну систему за-
мовлень.

Завдяки співробітництву з іншими фірмами, підприє-
мства можуть використовувати інформаційні технології
для розробки промислових стандартів в області обміну
інформацією або при проведенні електронних ділових
операцій, що змусить інших учасників ринку викорис-
товувати їх. Подібні методи роботи підвищують ефек-
тивність діяльності компанії як на галузевому, так і на
бізнес-рівні — конкурентам складно випускати ана-
логічні продукти та на ринку будуть рідше з'являтися
нові гравці. Також підприємства галузі можуть створю-
вати промислові комп'ютерні мережі, що допомагають
їм координувати свою діяльність із урядовими закла-
дами, іноземними компаніями та діловими партнерами.

Інтернет-технології вплинули на промислові струк-
тури, спростивши процеси цінової конкуренції та полег-
шивши вихід на ринок для нових підприємств. Прибу-
ток підприємств помітно знизилися через те, що Інтер-
нет підвищив інформованість покупців про ціни та про
можливості придбання аналогічних товарів. Незважаю-
чи на те що Інтернет-технології відкривають масу нових
можливостей в області збуту та підвищення ефектив-
ності бізнес-процесів, підприємства не можуть одержа-
ти відчутної конкурентної переваги доти, поки вони по-
вністю не інтегрують нові методики в процеси плануван-
ня та виробництва.

Таким чином, на відміну від інших авторів, Дж. Ло-
дон розглядає не те, як ІТ-стратегія залежить від загаль-
ної стратегії підприємства, а зворотній зв'язок — як ІТ-
стратегія може вплинути та змінити загальну стратегію.

Як відмічається в роботах [2, 3, 4, 6, 8, 9], важливим
елементом стратегічного аналізу є розробка системи
ключових показників результативності (KPI). В роботі
[8] до ключових показників результативності в області
ІТ відносяться:

— поліпшення рентабельності ІТ-поцесів (відхилен-
ня поточних витрат від тих, які могли б мати місце при
відсутності інформаційних технологій);

— збільшення числа проектів трансформації струк-
тури підприємства, які стали можливими завдяки зас-
тосуванню ІТ;

— збільшення ступеня використання інфраструкту-
ри ІТ;

— збільшення ступеня задоволеності зацікавлених
осіб (за номенклатурою послуг, за кількістю скарг
тощо);

— поліпшення ефективності та результативності
роботи персоналу;

— збільшення доступності знань і інформації для
вдосконалювання управління підприємством;

— посилення зв'язків між керівництвом підрозділів
по ІТ і керівництвом підприємства;

— зміна ступеня зрілості управління ІТ.
У роботі [9] пропонується використовувати збалан-

совану систему показників (BSC) для визначення на-
прямів діяльності служби ІТ:

— у галузі фінансів (оптимізація витрат на ІТ на рівні
кращих по галузі, ефективність бюджетного плануван-
ня, внутрішня рентабельність служби ІТ);

— у галузі клієнтів — кінцевих користувачів (якість
та охоплення доступних ІТ-послуг, задоволеність кінце-
вих користувачів, інновації бізнес-процесів з викорис-
танням ІТ);
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— у галузі внутрішніх процесів служби ІТ (оптимі-
зація процесів та скорочення витрат, досягнення кра-
щих практик, оптимізація технічної інфраструктури ІС
та забезпечення працездатності систем у цілому, роз-
виток аутсорсингу);

— у галузі навчання та розвитку (оптимізація чисель-
ності та розвиток організаційної структури служби ІТ,
розвиток компетенцій співробітників, планування ка-
р'єри, підвищення іміджу служби ІТ в організації).

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка ІТ-стратегії на вітчизняних

підприємствах за допомогою методології стратегічно-
го аналізу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розробка стратегії в області ІТ дозволяє забезпе-

чити взаємозв'язок між стратегічними цілями підприє-
мства та напрямами розвитку ІТ, при цьому розвиток ІТ
розглядається як елемент стратегії розвитку підприєм-
ства. Також ІТ-стратегія забезпечує необхідний рівень
інформаційної підтримки ключових бізнес-процесів
підприємства, дозволяє підвищити віддачу від інвестицій
у розвиток інформаційних технологій підприємства.

У процесі розробки ІТ-стратегії необхідно визначи-
ти стратегічні та тактичні цілі розвитку інформаційних
технологій і як дані цілі пов'язані зі стратегічними ціля-
ми розвитку всього підприємства в цілому; існуючий і
майбутній (стратегічний) профіль інформаційних техно-
логій підприємства; план дій по досягненню поставле-
них стратегічних цілей.

Типовий план дій щодо реалізації ІТ-стратегії пови-
нен передбачати:

1. Створення структури управління інформаційни-
ми технологіями, що повинна бути зрозумілою, ефек-
тивною та прозорою, з визначеними діями, ясними ціля-
ми та з чітко вираженою відповідальністю.

2. Створення аудиторського комітету, що розгля-
дає, які ІТ-ризики існують для підприємства; проводить
оцінку того, як вони ідентифіковані, визначені та управ-
ляються.

3. Створення комісії з інформаційних технологій і
безпеки, а також вироблення погоджених рекомендацій
з використання інформаційних технологій та забезпе-
чення безпеки.

4. Проведення внутрішнього аудиту з прямою
звітністю перед керівництвом, а також створення умов і
можливостей для залучення незалежних зовнішніх ауди-
торів і експертів третьої сторони.

5. Перегляд уставів, бюджету та планів, розробле-
них з використанням ризик-планування; оцінка масш-
табів, ступеня охоплення і якості роботи аудиторів та
інших фахівців з управління ІТ-ризиками.

6. Визначення масштабу діяльності та уставу ауди-
торського комітету, підготовка щорічних записок, що
відображають стан інформаційних технологій та вирі-
шення питань забезпечення безпеки.

7. Проведення моніторингу управління процесами,
що спрямовані на те, щоб ІТ-ресурси забезпечували
досягнення стратегічних цілей.

8. Проведення аналізу випадків невдач при реалі-
зації ІТ-проектів, що відбулися через неефективність

внутрішнього управління, і оцінки достатності або не-
достатності фактичного та потенційного впливу цього
управління на досягнення успіху.

9. Оцінку масштабів і якості проведення постійного
моніторингу ІТ-ризиків і здійснення контролю за ІТ-ри-
зиками.

10. Створення в рамках правління комітету з ІТ-стра-
тегії, призначеного для проведення від імені правління
моніторингу головних ІТ-інвестицій і вироблення реко-
мендацій зі стратегічних напрямків розвитку та викори-
стання інформаційних технологій на підприємстві.

11. Розробку процесів створення та підтримки ба-
лансу між показниками невдачі/успіху в портфелі інно-
ваційних проектів.

12. Розробку показників діяльності вищого менед-
жменту з виконання ІТ-стратегії, а також показників сту-
пеня глибини та прозорості, з якою вона була доведена
до відома всього підприємства, і оцінку наскільки ця
стратегія є зрозумілою для підприємства.

13. Залучення зацікавлених осіб у процедури виз-
начення стратегічних ІТ-метрик і критеріїв оцінки робо-
ти інформаційних технологій.

Типовий стратегічний план розвитку підприємства в
області ІТ включає такі розділи:

1. Результати стратегічного аналізу ІТ підприємства
(загальна інтегральна оцінка існуючого стану інформа-
ційних технологій з точки зору стратегії розвитку під-
приємства, оцінка готовності окремих областей ІТ до
майбутніх змін).

2. Мета та завдання розвитку ІТ підприємства (транс-
ляція стратегічних цілей підприємства на рівень інфор-
маційних технологій, формулювання цілей і завдань
розвитку ІТ, вибір пріоритетних завдань по областях ІТ).

3. Принципи управління ІТ підприємства (формулю-
ються принципи управління ІТ-проектами, інвестиціями
в ІТ та портфелем ІТ-проектів, розробляються принци-
пи контролю ефективності ІТ).

4. Майбутні архітектура ІТ та система управління ІТ
(опис планового стану ІТ і системи управління ІТ, модель
управління, роль ІТ центра, склад необхідних ІТ-про-
цесів, розробляється стратегія переходу від поточного
стану ІТ до цільового, здійснюється вибір платформи
ІТ).

5. Портфель консалтингових та ІТ проектів (скла-
дається загальний план-графік реалізації проектів на
період планування, у план-графіці відображається по-
рядок виконання проектів, їх взаємозалежності, три-
валість, строки початку та завершення, проводиться
оцінка бюджетів проектів з побудовою необхідних
фінансових моделей).

Таким чином, стратегічний аналіз є першим обов'яз-
ковим етапом розробки ІТ-стратегії.

Головними об'єктами стратегічного аналізу ІТ є:
— інформаційні бізнес системи (додатки, що адек-

ватно підтримують ключові бізнес-процеси підприєм-
ства);

— ІТ інфраструктура (технологічна інфраструктура,
що є надійною та ефективною платформою для функц-
іонування і розвитку інформаційних технологій);

— система управління ІТ (оргструктура ІТ, процеси
управління ІТ, комплекс технічних засобів і регламентів,
що дозволяють здійснювати безперебійну роботу та
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економічно ефективний розвиток і
супровід інформаційних технологій);

— інформаційна безпека (комп-
лекс організаційних мір і технічних
засобів, що забезпечує необхідний і
достатній рівень захищеності ІТ-ре-
сурсів).

На першому етапі стратегічного
аналізу проводиться обстеження фун-
кціональних областей та бізнес-про-
цесів. Головною метою обстеження є
збирання вимог бізнес-користувачів
до ІТ, щоб спланувати можливі проекти розвитку та зро-
зуміти поточне положення справ з ІТ-підтримкою
бізнесів-користувачів.

Основні підходи з виявлення бізнес-вимог: проведен-
ня інтерв'ювання/анкетування бізнес-користувачів, збір
поточних проблем бізнес-користувачів, виділення основ-
них бізнес-областей, фіксація поточної функціональної
архітектури на підставі зібраного матеріалу, оцінка сту-
пеня автоматизації на підставі зібраних проблем і вияв-
лених стратегічних пріоритетів, фіксація зібраних про-
блем бізнес-користувачів з виділенням самих істотних.

У процесі обстеження будується модель бізнес-про-
цесів верхнього рівня, проводиться оцінка повноти фун-
кціонального покриття ІС. На кінцевому етапі обстежен-
ня виявляються проблеми бізнесів-користувачів. У таб-
лиці 1 представлений приклад проблем, виявлених у про-
цесі обстеження.

Обстеження існуючих інформаційних систем (ІС)
проводиться на підставі бальної експертної оцінки за
наступними напрямами:

— функціональність систем (простота та зручність
адаптації додатку до мінливих бізнес-процесів, відпо-
відність поточним бізнес-вимогам, наявність засобів
побудови звітів/друкованих форм);

— технологічна реалізація (оцінка технологічної
архітектури додатків, оцінка якості технічної реалізації
програмного продукту);

— підтримка інформаційних систем (якість інфрас-
труктури, її продуктивність і доступність, якість експ-
луатації програмного забезпечення ІС, якість організації
розвитку інформаційної системи);

— документування інформаційних систем (забезпе-
ченість технічною документацією, забезпеченість кері-
вництвами адміністратора інформаційної системи, за-
безпеченість документацією користувачів, забезпе-
ченість проектною документацією);

— інтеграція інформаційних систем (рівень інтег-
рації інформаційних систем у цілому, рівень інтеграції
ІС по видах бізнесу).

Обстеження інфраструктури ІТ проводиться на
підставі експертної оцінки за наступними напрямами: об-
числювальна інфраструктура (сервери, робочі станції,
операційні системи, загальносистемні сервіси, системи
зберігання даних, резервне копіювання); мережева
інфраструктура (локальні мережі, телефонія, системи
передачі даних, підключення до Інтернету); інженерна
інфраструктура (системи електропостачання, кондиці-
ювання, пожежогасіння, контролю доступу).

При оцінці інфраструктури ІТ може використовува-
тись така шкала:

— області, що повністю відповідають потребам
підприємства

— області, що мають недоліки, але робота з ви-
правлення яких вже йде;

— області, що вимагають особливої уваги.
У процесі обстеження системи управління ІТ вста-

новлюються стратегічні завдання по таких напрямках:
— організаційна структура та персонал служби ІТ

(приклад завдань — визначення та формування опти-
мальної структури управління ІТ; перехід до оцінки ефек-
тивності ІТ на основі ключових показників ефективності);

— ІТ-процеси (приклад стратегічних завдань — за-
безпечення функціонування ІТ з використанням передо-
вих стандартів управління ІТ; розробка в першу чергу
наступних процесів управління: управління конфігураці-
ями, управління змінами, проблемами та релізами; орган-
ізація взаємодії ІТ та бізнесу на основі угод про рівень
послуг, що надаються, узгодження планів розвитку ІТ із
планами розвитку бізнесу, формулювання вимог бізнесу
до функціональності та якості ІТ-підтримки);

— документація, регламентна та нормативно-мето-
дична база (приклад завдань — підтримка в актуально-
му стані нормативно-методичної документації забезпе-
чення ІТ: у першу чергу розроблених показників доступ-
ності ІТ-послуг і процесу управління доступністю ІТ-по-
слуг; розробка та впровадження корпоративних стан-
дартів на використовувані технічні засоби та програм-
не забезпечення);

— спеціалізоване програмне забезпечення для
служби ІТ (приклад завдань — впровадження програм-
ного забезпечення для організації служби підтримки
користувачів як співробітників (HelpDesk), так і клієнтів
(Call-центр); впровадження програмного забезпечення
для інвентаризації та обліку технічних засобів).

На другому етапі розробки ІТ-стратегії визначають-
ся мета та завдання розвитку ІТ підприємства, узгоджені
зі стратегічними цілями підприємства. У таблиці 2 пред-
ставлений приклад установки відповідності між страте-
гічними цілями підприємства та завданнями ІТ з викори-
станням збалансованої системи показників (BSC).

ВИСНОВКИ
Таким чином, головною метою розробки стратегії в

області ІТ є отримання переважної позиції підприємства
за рахунок використання сучасних інформаційних сис-
тем і ресурсів. ІТ дозволяють отримати ефекти синергії
за рахунок інформаційного партнерства, а також допо-
магають поширювати знання, сприяють підвищенню
основної компетенції підприємства. Інтернет-технології
відкривають масу нових можливостей в області збуту

Структурний підрозділ Інформаційна система 

Відсутність ряду систем 

Департамент розвитку корпоративного 

бізнесу 

Система управління взаємодією з клієнтами 

Департамент управління персоналом Система управління персоналом 

Недоліки існуючих систем 

Департамент бухгалтерського обліку Довідники (нестача реквізитів, невідповідність 

аналогічним довідникам інших систем)  

Фінансовий департамент Невідповідність поточним методикам і 

регламентам (можливість неповного введення 

даних, відсутність додаткових довідників) 

Таблиця 1. Проблеми бізнес-користувачів, виявлені в процесі

обстеження
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та підвищення ефективності бізнес-процесів, але
підприємства не можуть одержати відчутної конкурен-
тної переваги доти, поки вони повністю не інтегрують
нові методики в процеси планування та виробництва.

Розробка стратегії в області ІТ дозволяє забезпе-
чити взаємозв'язок між стратегічними цілями підприє-
мства та напрямками розвитку ІТ. Стратегічний аналіз є
першим обов'язковим етапом розробки ІТ-стратегії.
Головними об'єктами стратегічного аналізу ІТ є інфор-
маційні бізнес системи, ІТ інфраструктура, система
управління ІТ; інформаційна безпека.
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Таблиця 2. Зв'язок завдань ІТ зі стратегічними цілями підприємства

Стратегічні цілі підприємства Завдання ІТ 

Перспектива «Фінанси» 

Підвищення ефективності 

поточної діяльності. 

Збільшення потенціалу та 

зростання бізнесу 

Автоматизація процесів управління ресурсами відповідно до міжнародних 

вимог і кращих практик. 

Автоматизація процесів планування, бюджетування, обліку витрат за 

допомогою єдиної централізованої системи управління ресурсами 
підприємства 

Перспектива «Клієнти» 

Підвищення цінності послуг 

для клієнтів. 
Розширення ринкової 

присутності 

Забезпечення клієнтів підприємства актуальною, достовірною та повною 

інформацією про статуси замовлень, що виконуються, за рахунок 
корпоративних інформаційних систем. 

Максимальна інтеграція з бізнес-процесами як постачальників, так і покупців 

підприємства 

Перспектива «Процеси» 

Удосконалення основних 

процесів. 

Удосконалення 

забезпечуючих процесів 

Перехід на ефективну промислову систему управління мережею 

транспортування. 

Створення єдиної централізованої системи управління ресурсами підприємства 

Максимальна інтеграція наскрізних бізнес-процесів підприємства за рахунок 

впровадження сучасних промислових інтеграційних платформ 

Перспектива «Розвиток» 

Удосконалення 

інформаційної системи. 

Забезпечення необхідної 

якості персоналу. 

Удосконалення системи 
управління  

Створення сучасної інформаційної системи управління персоналом. 

Створення системи єдиного корпоративного навчання. 

Створення системи єдиної корпоративної звітності та аналізу. 

Створення інформаційної системи стратегічного управління компанією на 

основі ключових показників ефективності 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасну українську економіку важко уявити без

кризових явищ. Загальний їх прояв виглядає як не-
можливість отримувати задовільнені економічні
ефекти при застосуванні відпрацьованих схем гос-
подарської діяльності. Уряди, що останнім часом
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Створення інтелектуальних виробництв є результатом практичної реалізації креативної

активності суспільства. Рівень креативної активності населення країни визначається індикато-

рами економіки знань, що використовуються у сучасній світовій практиці для аналізу економі-

ки. Одним із суттєвих механізмів впливу на цю відповідність є існуюча в країні банківська сис-

тема. У статті розглядаються показники, що характеризують міру впливу банківської системи

України на відносний обсяг науковців і інженерів та витрати на наукові дослідження і розробки.

Пропонуються формули для розрахунку зазначених показників. У статті проводиться дослід-

ження економічної сутності результатів застосування цих формул до статистичних показників

поточного стану економіки України. У статті пропонуються форми реалізації елементів банкі-

вського механізму, які здатні підвищити значення індикаторів відносного обсягу науковців і інже-

нерів та витрат на наукові дослідження і розробки в Україні.

Creation of knowledge production is a result of the practical realization of the creative activity of

the society. The level of creative activity of the population determines the degree of their compliance

with the indicators of knowledge economy. One of the essential mechanisms of the effect of this line

is the current banking system in the country. In this article considered indicators that characterize

the influence of the Ukrainian banking system to level of science and engineering enrollment ratio

and total expenditure for r&d. The formulas were proposed for calculating its. The economic

substance of the results of applying these formulas to the statistical indicators of state Ukrainian

economy was researched. We are proposing forms of implementation the elements of banking

mechanism that can increase the indicators of science and engineering enrollment ratio and total
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змінювали один одного, основними пріоритетами на-
ціональної економіки вважали масове індустріаль-
не виробництво, основу якого утворюють технології
третього, максимум четвертого технологічного
рівнів: технології використання електроенергії; тех-
нології сталевого прокату; технології на основі
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відкриттів у галузі хімії; технології розвитку енерге-
тики із використанням нафти, нафтопродуктів та
газу; технології супутникового зв'язку; технології ви-
готовлення синтетичних матеріалів . Натомість
успішні економічні системи сьогодення спираються
на технології п'ятого та шостого технологічних ук-
ладів: технології мікроелектроніки, інформатики,
оптоелектроніки, біотехнології, нанотехнології, тех-
нології штучного інтелекту. Цілком логічно фор-
мується висновок, що зміна технологічних пріори-
тетів є єдиним шляхом виходу України з кризового
піке з можливостями подальшої розбудови економ-
іки.

Економічна модель країни, в якій більшість
ВВП формується за рахунок високотехнологічних
інтелектуальних виробництв має назву економіка
знань. Міру відповідності економічної системи пев-
ної крани або регіону в сучасній світовій практиці
прийнято оцінювати системою показників. Одним
з таких показників є індекс інновацій (Innovation
System Index — ISI), який дає загальну характери-
стику рівня розвитку інноваційної системи [1]. Цей
показник комплексний і розрахунок його значен-
ня залежить від значень низки індикаторів, які виз-
начені робочою групою Світового Банку в рамках
спеціальної програми "Знання для розвитку".

Банківська система здатна в певній мірі вплива-
ти на деякі з цих індикаторів, стимулюючи тим са-
мим процес розбудови економіки знань у країні.
Зокрема такими індикаторами є: відносний обсяг
науковців і інженерів (Science and Engineering
Enrollment Ratio — SEER) та витрати на наукові дос-
лідження і розробки (Total Expenditure for R&D —
TERD). Перший визначає частину від загальної
кількості студентів, що було зараховано в навчальні
заклади на спеціальності, на яких переважає вив-
чення точних наук (інженерні, технічні, конструк-
торські і т. д.). Другий — частину ВВП, що відно-
ситься до витрат на фундаментальні та прикладні
дослідження, експерименти по створенню нових
приладів, процесів, продуктів. Дослідження можли-
востей змін у банківській системі України, здатних
вплинути на підвищення значень цих індикаторів,
має за мету створення теоретичної основи банківсь-
кого механізму стимулювання розбудови економі-
ки знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема орієнтації банківської системи на
стимулювання процесів розширення значущості
високотехнологічних підприємств в економіці краї-
ни підлягала дослідженню та обговорювалась у
наукових публікаціях науковцями та практиками
такими, як: О.В. Васюренко, В.П. Семиноженко,
Т.А. Васильєва, Н.С. Поповенко, О.І. Лаврушин,
Н.І. Валенцева, І.Т. Балабанов, Дж. Фінерті, Дж. Хем-
пел. Однак, незважаючи на отриманні результати
досліджень, певні аспекти зазначеної проблеми
залишаються актуальними на теперішній час. Зок-
рема в публікаціях досі не зустрічалися результа-
ти дослідження впливу банківської системи на по-

казники, що характеризують рівень економіки
знань у країні.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті — дослідження можливих змін у бан-

ківській системі Украї-ни з метою реалізації еле-
ментів банківського механізму, які здатні підвищи-
ти значення індикаторів відносного обсягу науковців
і інженерів та витрат на наукові дослідження і роз-
робки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Створення інтелектуальних виробництв, що вис-

тупають фундаментом економіки знань, є результа-
том практичної реалізації креативної активності сус-
пільства. Його відображенням можна вважати
відносну кількість людей в населенні країни, які опи-
суючи результат своєї роботи, можуть вжити слова
"нове" та "вперше". В контексті реальної економіки
така здатність є необхідною умовою отримання лю-
диною кваліфікації інженера та наукового ступеню.
Саме тому індикатор SEER здатен достовірно харак-
теризувати вплив економічної системи країни на ба-
жання громадян реалізовувати свій інтелектуальній
потенціал у науково-технічній діяльності. Рушійна
сила цього впливу полягає в затребуваності інже-
нерів і науковців в різних сферах,  зокрема в
банківській.

Характеристику впливу банківської системи краї-
ни на індикатор відносного обсягу науковців та інже-
нерів ми пропонуємо визначати на основі показника
IBseer (Influence of the Banking on SEER). Цей показ-
ник розраховується як середньоарифметичне зна-
чення між показниками її впливу на відносний обсяг
науковців — IBsr та відносний обсяг інженерів —
IBеr:

 

2

IBerIBsr
IBseer 

+
= (1).

Показник IBsr (ф.1) характеризує наскільки бан-
ківська система країни впливає на зацікавленість лю-
дей у проведенні наукових досліджень та отриман-
ня наукових ступенів кандидата та доктора наук. Він
визначає наскільки відносна кількість фахівців з на-
уковим ступенем у банківській сфері співвідносить-
ся з відносною кількістю наукових співробітників в
країні. Розрахунок IBsr пропонується здійснювати за
формулою 2:

 

TBSRSD

TRBSSD
IBsr 

⋅

⋅
= (2),

де BSSD — банківські спеціалісти з науковим
ступенем (Banking Specialists with Scientific De-
grees);

TBS — загальна кількість банківських спец-
іалістів (Total of Banking Spe-cialists);

RSD — наукові співробітники з науковим ступе-
нем (Researchers with Scientific Degree);

TR — загальна кількість наукових співробітників
(Total of Researchers).

У формулі 2 змінна BSSD представляє собою чи-
сельність докторів і кандидатів наук, що працювали
в банках упродовж року; TBS — загальна річна чи-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

33

сельність банківських спеціалістів (керівники, про-
фесіонали, фахівці) з повною вищою освітою. Змінна
RSD представляє собою кількість спеціалістів, які уп-
родовж року виконували наукові та науково-технічні
роботи та мають науковий ступінь доктора наук або
кандидата наук; TR — загальна річна кількість спец-
іалістів, задіяних в наукових роботах.

Показник IBsе (ф.1) характеризує міру заохочен-
ня банками населення країни отримувати інженерні
спеціальності та спеціальностей, пов'язаних з пріо-
ритетним вивченням точних наук для подальшого
працевлаштування. Він визначає наскільки частина
високотехнологічної тематики в структурі навчаль-
них заходів з підвищення кваліфікації  банків
співвідноситься з відносною кількістю наукових
організацій за галузями технічних наук в країні. Роз-
рахунок IBsе пропонується здійснювати за форму-
лою 3:

 
 

SOTSTABE

TSOHTBE
 IBse

⋅

⋅
= (3),

де HTBE — високі технології в банківській освіті
(High Technology in Banking Education);

TABE — тематичні напрями в банківській освіті
(Thematic Areas of Banking Education);

SOTS — наукові організації за галузями техніч-
них наук (Scientific Organization in Technical Scien-
ces);

TSO — загальна кількість наукових організацій
(Total of Scientific Organization).

У формулі 3 змінна HTBE представляє собою
кількість тематичних на-прямів з підвищення квалі-
фікації персоналу, які пов'язані із вивченням висо-
ких (інформаційних) технологій, що були здійснені
в банках упродовж року; TABE — загальний річний
обсяг тематики в освіті банківського персоналу.
Змінна SOTS представляє собою кількість наукових
організацій, основна діяльність яких упродовж року
спиралась на технічні науки;  TSO — загальна
кількість наукових організацій в країні на кінець
року.

Адекватність формул 1, 2 і 3 була перевірена на
основі використання даних, представлених у таб-
лиці 1, локалізувавши при цьому дані по банківській
системі показниками НБУ через їх недостатність у
загальному обсязі. Результати розрахунку показ-

ника IBseer та динаміку його зміни за попередні
роки представлено на рисунку 1.  Економічна
сутність цих результатів полягає в тому, що набли-
ження IBseer до одиниці означає посилення праг-
нення банківської системи України збільшити об-
сяг науковців та інженерів в країні. Навпаки, набли-
ження IBseer до нуля вказує на падіння зацікавле-
ності банків у працівниках зазначених категорій.
Розглянемо елементи банківського механізму та
форми їх реалізації, які здатні віддалити IBseer від
0 і наблизити до 1.

З огляду на загальну структурі банківського
механізму [6], його можна представити як систему,
основу якої утворюють три взаємопов'язані ланки:
управління організацією банківської системи, управ-
ління банківською діяльністю, управління банківсь-
ким персоналом. Стосовно економіки знань принцип
дії банківського механізму полягає у прагненні підви-
щити значення показників рівня її розвитку для краї-
ни через форми реалізації цих ланок. Міру впливу
банківської системи на індикатор відносного обся-
гу науковців та інженерів визначає наявність та ефек-
тивність певних форм реалізації складових ланок
зазначеного механізму.

Елементом підвищення IBseer в банківському
механізмі є функції проведення НДР в ланці управ-
ління банківською діяльністю. Форма його реалі-
зації полягає в організації науково-технічної діяль-
ності, що передбачає забезпечення банківських
підрозділів спеціально підготовленим персоналом,
доступом до інформаційних джерел та технічною
базою для проведення дослідницьких робіт. Під
спеціальною підготовкою персоналу мається на
увазі сформований у людей світогляд, що їхня ро-
бота є настільки цінною, наскільки новацій вона
містить. Саме такий світогляд формує інженерна ос-
віта, процес здобуття якої основується на признанні
задовільними результатів виконання учбових зав-
дань при наявності в них в певній мірі індивідуаль-
ності (новизни). З огляду на вищесказане напро-
шується висновок про потребу в наданні переваг
службами управління персоналом банків претен-
дентам з дипломами інженера на будь-які вакантні
посади.

З іншого боку, важливу роль відіграє відповід-
не спрямування підвищення кваліфікації банківсь-

Таблиця 1. Початкові данні для розрахунку IBseer та IBterd

Рік 

Кількість 
спеціалістів, 

які 
виконували 

наукові роботи 

(тис.) 
[7] 

Кількість 
спеціалістів, 

які 
виконували 

наукові роботи 

мають 
науковий 

ступінь 
наук (тис.) [7] 

Чисельність 
спеціалістів 
НБУ з 
повною 

вищою 

освітою 

(тис.) 
[6] 

Чисельність 
докторів і 
кандидатів 

наук у складі 
НБУ (тис.) 

[6] 

ВВП 

(млрд грн.) 

[6] 

Обсяг 
наукових 
робіт, 

виконаних 
власними 

силами 

організацій 

(млн грн.) [7] 

Кількість 
напрямів 

наукових 
досліджень 
НБУ 

[6] 

2006 107,00 22,10 6,34 0,324 544,2 6058,7 8 

2007 105,50 22,00 6,45 0,368 720,7 7298,8 5 

2008 94,00 21,60 6,64 0,385 948,1 8538,9 6 

2009 92,00 21,50 6,79 0,417 914,7 8653,7 5 

2010 89,00 21,50 6,23 0,119 1094,6 9867,1 6 

2011 85,00 20,50 5,88 0,121 1302,1 10349,9 13 

2012 82,00 20,40 6,53 0,123 1408,9 11252,7 5 
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ких робітників. Особливо тут слід приділити увагу
курсам з вивчення та практичного застосування су-
часних інформаційних технологій. Це повинно сто-
суватися працівників всіх структурних підрозділу
банків (не тільки ІТ-відділів) оскільки банківська
справа, по своїй сутності, сама представляє собою
інформаційну технологію. Зацікавленість серед
працівників у такому підвищенні кваліфікації дося-
гається впровадженням процесного підходу до
організації управління, при якій ведення бізнесу
розглядається як сукупність взаємопов'язаних про-
цесів, що мають, окрім власних цілей, наборів робіт
і критеріїв оцінки результату, забезпечуючи ресур-
си, включаючи забезпечення персоналом. При цьо-
му зарплата працівників повинна залежати від
кількісних і якісних показників участі в робочих
процесах.

Неменш важливим аспектом виступає систе-
ма заохочення банківських працівників в отри-
манні наукових ступенів, оскільки основою кож-
ного з  них є відкриття (винахід). На роль стиму-
лу тут непогано підходить надання преференцій
при заміщенні вакантних керівних посад фахів-
цям з наявністю наукового ступеню у  відповід-
них областях науки. При цьому повинно бути
організовано інформативне забезпечення сто-
совно актуальних наукових тем і напрямів дос-
ліджень, робота над якими надасть  суб'єктам
фінансових підприємств ознаки інтелектуально-
го виробництва.

Загалом, створення інтелектуальних вироб-
ництв у великій мірі залежить від обсягу фінансо-
вих засобів, які державні інституції виділяє на на-
укові дослідження і розробки. Звісно, цей обсяг
повинен братися до уваги відносно показника
річного ВВП країни, що власне і враховує показ-
ник TERD. Характеристику впливу банківської си-
стеми на індикатор витрат на наукові досліджен-
ня і розробки ми пропонуємо визначати на основі
показника IBterd (Inf luence of  the Banking on
TERD). Цей показник визначає на скільки зміни в
тематичній спрямованості наукових досліджень в
області банківських технологій відповідають ди-
наміці витрат країни на науково-дослідні роботи
відносно ВВП. Зважаючи на це визначення розра-
хунок IBterd пропонується здійснювати за форму-

лою 4:

 

2)
RVRpp

RVRcpRApp
- RAcpRAcp

RAcp
IBterd

⋅
+

=     (4),

де RAcp — напрями наукових досліджень за ак-
туальний період (Research Areas for the current
period);

RApp — напрями наукових досліджень за попе-
редній період (Research Areas for the previous pe-
riod);

RVRFcp — відносна вартість наукових дослід-
жень актуального періоду (Relative Value of Re-
searches for the current period);

RVRpp — відносна вартість наукових досліджень
попереднього періоду (Relative Value of the Venture
Funds for the previous period).

У формулі 4 змінна RAcp представляє собою
кількість напрямів наукових досліджень, що прово-
дились упродовж року в банківських установах краї-
ни; RAрp — це аналогічне значення за попередній
рік. Змінна RVRcp представляє собою відношення
обсягу наукових та науково-технічних робіт, вико-
наних власними силами організацій України до ВВП
за рік, для якого проводиться розрахунок IBterd;
RVRpp — це аналогічне значення за попередній рік.

Адекватність формули 4 була перевірена на ос-
нові використання даних, представлених у таблиці
1. Результати розрахунку показника IBterd та дина-
міку його зміни за попередні роки представлено на
рисунку 1. Економічна сутність цих результатів по-
лягає в тому, що наближення IBterd до одиниці оз-
начає підвищення ступеня відповідності тематично-
го спрямування наукових досліджень в банківській
сфері динаміці питомої ваги вартості наукових та
науково-технічних робіт у ВВП країни. Навпаки, на-
ближення IBterd до нуля вказує на зниження цієї
відповідності.

Розглянемо елементи банківського механізму та
форми їх реалізації, які здатні віддалити IBterd від
0 і наблизити до 1, обмеживши їх звітністю НБУ з
вказаних вище причин. За аналогією з IBseer, зна-
чення впливу банківської системи на індикатор вит-
рат на наукові дослідження і розробки визначає на-
явність та ефективність певних форм реалізації скла-
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Рис. 1. Динаміка значень показників IBseer та IBterd
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дових ланок зазначеного механізму. Елементом
підвищення IBterd у банківському механізмі так само
виступають функції проведення НДР у ланці управл-
іння банківською діяльністю. Форма його реалізації
полягає в розробці науково-технічної політики бан-
ку, що передбачає організацію наукового пошуку з
метою винаходу нових банківських послуг і про-
дуктів, зниження витрат, підвищення конкурентосп-
роможності.

У масштабах банківської системи країни суттєву
роль в зазначеній формі реалізації повинен відігра-
ти державний регулятор — НБУ. Фінансове стиму-
лювання наукової роботи в фінансових установах
можливо здійснювати завдяки проведення таких за-
ходів:

— призначення грантів на проведення науково-
дослідних робіт за визначеними темами;

— надання преференцій у рефінансуванні для ко-
мерційних банків, що досягли відчутних успіхів у роз-
робки актуальних наукових тем;

— виплати індивідуальних гонорарів авторам на-
укових публікацій, що мають експертно-доведену
практичну цінність.

Актуальність наукових тем повинна виходити з
проблем з якими стикаються безпосередньо суб'єкти
фінансового підприємництва і спрямовуватись на їх
вирішення. З метою інформування про їх наявність
потрібно, на основі сучасних інформаційних техно-
логій, створити ефективну систему зворотного зв'яз-
ку між комерційними банками та підрозділу(ів) НБУ,
що опікуються НДР. Ця система може також слугу-
вати платформою для оперативного обміну консуль-
тативною та звітною інформацією, що неодмінно
сприятиме креативної активності банківського пер-
соналу.

ВИСНОВКИ
Визначення міри впливу банківської системи Ук-

раїни на рівень відносного обсягу науковців і інже-
нерів та витрат на наукові дослідження і розробки
можна на основі розрахунку показників IBseer та
IBterd. Область їх визначення від 0 до 1. Перший виз-
начає, в якій мірі співвідносяться: відносна кількість
фахівців з науковим ступенем у банківській сфері з
відносною кількістю наукових співробітників у країні
та частина високотехнологічної тематики в структурі
навчальних заходів банків з відносною кількістю на-
укових організацій за галузями технічних наук в
країні. Другий — на скільки зміни в тематичній спря-
мованості наукових досліджень в області банківсь-
ких технологій відповідають динаміці витрат країни
на науково-дослідні роботи.

Застосування елементів банківського механізму
здатне підвищити значення IBseer через форму реа-
лізації, яка полягає в організації науково-технічної
діяльності, що передбачає забезпечення банківських
підрозділів інженерним та науковим персоналом, до-
ступом до інформаційних джерел та технічною ба-
зою для проведення дослідницьких робіт. Підвищен-
ня значення IBterd можливе через форму реалізації
банківського механізму, яка полягає в розробці на-
уково-технічної політики банку, що передбачає

організацію наукового пошуку з метою винаходу
нових банківських послуг і продуктів, зниження вит-
рат, підвищення конкурентоспроможності.
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WAYS OF IMPROVING THE ESTIMATION OF RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISES
WITH REGARD TO INTERNAL ACCOUNTS PAYABLE

Проведено аналіз сучасних підходів до оцінки економічних результатів діяльності підприємств.

Виявлено, що значною кількістю авторів пропонується коригувати прибуток підприємства на суму

зміни внутрішньої кредиторської заборгованості, яка виникає у випадку несвоєчасного здійснення

необхідних витрат та виплат або порушення технології виробництва. Обгрунтовано, що приріст внут-

рішньої кредиторської заборгованості доцільно збільшувати на коефіцієнт зростання втрат внаслі-

док недофінансування обов'язкових програм на підприємстві. Запропоновано проводити оцінку не

тільки з точки зору підприємства, але й з урахуванням інтересів його власників, включаючи до скла-

ду внутрішньої кредиторської заборгованості недофінансування дивідендних виплат. Розроблено

економіко-математичну залежність планової величини дивідендних виплат від чистого та накопиче-

ного прибутку з урахуванням сум дебіторської та кредиторської заборгованості за розрахунками з

акціонерами. Проведено оцінку економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбі-

натів України з урахуванням їх внутрішньої кредиторської заборгованості за інвестиційними проек-

тами, витратами на ремонти, розкривними роботами та за дивідендними виплатами. Встановлено,

що внутрішня кредиторська заборгованість ГЗК України має тривалий період виникнення втрат, що

суттєво впливає на майбутню вартість грошових потоків, пов'язаних з дофінансуванням необхідних

витрат та виплат. Запропоновані підходи можуть використовуватись при оцінці результатів діяль-

ності підприємств власниками, менеджментом підприємств та іншими групами зацікавлених осіб.

The analysis of the modern approaches to the evaluation of the economic performance of enterprises. It

is revealed that a significant number of authors are encouraged to adjust the profit of the company in the

amount of changes to the internal payables, which arise in case of delay in the implementation of the

necessary expenses and payments, or violations of the production technology. It is proved that the gains in

domestic accounts payable should be increased by a factor of growth of losses because of underfunding

mandatory programs at the enterprise. It is suggested to evaluate not only from the point of view of the

enterprise, but also with regard to the interests of its owners, including in the internal structure of accounts

payable of underfunding of dividend payments. The developed economic-mathematical dependence of

the planned size of dividend payments from the net and the accumulated profit including the amounts of

accounts payable and receivable for settlements with shareholders. The estimation of economical activity

results of ore mining and processing enterprises of Ukraine with regard to their internal accounts payable

on investment projects, the cost of repairs, Stripping works and for divudend payments. It was found that

internal payables MINING complex of Ukraine has prolonged the period of occurrence of losses, which

significantly affect the future value of the cash flows related to financing for necessary expenses and

payments. The proposed approach can be used when evaluating the results of activity of enterprises owners,
management companies and other groups interested parties.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значну кількість економічної літератури присвяче-

но питанням оцінки економічних результатів діяльності
підприємств. Це пояснюється, з одного боку, актуаль-
ністю зазначеного питання для будь-якого підприєм-
ства, та, з іншого, наявністю певних обмежень викорис-
тання та недоліків існуючих показників економічних ре-

Ключові слова: економічні результати діяльності підприємств, прибуток, фінансовий стан, внутріш-
ня кредиторська заборгованість.

Key words: economic performance of enterprises, profit, financial condition, internal payables.

зультатів. Розглянемо сучасні підходи до оцінки резуль-
татів діяльності підприємств.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загальноприйнято, що метою діяльності будь-яко-

го підприємства є одержання прибутку. В сучасній еко-
номічній практиці існує велика кількість показників при-
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бутку. Так, у [2] виділено валовий, операційний та чис-
тий прибуток (табл. 1).

Крім того, для оцінки результатів операційної діяль-
ності в практиці вітчизняних підприємств все частіше ви-
користовується як показник EBITDA [7, 1], який є опе-
раційним прибутком до амортизації, що наближає
EBITDA до грошового потоку. Цей показник недостат-
ньо повно розкриває результати діяльності підприєм-
ства, оскільки не враховує стан розрахунків за реалізо-
вану продукцію та одержану сировину, матеріали, енер-
гоносії.

Дійсно, поряд з прибутком важливим показником
фінансово-економічних результатів є також зміна фі-
нансового стану підприємства [ 6]. Автором [ 6] запро-
поновано коригувати показник результатів діяльності
підприємства на суму додаткового збитку підприємства
від збільшення у нього надлишку кредиторської забор-
гованості в аналізованому періоді (∆Зм).

Е = Пч — ∆З, (1)
де Е — величина сумарного ефекту від діяльності

підприємства за досліджуваний період;
Пч — чистий прибуток, що залишається у розпоряд-

женні підприємства.
Надлишкова величина кредиторської заборгова-

ності визначається як така, що не може бути погаше-
ною лише за рахунок дебіторської заборгованості, за
умови повної зупинки виробництва в оцінюваному пе-
ріоді.

Слід зазначити, що збільшення показнику прибутку
може бути одержано за рахунок скорочення питомих
натуральних витрат внаслідок порушення технології, а
також невиконання необхідних витрат і виплат- наприк-
лад, невиконання графіку планово-попереджувальних
ремонтів або несвоєчасне проведення викривних робіт
в умовах підприємств добувної галузі.

На думку багатьох авторів, така економія є штуч-
ною [3, 4, 5], оскільки в подальшому підприємство буде
змушене не тільки здійснити необхідні витрати, але й
понесе додаткові втрати від їх несвоєчасного понесен-
ня. Так, невиконання планових капітальних ремонтів
призводить до повного зносу обладнання та потребує
дострокової його заміни, що набагато дорожче, ніж
вартість ремонту та заміна окремих частин обладнан-
ня. Невиконання плану розкривних робіт призводить до
набагато більших витрат на розширення по усьому пе-
риметру кар'єру. Таким чином, внаслідок недофінансу-
вання обов'язкових програм у підприємства виникає так
звана "внутрішня кредиторська заборгованість" на суму
непонесених витрат.

С.В. Козаченко [4] пропонує показник прибутку не-
обхідно скоригувати на величину приросту внутрішньої
кредиторської заборгованості, а саме на суму недови-
конання плану інвестицій у звітному періоді. Недоліком
даного підходу, на наш погляд, є те, що автором не вра-
ховуються додаткові втрати, що можуть виникнути у
підприємства внаслідок несвоєчасного понесення необ-
хідних витрат. Окрім того, у роботі С.В. Козаченко [4]
внутрішня кредиторська заборгованість розглядається
лише з позиції підприємства. Але в умовах на акціонер-
них товариств необхідно також враховувати інтереси ак-
ціонерів, зокрема величину дивідендних виплат та їх
можливе недофінансування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методичних підходів до

коригування внутрішньої кредиторської заборгованості
з урахуванням втрат від її виникнення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Очевидно, що більшість інвестиційних проектів доз-

воляють не лише окупити понесені витрати, але й уник-
нути в майбутньому додаткових втрат. Тому, на наш по-
гляд, величину прибутку доцільно скоригувати на
приріст внутрішньої кредиторської заборгованості,
збільшений на коефіцієнт зростання втрат внаслідок
недофінансування по відповідній статті плану витрат.
При цьому слід враховувати, що додаткові втрати вини-
кають через певний період часу. Тому з метою враху-
вання впливу фактору часу потрібно провести дискон-
тування майбутніх грошових потоків.

Коефіцієнт зростання втрат може бути визначений
як співвідношення величини усіх втрат, які могло б по-
нести підприємство в майбутньому, у разі якщо б пла-
нові витрати взагалі не здійснювались до загальної ве-
личини планових витрат:

Кзр
i
 = Втр

i
 / Впл

i
,  (2)

де Втр
i
 — величина усіх втрат, які могло б понести

підприємство в майбутньому у разі, якщо б витрати по
i-тій статті плану взагалі не здійснювались, грн.;

Впл
i
 — загальна величина планових витрат по i-тій

статті плану, грн.
У загальному випадку, можливе недофінансування

дивідендних виплат, тобто внутрішня кредиторська за-
боргованість з позиції акціонерів. Для її визначення
пропонуємо визначати планову величину дивідендів на
підставі рівняння регресії, що відображає залежність
величини дивідендів від чистого прибутку та фінансо-
вого стану підприємства. При цьому слід зазначити, що

Позначення Назва Формула розрахунку 

ВП Валовий 

прибуток 

ВП = В – ПДВ – СР, 

В – виручка від реалізації продукції 

ПДВ – податок на додану вартість 
СР – собівартість реалізованої продукції 

ОП Операційний 
прибуток  

ОП = ВП – Вадм – Взб + Дін.оп – Він.оп, 
Вадм, Взб, Він.оп – адміністративні 

витрати, витрати на збут, інші операційні 

витрати 

Дін.оп – інші операційні доходи 

ЧП Чистий 

прибуток 

ЧП = ОП – Дфін – Вфін – Дін – Він – Нпр, 

Дфін, Дін – фінансові та інші доходи 

Вфін, Він – фінансові та інші витрати 

Нпр – податок на прибуток 

Таблиця 1. Показники прибутку
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на деяких гірничо-збагачувальних комбінатах України
розподіляється як чистий прибуток поточного року, так
і залишки нерозподіленого прибутку минулих років.
Тому при побудові рівняння регресії необхідно врахо-
вувати накопичену суму чистого прибутку поточного
року та нерозподіленого прибутку минулих років. Що
стосується фінансового стану, то його пропонуємо вра-
ховувати як різницю поточної дебіторської заборгова-
ності та поточних зобов'язань підприємства, яка також
накопичується для забезпечення порівнянності з інши-
ми факторами.

Таким чином, економіко-математична залежність
матиме наступний вигляд:
Днакоп = a ЧПнакоп + b НРПнакоп + c ДЗнакоп — d Знакоп (3),

де Днакоп — накопичена сума дивідендів з початку
періоду статистичної вибірки, грн.;

ЧПнакоп, НРПнакоп — накопичена сума чистого
прибутку та нерозподіленого прибутку з початку періо-
ду статистичної вибірки, відповідно, грн.;

ДЗнакоп, Знакоп — накопичена сума поточної деб-
іторської заборгованості та поточних зобов'язань з по-
чатку періоду статистичної вибірки, відповідно, грн.

При побудові рівняння регресії в залежності від мети
аналізу можуть враховуватись дані за минулі роки або
по галузі, до якої відносяться досліджувані підприєм-
ства, або в цілому по усіх галузях.

Величина внутрішньої кредиторської заборгова-
ності (Звнут.див) визначається як різниця між плановою

Показник 2010 р. 2011 р. 

Операційний прибуток 2 863 589 6 400 910 

Амортизаційні відрахування 95 347 794 050 

EBITDA 2 958 936 7 194 960 

Загальний приріст внутрішньої 

кредиторської заборгованості з 

урахуванням втрат 

33 248 56 522 

Показник фінансово-економічних 

результатів операційної діяльності 

2 925 688 7 138 438 

Таблиця 2. Розрахунок показника фінансово-економічних результатів операційної діяльності

ГЗК-4 тис. грн.

Підприємство 2010 р. 2011 р. 

ГЗК-1 596 092 861 933 

ГЗК-2 609 066 1 818 993 

ГЗК-3 486 616 1 035 708 

ГЗК-4 61 233 494 455 

ГЗК-5 987 592 1 668 266 

Таблиця 3. Річні капітальні вкладення на вітчизняних ГЗК тис. грн.

Показник 2010 р. 2011 р. 

Залишок внутрішньої кредиторської заборгованості (Звнут) 

по розкривних роботах, тис. грн. 

44 831 52 900 

Коефіцієнт зростання втрат, частки од. 
1,30 1,30 

Період виникнення втрат, років 
11 10 

Залишок Звнут по розкривних роботах з урахуванням втрат, 

тис. грн. 

57 357 69 899 

Приріст Звнут з урахуванням втрат, тис. грн. 
10 628 12 542 

Залишок Звнут по ремонтах, тис. грн. 
18 797 25 000 

Коефіцієнт зростання втрат, частки од. 
1,10 1,10 

Період виникнення втрат, років 
4 3 

Залишок Звнут по ремонтах з урахуванням втрат, тис. грн. 
30 619 43 082 

Приріст Звнут з урахуванням втрат, тис. грн. 
9 370 12 463 

Залишок Звнут по інвестиціях, тис. грн. 
86 486 96 000 

Коефіцієнт зростання втрат, частки од. 
1,50 1,50 

Період виникнення втрат, років 
8 7 

Залишок Звнут по інвестиціях з урахуванням втрат, тис. грн. 
128 895 150 135 

Приріст Звнут з урахуванням втрат, тис. грн. 
19 135 21 240 

Планова накопичена величина дивідендних виплат, тис. грн. 
2 049 397 3 491 909 

Залишок Звнут по дивідендах, тис. грн. 
- - 

Приріст Звнут по дивідендах, тис. грн. 
- - 

Загальний приріст Звнут з урахуванням втрат, тис. грн. 
39 134 46 244 

Таблиця 4. Розрахунок приросту внутрішньої кредиторської заборгованості

з урахуванням зростання втрат по ГЗК-3



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39

накопиченою величиною дивідендів (Днакоп.пл), визна-
ченою за рівнянням регресії, та фактичною її величи-
ною (Днакоп.ф):

Звнут.див = Днакоп.пл — Днакоп.ф    (4).
У таблиці 2 представлено розрахунок показника

фінансово-економічних результатів операційної діяль-
ності по ГЗК-4. У ГЗК-4, як і в усіх ГЗК України, мав місце
приріст внутрішньої кредиторської заборгованості, тому
запропонований показник фінансово-економічних ре-
зультатів операційної діяльності знижується на величи-
ну даного приросту. Як видно з таблиці 2, в 2011 р. зап-
ропонований показник по ГЗК-4 збільшився майже в 2,5
рази порівняно з 2010 р. та досягнув величини 7 млрд
грн.

Це найбільша величина серед усіх ГЗК України.
Збільшення EBITDA у 2011 р. по усіх досліджуваних
підприємствах пов'язане практично повністю зі зростан-
ням цін на продукцію та обсягів її реалізації.

Аналогічно розраховано показник фінансово-еко-
номічних результатів операційної діяльності по ГЗК-5.
По ГЗК-5 як у 2010 р., так і у 2011 р. мав місце приріст
внутрішньої кредиторської заборгованості, тому зап-
ропонований показник знижується на величину дано-
го приросту. Фінансово-економічний результат опера-
ційної діяльності по ГЗК-5 складає 3,4 млрд грн., що
нижче, ніж у ГЗК-5, але вище, ніж в усіх інших ГЗК Ук-
раїни.

При визначенні показника фінансово-економіч-
них результатів операційної діяльності враховува-
лась величина приросту внутрішньої кредиторської
заборгованості. При цьому визначалась внутрішня
кредиторська заборгованість внаслідок недофінан-
сування розкривних робіт, ремонтів та інвестиційних
проектів, а також недофінансування дивідендних
виплат.

Слід зазначити, що у 2010—2011 рр. на вітчизняних
ГЗК здійснювались великомасштабні інвестиційні проек-
ти (табл. 3). Так, на ГЗК-1 протягом лише цих двох років
було інвестовано більш, ніж 1,4 млрд грн., на ГЗК-2 —
2,4 млрд грн., на ГЗК-3 — 1,5 млрд грн. Найбільша ве-
личина капітальних вкладень на ГЗК-5 — 2,6 млрд грн.,

найменша на ГЗК-4 — 0,5 млрд грн. Це рекордні показ-
ники для даних підприємств за останні 10 років. Прове-
дення таких крупних проектів потребує залучення знач-
них коштів, які не завжди можуть бути вчасно отримані.
Тому по певній частині капітальних ремонтів та інвестиц-
ійних проектів виникла внутрішня кредиторська забор-
гованість.

Детальний розрахунок внутрішньої кредиторської
заборгованості по ГЗК-3 наведено у таблиці 4.

Як видно з таблиці 4, по ГЗК-3 мало місце недо-
фінансування розкривних робіт. Це призвело до виник-
нення внутрішньої кредиторської заборгованості у 2010
р. на суму 11 млн грн. та у 2011 р. на суму 12 млн грн. На
ГЗК-3 також мало місце недофінансування витрат на ре-
монт у 2010 р. на суму 31 млн грн. та у 2011 р. на 43 млн
грн. Недофінансування інвестиційних проектів на ГЗК-
3 у 2010—2011 рр. склало 19 млн грн. та 21 млн грн.,
відповідно.

Сума внутрішньої кредиторської заборгованості по
дивідендах визначалась за формулою (4). Для розра-
хунку планової величини дивідендних виплат на підставі
даних по ГЗК Метінвест холдингу було побудовано на-
ступне рівняння регресії:

 

2309693-Знакоп)-(ДЗнакоп0,7743

НРПнакоп)+(ЧПнакоп0,1805Днакоп.пл

×+

+×=
   (5).

Коефіцієнт детермінації отриманого рівняння пере-
вищує 90%, що свідчить про високий ступінь взаємо-
зв'язку.

Як видно з таблиці 4, у 2010—2011 рр. на ГЗК-3 внут-
рішня кредиторська заборгованість по дивідендах
відсутня. Це пов'язано з тим, що дивіденди сплачува-
лись на плановому рівні, їх фактична величина не ниж-
ча за планову, визначену за рівнянням (5).

Розрахунок внутрішньої кредиторської заборгова-
ності по ГЗК-1 наведено у таблиці 5. Як видно з таблиці
5, по ГЗК-1 мало місце недофінансування витрат на ре-
монт у 2010 р. на суму 9 млн грн. та у 2011 р. на 11 млн
грн. Недофінансування інвестиційних проектів на ГЗК-
1 у 2010—2011 рр. склало 29 млн. грн. та 33 млн грн.,
що дещо більше, ніж на ГЗК-3.

Показник 2010 р. 2011 р. 

Залишок Звнут по ремонтах, тис. грн. 23 228 29 500 

Коефіцієнт зростання втрат, частки од. 1,10 1,10 

Період виникнення втрат, років 6 5 

Залишок Звнут по ремонтах з урахуванням 

втрат, тис. грн. 

34 275 45 633 

Приріст Звнут з урахуванням втрат,  

тис. грн. 

8 944 11 359 

Залишок Звнут по інвестиціях, тис. грн. 125 217 144 000 

Коефіцієнт зростання втрат, частки од. 1,50 1,50 

Період виникнення втрат, років 10 9 

Залишок Звнут по інвестиціях з 
урахуванням втрат, тис. грн. 

171 645 205 401 

Приріст Звнут з урахуванням втрат,  
тис. грн. 

29 353 33 756 

Планова накопичена величина 
дивідендних виплат, тис. грн. 

6 633 624 10 446 982 

Залишок Звнут по дивідендах, тис. грн. 399 398 845 368 

Приріст Звнут по дивідендах, тис. грн. 356 776 445 970 

Загальний приріст Звнут з урахуванням 

втрат, тис. грн. 

395 072 491 084 

Таблиця 5. Розрахунок приросту внутрішньої кредиторської заборгованості

з урахуванням зростання втрат по ГЗК-1
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На ГЗК-1 відсутня внутрішня кредиторська за-
боргованість по розкривних роботах, але найбіль-
ша серед усіх досліджуваних підприємств внутріш-
ня кредиторська заборгованість по дивідендах: 357
млн грн. у 2010 р. та 446 млн грн. у 2011 р. Це пов'я-
зано з тим, що коефіцієнт дивідендних виплат від чи-
стого прибутку на даному підприємстві дещо ниж-
чий, ніж на інших підприємствах Метінвест холдин-
гу, які практично увесь чистий прибуток спрямову-
ють на дивіденди.

Розрахунок внутрішньої кредиторської заборгова-
ності по ГЗК-2 показав, що по ГЗК-2, як і на ГЗК-1 мало
місце недофінансування витрат на ремонт, недофінан-
сування інвестиційних проектів. Величина приросту
внутрішньої кредиторської заборгованості по витра-
тах на ремонт та інвестиційних проектах знаходиться
приблизно на рівні аналогічних показників ГЗК-1. Та-
кож у 2010 р. виникла суттєва сума внутрішньої креди-
торської заборгованості по дивідендах — 291 млн грн.,
хоча вже у 2011 р. недофінансування по дивідендах
відсутнє.

За розрахунком внутрішньої кредиторської забор-
гованості по ГЗК-4 встановлено, що по ГЗК-4 мало місце
недофінансування витрат на ремонт у 2010 р. на суму
10 млн грн. та у 2011 р. на 18 млн грн. Недофінансуван-
ня інвестиційних проектів на ГЗК-4 у 2010—2011 рр.
склало 29 млн грн. та 49 млн грн. У 2011 р. спостері-
гається значне зростання внутрішньої кредиторської за-
боргованості порівняно з 2010 р., що пов'язано з по-
чатком впровадження крупного інвестиційного проекту
саме у 2011 р.

ВИСНОВКИ
З наведеного видно, що при коригуванні показни-

ка економічних результатів діяльності підприємства на
суму приросту внутрішньої кредиторської заборгова-
ності необхідно враховувати, що при несвоєчасному
виконанні необхідних витрат і виплат в подальшому
підприємство буде змушене не тільки понести зазна-
чені витрати, а й понесе додаткові втрати від їх несвоє-
часного здійснення. Таким чином, залишок внутрішньої
кредиторської заборгованості доцільно коригувати на
коефіцієнт зростання втрат, а за значного їх відстро-
чення враховувати чинник часу шляхом дисконтуван-
ня.

Проведені розрахунки показали, що на всіх
ГЗК України мають місце випадки несвоєчасного
фінансування необхідних як поточних, так і інвес-
тиційних витрат, що приводить до виникнення внут-
рішньої кредиторської заборгованості,  яка має
тривалий період виникнення втрат — від 5 до 11 ро-
ків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливості сучасного періоду реформації економічного

простору в Україні полягають у нагальній потребі пошуку ефек-
тивних шляхів виходу з економічної та політичної кризи. В умо-
вах загострення міжрегіональної конкуренції за ресурси, до-
норську допомогу бюджету та інвестиції посилюються тенденції
розмежування та відокремлення в усіх сферах суспільного
життя. Означені обставини вимагають від державного управ-
ління зосередження уваги на подоланні сепаратизму та под-
рібнення ринкового простору. В той же час неможливо ігно-
рувати процеси економічної самоідентифікації та права місце-
вих громад обрати відмінні засоби розвитку. Можливості збе-
реження національного економічного простору спроможна
надати федералізація політичних та економічних стосунків.
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FINANCIAL MANAGEMENT OPPORTUNITIES WITHIN FEDERATIVE STRUCTURE
(THE BEST PRACTICE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY)

У статті розглянуто систему фінансових стосунків у Німеччині, питання регулювання фінан-

сової та бюджетоформуючої діяльності та межі фінансової самостійності держави, регіону та

муніципального господарства. Увагу приділено усім щаблям збирання та розподілу податків,

бюджетному регулюванню, а також вертикальному, горизонтальному та первинному рівням

фінансового регулювання у країні. Розгляд практики багаторівневого управління, яка стала

основою системи регулювання в ЄС, дає уяву щодо напрямів можливої адаптації національної

системи в умовах курсу на євроінтеграцію.

The article reads the system of financial relations in Germany, budgeting activity and financial

independence limits for a country, region and municipal state. Special attention paid to all levels of

collection and allocation of tax as well as to budget regulation activity and vertical, horizontal and

primary levels of financial regulation in the country. The article dwells on the practice of multi-layer

management that is used as a main tool for the system regulation adopted in EU. It gives an idea as to

ways of possible adaptation of the national system in terms of euro integration direction.

Ключові слова: фінансове регулювання, Німеччина, бюджет, податки, федеративна фінансова сис-
тема.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням фінансового та бюджетного регулювання
присвячена значна кількість наукових публікацій. Особливу
зацікавленість викликають роботи Ковалєвської А.В. та Пет-
рової Р.В. [1], Онікієнко С.В. [2], Ковбасюка Ю.В. [3], Раді-
онова Ю.Д. [4] та інш.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. З ог-
ляду на характер розгляду питань регулювання фінансової
та бюджетоформуючої діяльності, державного управління
фінансами, міського самоврядування та підкріплюючих їх
законотворчих процесів можна стверджувати, що специфі-
ку фінансових федеральних стосунків не було докладно
розглянуто.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання децентралізації та подолання дис-

пропорцій розвитку регіонів в Україні зберегли свою
актуальність. Нерозвиненість інструментів та нехту-
вання нагальними потребами реформації управлін-
ня на державному рівні періодично висувають на пе-
редній план дискусії щодо переходу до федераль-
ної системи устрою в фінансовому регулюванні. Ігно-
рування інтересів регіональної політики протягом 20-
річного періоду призвели до формування стійких
розбіжностей між загальнонаціональними та місце-
вими інтересами, що згодом може трансформува-
тися у конкуренцію між регіонами. Європа перейш-
ла до активізації регіональної політики наприкінці
70-х років після низки криз, саме тому аналіз набу-
того досвіду має бути досліджений.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Оскільки зовнішні та внутрішні чинники активізували на

даному етапі ринкового розвитку країни вектор євроінтег-
рації, у основу нашого дослідження було покладено кращу
європейську практику федерального устрою фінансової
системи держави. На поточний час у розвиненому ринково-
му середовищі найбільш ефективними визнано п'ять типів
фінансових стосунків, які вважаються основними моделя-
ми федерального рівня управління регіональним розвитком.

Сучасна стратегія України має формуватися з урахуван-
ням курсу на інтеграцію до ЄС. Саме тому вважаємо доціль-
ним осучаснення поточної уяви економічної науки та прак-
тики щодо федеративної конструкції управління фінан-
сами та можливостей державного регулювання ними.

Оскільки Німеччину поділено на 16 округів, що є фор-
мально автономними і мають за Конституцією власний бюд-
жет, у фінансовому господарстві також спостерігається
різноманіття валют платежу, які мають обіг поряд із євро.
Наприклад, мають обіг: "хімгауер" у Баварії, "берлінер" у
м. Берлін, "роланд" у Бремені, "урштрошталлер" у Східній
Саксонії, "кіршблюте" у землі Гессен. Проте існування па-
ралельних валют не перешкоджає головному засобу плате-
жу — "євро" — усі валюти приймаються земельними та фе-
деральними банками.

Система фінансового та податкового регулювання у
Німеччині є достатньо складною: процес збирання податків
відбувається на трьох рівнях — федеральному, регіональ-
ному (земельному) та муніципальному (громада). Частка
"спільних" податків складає 70% сукупної маси надходжень.
Головним інструментом розподілу є "Механізм фінансово-
го вирівнювання". Закон про фінансове вирівнювання втра-
тить чинність у 2019 р. Головним моментом цього норма-
тивного документу встановлено, що 64% податкових над-
ходжень має бути забезпечено на рівні господарства землі.
Через Спільне фінансове вирівнювання (KFA) місцеві гро-
мади отримують близько 20% податкових надходжень зе-
мель. У Німеччині використовується механізм зближення
умов життя між різними територіями: Державне фінансове
вирівнювання (LFA). Після досягнення певного рівня бюд-
жетного вирівнювання землі самостійно будуть відповідати
за обсяги надходження до власних бюджетів. Проте і після
2020 р. деякі елементи вирівнювання планується зберегти:
надання допомоги у разі потерпання регіону від фінансової
кризи.

1. Бюджетне регулювання. У Федеративній Республіці
Німеччина здійснення державних завдань у рамках основ-
ного закону покладено на територіальні утворення: Фе-
дерацію, землі, громади. Обсяг надходжень залежить від
кола завдань та фінансових обов'язків. Співвідношення між
потребами та фінансовими можливостями визначається за
допомогою бюджетного регулювання, яке має вертикаль-
ний характер та здійснюється прозоро. Бюджетне регулю-

вання між суб'єктами одного рівня є вторинним та має на-
зву горизонтального (рис. 1).

Розподіл завдань здійснюється на принципах субсиді-
арності: за таких умов федеральний рівень залучається лише
за умови, що місцевий не спроможний вирішити питання. У
зв'язку з цим громадяни здебільшого контактують із низо-
вим рівнем управління. Для федерального рівня залишають-
ся завдання, які обов'язково мають бути виконані централь-
ним урядом: міжнародні справи, центральні реєстраційні та
розвідувальні органи, кримінальна поліція та захист консти-
туції, оборона, прикордонна служба, управління повітряним
сполученням, водними та наземними шляхами федерально-
го призначення.

Незважаючи на те, що більшість функцій зосереджено
у рамках федерального управління до компетенції земель
належить:

— організація власної державної сфери, у т.ч. ви-
значення сфери застосування земельних законів та держав-
ної відповідальності;

— муніципальний сектор, у тому числі територіальні та
функціональні зміни структури;

— поліцейські питання та організація дотримання по-
рядку;

— культурна сфера, особливо шкільна та університетсь-
ка освіта (інститути німецької культури за кордоном утри-
муються за рахунок федерального бюджету);

— планування власних завдань діяльності та розвитку.
Таким чином, виходячи із огляду розподілу завдань кон-

статуємо, що на місцевому рівні сконцентровано вплив у
освіті, науці, юрисдикції та поліції.

Головним принципом розподілу видатків вважається
принцип фінансових обов'язків. У головних документах з
розподілу та регулювання фінансів Німеччини наголоше-
но на необхідності зв'язку між завданнями та видатками
[3,6,7], що дозволяє здійснювати економне виконання бюд-
жету та парламентський контроль. Проте існують деякі вик-
лючення, які отримали назву факти змішаного фінансуван-
ня. Означений інструмент застосовується у випадках:

— здійснення управління за дорученням Федерації,
коли Федерація несе цільові видатки, а землі — адмі-
ністративні, наприклад: будівництво та експлуатація феде-
ральних автомагістралей;

— закони про грошові виплати Федерації, за яким
здійснюються спільні виплати компенсацій та допомога на
оплату житла;

— допомога Федерації у випадку здійснення особливо
важливих інвестицій земель та муніципалітетів. Консти-
туційні передумови створюють можливості впливу на авто-
номне фінансове господарство земель у частині формуван-
ня напрямів зростання. Тому фінансова допомога розгля-
дається лише як виключення. Між тим, питання розміщен-
ня, обсягах, питаннях оснащення та наступного використан-
ня залишаються у компетенції земель. Спільне фінансуван-

 

            Суб’єкти 

 

                                     Комунальний рівень 

 

                                         Горизонтальне регулювання 

Центральна держава 

В
ер
ти
к
ал
ьн
е р
егу
л
ю
в
ан
н
я 

Рис. 1. Система бюджетного регулювання

у Німеччині
Джерело: [5].
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ня здійснюється у формі інвестиційної угоди з усіма на-
слідками. У цьому надання інвестиційної допомоги землям
підлягає квотуванню, а отримана допомога передається без-
посередньо місцевій громаді.

Фінансова допомога здійснюється у наступних сферах:
поліпшення транспортних умов громади; санація міст та
містобудування; соціальне житлове будівництво; модерні-
зація та енергозбереження у квартирах; розширення ТЕС
та централізованого енергопостачання.

У рамках виконання спільних завдань у відповідності до
узгоджених програм розвитку у Німеччині здійснюється
спільне фінансування видатків, що поліпшують життя усьо-
го суспільства. До означеного напряму віднесено: розши-
рення існуючих та будівництво нових університетів та уні-
верситетських клінічних лікарень; розвиток та вдосконален-
ня регіональної економічної структури; вдосконалення
сільгопструктури та берегоукріплювальні роботи.

У зв'язку із тим, що федеральний парламент у процесі
затвердження бюджетних планів земель суттєво вплинути
на їх обсяг та перелік (черговість) поставлених задач, на етапі
узгодження використовується процедура щільної співпраці
між комісією Федерації та земель. У результаті дебати та
політичні змагання не виносяться у сесійну залу. При цьому
використання суттєвої частини фінансової допомоги Феде-
рації до земельних бюджетів заздалегідь точно визначено і
не знаходиться у розпорядженні земель та громад. Окремо
визначено, що витрати на утримання персоналу та експлуа-
тацію об'єкту, на який було отримано федеральну допомо-
гу, фінансується виключно за рахунок місцевого бюджету.

2. Принципові положення розподілу податків. За раху-
нок збирання податків у Німеччині забезпечується покриття
89% федеральних, 65,9% — земельних та 34,3% муніци-
пальних видатків. Таким чином, у відносинах між Федера-
цією та землями першочергове значення має визначення має
законодавчі повноваження по встановленню податків, їх об-
сяг та рівень акумуляції. Це разом із межами адміністратив-
них повноважень є предметом регулювання фінансової кон-
ституції. Головним питанням у такому разі є визначення,
кому належать податки та від яких баз оподаткування. В
рамках системи регулювання право на збирання окремого
виду податку може бути надане окремим територіальним ут-
воренням. Для забезпечення безконфліктного розподілу
накопичуваних сум застосовується практика створення по-
даткового фонду, де територіальним громадам надається
право пайової участі у надходженнях від одного або декіль-
кох податків.

У Німеччині використовують роз'єднану та об'єднану
системи формування та використання податків. На додаток
до них застосовується механізм асигнувань, коли один те-
риторіальний рівень надає іншому кошти для реалізації уз-
годженого проекту. У більшості випадків означена форма
бюджетного регулювання використовується у процесі інве-
стування землями у муніципальні бюджети. Проте парт-
нерська система фінансової діяльності в рамках федератив-
ного устрою збалансовано враховує не тільки розподіл прав
на стягнення податків, а і ризики між територіальними утво-
реннями.

3. Вертикальне фінансове регулювання. У відповідності
до Основного закону законодавча ініціатива переважно на-
лежить до компетенції учасників федеративного об'єднан-
ня. Проте у питанні податкового та фінансового регулюван-
ня діє прямо протилежний механізм: Федерації належить

виключне законодавче право щодо встановлення розміру
та об'єкта митних стягнень, а також регулювання фінансо-
вих монополій. Зазначимо, що на сьогодні існує лише один
вид монополії — на спиртові напої (з 1983 р. монополія на
сірники втратила свою актуальність).

Федеративним податковим нормам надається переваж-
ного статусу якщо:

— питання не може бути ефективно врегульоване лише
законодавством окремих земель;

— норми регулювання земельного масштабу можуть
нанести збиток іншим учасникам федерації або державі у
цілому;

— збереження правового або економічного спільного
простору (у тому числі життєвого рівня у державі) потребує
регулювання на федеральному рівні.

Таким чином, у реальному житті лише податок на прид-
бання земельної ділянки та податок продаж напоїв на роз-
лив регулюються в рамках земельного законодавства. Між
тим, до компетенції земель належить встановлення місце-
вих податків: на споживчі товари (крім податку на пиво),
податок на витрати, встановлення податкового уставу землі,
встановлення податку на власників собак, податок на напої,
податок на другу квартиру. При цьому встановлення по-
датків, які потребують розподілу між декількома зацікав-
леними сторонами має бути схвалено у Бундестазі.

Землям належать наступні види податків: на майно, на
спадок, збір із власників транспортних засобів, на нотаріат,
на здійснення фінансових операцій.

Громадам належать надходження від реальних податків:
від місцевих податків на витрати та споживчі товари.

Таким чином, у межах спільної системи податок з обо-
роту (ПДВ) має форму змінного елементу.

4. Горизонтальне фінансове регулювання. В положен-
нях Основного закону визначено, які податкові надходжен-
ня належать територіальним утворенням на правах власних
доходів. Розподіл податкових надходжень між землями
здійснюється на базі двох принципів: місцем формування
та чисельністю населення. Означене у першу чергу стосуєть-
ся справляння земельного та корпоративного податку. За
рахунок цієї норми вирівнюється розподіл податку з корпо-
рацій, які мають численні виробництва, відділення та офіси
у різних регіонах країни.

Цей принцип задіяний і у випадку врахування внут-
рішньої міграції зайнятого населення, коли місце реєстрації
або мешкання не співпадає із місцем роботи найманого пра-
цівника. Для Німеччини, як і для України, характерна
відмінність між обсягами податкових надходжень, що обу-
мовлене структурними розбіжностями у розвитку матеріаль-
ної бази національного господарства. Такий підхід покли-
каний вирішити питання вирівнювання рівня життя між рег-
іонами країни. З метою визначення, яка земля має робити
відрахування, а яка отримувати дотацію зіставляються дві
величини: показник податкового рівня, що віддзеркалює
індивідуальний податковий рівень, а також показник вирів-
нювання, що демонструє середній податковий рівень. До-
даткові асигнування землям визнають на двох етапах таким
чином аби їх податковий рівень було доведено до 95% зна-
чення середнього показника. Крім того, додатково до го-
ризонтального фінансового регулювання між землями Фе-
дерація здійснює додаткові асигнування у розмірі 2% над-
ходжень від податку з обороту.

5. Муніципальне (первинне) фінансове регулювання. У
відповідності до Основного закону громади мають право,
що закріплено у земельному законодавстві, на отримання
частки від сукупного обсягу податків землі. Крім того, у
земельному законодавстві встановлено розмір та спосіб
відрахувань визначеної частки загальних надходжень землі
на користь муніципалітетів та їх об'єднань. У Німеччині існу-
ють дві форми участі у розподілі податків: обов'язкова та

 Федерація землі громади 

Прибутковий податок  42,5 42,5 15 

Корпоративний податок 50 50 - 

Податок з обороту 56 44 - 

 

Таблиця 1. Розподіл загальних податків

Німеччини, %
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факультативна (факультативна податкова спілка). Але дер-
жавні асигнування залишаються головним джерелом до-
ходів громад. Головним інструментом регулювання розпо-
ділу сукупних коштів у рамках фінансової маси коштів зе-
мель є система квотування. Склад маси надходжень щоріч-
но визначається законами земель про фінансове регулю-
вання.

Призначення цільових асигнувань полягає у компенсу-
ванні землям та громадам витрат, пов'язаних із виконанням
державних завдань, а також стимулювати громади до
здійснення інвестицій у суспільний розвиток. Особливі
фінансові асигнування компенсують громадам спеціальне
фінансове навантаження від виконання завдань земель або
Федерації (наприклад, компенсаційні виплати на оплату
житла, витрат пов'язаних із розташуванням військових час-
тин на землях громади). Наприклад, розподіл асигнування
містам та громадам землі Північний Рейн-Вестфалія
здійснюється у такому співвідношенні: ключові асигнуван-
ня — 69,5%; реконструкція міста — 2,5%; будівництво шкіл
— 2,4%; громадський транспорт — 5,3%; будівництво доріг
— 4,2%; дошкільні заклади — 9,5%; допомога біженцям
— 6,7%.

ВИСНОВКИ
Розгляд системи федерального фінансового ре-

гулювання у Німеччині дає досвід дії багаторівневого управ-
ління. Означене дозволило перенести систему стосунків гос-
подарського порядку за межі країни і вплинути за допомо-
гою позитивної практики на формування мультиплікаційно-
го управління в мережах Євроспільноти. Напрацьовані на-
вички, технології комунікації та ситуативних об'єднань з
метою реалізації інтересів широко використовуються в пе-
реговорній практиці за межами країни. Особливо ця пере-
вага відчутна в процесі створення коаліцій у боротьбі за
розподіл квот. Практика багаторівневого управління особ-
ливо сприяє на етапі гармонізації законодавства та впровад-
ження європейських політик. Тобто федеральну конструк-
цію фінансової функції було використано Німеччиною у
якості засобу формування європейського інтеграційного
ядра.

ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ РОБОТИ
На наш погляд, потребує дослідження система феде-

рального управління на адміністративному рівні аби з'ясу-
вати, якими засобами непрямого регулювання державне
управління домагається зближення інтересів учасників з
метою забезпечення ефективних спільних напрямків розвит-
ку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Важливість дослідження розвитку нерухомості аграр-
ного сектора економіки в умовах трансформації відно-
син власності зумовлена радикальними змінами, що
відбуваються в сфері власності в Україні протягом всьо-
го періоду її державного становлення та ствердженням
рівноправності всіх форм власності, які реалізують свій
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У статті розглянуто проблеми розвитку нерухомості виробничого призначення як об'єкту влас-

ності в сільському господарстві. Визначено, що до основних складових нерухомості виробни-

чого призначення в сільському господарстві відносяться: сільськогосподарські підприємства

різних організаційно-правових форм як цілісні майнові утворення, сільськогосподарські угід-

дя, включаючи багаторічні насадження, будівлі, споруди сільськогосподарського виробничого

призначення, а також інші визначені законодавством об'єкти нерухомості, що використовуються

у виробничо-господарській діяльності аграрного сектора. З позицій ретроспективи встанов-

лено, що управління нерухомістю в контексті розвитку відносин власності демонструє наявність

двох періодів. Перший — реформаційний, включає 90-і роки минулого сторіччя та збігається з

глибинними змінами у відносинах власності на нерухомість, зокрема на землю. Характерною

рисою постає наявність високих темпів роздержавлення сільськогосподарських підприємств

та персоніфікація власності на землю. В державних підприємствах різко скорочуються земельні

ресурси, тоді як у громадян — зростають. Введення в дію об'єктів нерухомості виробничого

сільськогосподарського призначення падає. Другий період — пореформений, триває з почат-

ку 2000 р. та включає поточний час. До його характерних рис слід віднести масштабне змен-

шення в недержавних підприємствах земельних угідь та їх збільшення у громадян.

The problems of development of industrial real estate as an object of property in agriculture are

considered in the article. It is determined that the main components of the real estate for production

purposes in agriculture includes: agricultural enterprises of various organizational-legal forms as an

integral property of education, agricultural lands, including perennial plantations, buildings,

structures, agricultural production purposes, as well as certain other legislation of the real estate

objects, which are used in production and economic activity of the agricultural sector. From the

retrospective positions it was found that the real estate management in the context of the

development of property relations shows the existence of two periods. The first is the reform consists

of 90-ies of the last century and coincides with the deep changes in the relations of property, in

particular on the earth. A characteristic feature raises the presence of high rates of privatization of

agricultural enterprises and personification of land ownership. In state enterprises land resources

sharply reduced, then as citizens is growing. Second period — after-reform, lasts from the beginning

of 2000, and includes the current time. Its characteristics should include large-scale reduction in

non-state enterprises of the land and the increase in citizens.

підприємницький потенціал при посиленні ринкової кон-
куренції. Поглиблено наукові пошуки стосовно розвитку
нерухомості в аграрному секторі спричинені його соціаль-
но-економічною значимістю для національного госпо-
дарського комплексу та масштабними реформуваннями
відносин власності, що прямо чи опосередковано торк-
нулися як всієї нерухомості сільського господарства краї-
ни, так і кожного її регіону, суб'єкту господарювання та
селянина.



Інвестиції: практика та досвід № 9/201446

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико-методологічні основи вивчення проблем неру-

хомості виробничого та житлового призначення закладено в
чисельних працях вітчизняних та зарубіжних фахівців. Зокре-
ма інвестиційно-будівельні аспекти управління нерухомістю,
включаючи спрямовані на розвиток земельних ділянок та ство-
рення об'єктів нерухомості проекти девелопменту, розгляда-
ються в роботах Бузової І.А., Мазура І.І., Максимова С.Н., Ра-
ча В.А., Пилипенка І.І. Помітний внесок у вивчення окремих
об'єктів нерухомості та їх систематизацію на основі виділення
класифікаційних ознак зроблено Адамчуком А.А., Кравчен-
ком О.Г., Юхименко-Назаруком І.А. Нерухомість з юридичних
позицій як особливий об'єкт права власності, є предметом дос-
лідження в роботах Бойка О.О., Гончаренко М.І., Коссак В.М.,
Кузнєцової Н.С. та інших науковців. Вказуючи на глибину та
грунтовність проведених досліджень, разом з тим, слід відміти-
ти недостатність розробки теоретико-прикладних питань роз-
витку нерухомості сільськогосподарського призначення як об-
'єкту власності з урахуванням особливостей трансформації
відносин власності в сільському господарстві України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з викладеного, цілком логічним постає про-

ведення дослідження поточного стану та динаміки введен-
ня в дію окремих об'єктів та потужностей сільськогоспо-
дарського призначення, вивчення структури джерел фінан-
сування виробничих об'єктів нерухомості в аграрній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Нерухоме майно (нерухомість), за Цивільним кодексом Ук-
раїни, представляє собою земельні ділянки, а також об'єкти,
розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є немож-
ливим без їх знецінення та зміни призначення. При цьому май-
но виступає в якості особливого об'єкту, яким є окрема річ,
сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Будучи
неспоживчою річчю, майнові права приймають форму речо-
вих прав [1]. Дане трактування нерухомості повторюється в За-
коні України "Про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень" [2]. Виходячи з норм діючого
законодавства України, нерухомість як об'єкт власності має
специфічні характеристики, які визначають її особливу цінність,
пов'язаність з земельними ділянками, непоживність у процесі
експлуатації. Важливою рисою нерухомості є також її знеці-
нення та зміна призначення у випадку просторового переміщен-
ня. Проте остання особливість має певні застереження, оск-
ільки деякі об'єкти, що за своєю природою в часі та просторі
фізично переміщуються, чинним законодавством визнаються

як такі, що мають режим нерухомого майна. До складу таких
відносяться повітряні, морські судна, судна внутрішнього пла-
вання, космічні об'єкти та інші об'єкти права, які підлягають
державній реєстрації. Враховуючи ціннісну значущість, довго
строковість використання, специфіку набуття майнових прав,
законодавець поширює особливий правовий режим нерухо-
мості на перелічені рухомі об'єкти власності.

В якості нерухомості законодавством також визнається
підприємство як єдиний майновий комплекс, до складу якого
входять усі види майна, призначені для його діяльності, вклю-
чаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвен-
тар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також прав
на торговельну марку або інше позначення та інші права.

Таким чином, до основних складових нерухомості виробни-
чого призначення в сільському господарстві відносяться: сільсько-
господарські підприємства різних організаційно-правових форм
як цілісні майнові утворення, сільськогосподарські угіддя, вклю-
чаючи багаторічні насадження, будівлі, споруди сільськогоспо-
дарського виробничого призначення, а також інші визначені за-
конодавством об'єкти нерухомості, що використовуються у ви-
робничо-господарській діяльності аграрного сектора.

Динаміка кількості діючих сільськогосподарських
підприємств та площ сільськогосподарських угідь за катего-
ріями землевласників і землекористувачів показує лише
кількісні зміни об'єктів нерухомості та не відбиває їх якісної
характеристики. Виходячи зі значущості впливу якісних сторін
нерухомості на розвиток відносин власності в аграрному сек-
торі, важливо дослідити процеси, перебіг яких у сфері неру-
хомості дозволяє підвищувати продуктивність рослинництва
та тваринництва. Саме до таких відносяться заходи з введен-
ня в експлуатацію зрошувальних систем в землеробстві, тва-
ринницьких приміщень, зерносховищ, картоплесховищ, ово-
чесховищ, фруктосховищ, силосних та сінажних споруд.

За офіційними статистичними даними [3], динаміку вве-
дення в дію об'єктів нерухомості сільськогосподарського
призначення з відповідними цифровими матеріалами наве-
дено в таблиці 1.

Аналіз наведених цифрових матеріалів показує, що після
трансформації відносин власності в сільському господарстві, в
усіх головних аграрних галузях, за винятком птахівництва, в рет-
роспективному плані відбулися значні скорочення щодо введен-
ня в дію об'єктів нерухомості сільськогосподарського призна-
чення. За офіційними статистичними даними [3, с. 203], у 2012 р.
введення площ зрошувальних земель становило 0,3 тис. га і
зменшилася по відношенню до 1990 р. на 44,0 тис. га, або на
99,3 %. Такі значення абсолютного та відносного показника з
удосконалення основного засобу виробництва в сільському гос-
подарстві — землі, з позицій якісного покращення цієї нерухо-

Об'єкти нерухомості 

Роки 2012 р. 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
у % 

до 1990 р. 

разів 

до 
2000 р. 

Зрошувані землі, тис. га 44,3 4,5 0,01 0,1 0,5 0,8 0,3 0,7 30,0 

Зернонасіннєсховища, 

тис. т 

486,6 197,9 73,1 53,2 247,2 207,1 90,1 18,5 1,2 

Сховища для картоплі, 

овочів та фруктів, тис. т  

220,9 18,0 9,6 12,7 25,5 192,7 78,7 35,6 8,2 

Тваринницькі 

приміщення, тис. 

скотомісць: 

- для великої рогатої 

худоби 

207,9 36,8 6,0 1,2 3,4 23,3 14,4 6,9 2,4 

- для свиней 128,5 21,6 5,3 10 23,7 15,1 2,8 2,2 0,5 

- для овець 28 3,4 0,7 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 0,6 

- для птиці, тис. 

птахомісць 

988,3 158,3 45,3 3157,3 7229,4 5120,1 220646

,7 

22325,8 4870,8 

Силосні та сінажні 

споруди, тис. м 
3
 

1449,7 78 17,4 0,0 3,2 128,8 289,3 19,9 16,6 

Таблиця 1. Динаміка введення в дію об'єктів нерухомості сільськогосподарського призначення

Розраховано за джерелом [3, с. 203].
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мості на предмет зниження залежності урожаю сільськогоспо-
дарських культур від недостатку в окремі роки вологи, засвід-
чують про збереження певних кризових проявів у землеробстві.

Проблемний характер розвитку нерухомості в аграрно-
му секторі економіки за ретроспективний період досліджен-
ня засвідчує скорочення введення в дію таких об'єктів, як
зернонасіннєсховища — на 396,5 тис. т одночасного збері-
гання або на 81,5 %, ведення в експлуатацію сховищ для
картоплі, овочів та фруктів, що становило 142,2 тис. т одно-
часного зберігання або зменшилося на 64,4 %.

Скоротився також масштаб нерухомості для провідних тва-
ринницьких галузей. Так, у 2012 р. по відношенню до 1990 р. вве-
дення в дію тваринницьких приміщень для великої рогатої худо-
би скоротилося на 193,5 тис. скотомісць або на 93,1 %, для сви-
ней — на 125,7 тис. скотомісць або на 97,8 %. Оскільки за період
дослідження введення в експлуатацію силосних та сінажних спо-
руд скоротилося на 1160,4 тис. м3 або на 80,1 %, а будівництво в
сфері виробництва та збереження кормів протягом тривалого часу
було незначним за обсягами і в окремі роки навіть повністю
відсутнє, то такі процеси нерухомості в скотарстві та свинарстві
засвідчують про ускладнений розвиток цих стратегічно важливих
для аграрної економіки тваринницьких галузей.

Аналіз нерухомості у вівчарстві показує, що звітного
року площі відповідних приміщень у цій галузі зовсім не вво-
дилися в експлуатацію. Якщо виходити з того, що у вівчарстві
упродовж періоду дослідження введення об'єктів нерухо-
мості було незначним, а в останні роки й повністю відсутнім,
то варто визнавати наявність довготривалої та перманент-
ної галузевої кризи, яка межує з банкрутством.

Загальна картина представленої ретроспективи розвит-
ку нерухомості виробничого призначення, а також її оцінка
за період трансформації відносин власності (1990—2000 рр.)
дають підстави визнавати стан землеробства та тваринницт-
ва як кризовий. Водночас про перспективи та можливості
розвитку нерухомості, як умови виведення відносин власності
в сільському господарстві на якісно новий вищий за попе-
редній рівень, засвідчує ведення в експлуатацію об'єктів не-
рухомості в птахівництві. У 2012 р. по відношенню до 1990 р.
кількість введених у дію птахомісць збільшилася на 219,6 млн
або більш ніж у 223 разів. При цьому сталий розвиток неру-
хомості птахівництва триває упродовж всіх останніх років.

Висновок про позитивні зрушення в розвитку нерухомості
виробничого призначення підтверджується поглибленим дос-
лідженням динаміки введення в дію відповідних об'єктів за
пореформений період. Так, при наявності щорічного зрос-
тання у 2012 р. по відношенню до 2000 р. площа введення в
дію зрошуваних земель збільшилася у 30 разів, місткість од-
ночасного зберігання сховищ для картоплі, овочів та фруктів
— збільшилася у 8,2 рази, зернонасіннєсховищ — у 1,2 рази.

Характерним для пореформеного періоду є висхідний
рух нерухомості виробничого призначення для більшості тва-
ринницьких галузей. Через те, що у 2012 р. по відношенню
до 2000 р. введення в дію скотомісць тваринницьких при-
міщень для великої рогатої худоби збільшилося майже у 2,4
рази, а птахомісць для птиці — у 4870,8 разів. Про системний
підхід подолання тваринницького занепаду свідчить те, що
звітного року по відношенню до 2000 р. введення в експлуа-
тацію силосних та сінажних споруд збільшилося на 271,9 тис.
м3 або у 16,6 разів. При цьому з 2005 р. будівництво в сфері
виробництва та збереження кормів щорічно збільшується.

 На наявність перспектив подальшого нарощування не-
рухомості аграрного сектора економіки в умовах порефор-
меного розвитку відносин власності вказує той факт, що саме
підприємства та організації виступають в якості основних
джерел фінансування капітальних інвестицій. За офіційними
статистичними даними [3, с.194], протягом останнього деся-
тиріччя питома вага власних коштів підприємств та організацій
в капітальних інвестиціях знаходилася в межах від 59,7 % до
70,9 % від загального обсягу інвестицій. При цьому частка

кредитів банків та інших позик від загального капітального
інвестування становила від 4,5 до 17,1 відсотків.

За даними статистики [3, с. 194], звітного року питома
вага капітальних інвестицій підприємств разом з кредитами
банків та інших позик сягала 76,8 % від їх загального обсягу.
Оскільки за період дослідження максимальна частка фінан-
сування капітальних інвестицій за рахунок коштів державно-
го бюджету становила всього 7,1 % (2011 р.), а найбільша
частка в капітальні інвестиції за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів — 4,7 % (2004 р.), то цілком правомірним постає вис-
новок про те, що розвиток нерухомості виробничого призна-
чення в аграрному секторі відбувається, переважно, за кош-
ти підприємств та організацій, які, відтак, є головними інвес-
торами економіки сільського господарства країни.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Відсутність значних можливостей стосовно нарощуван-
ня нерухомості за рахунок земельних ресурсів зумовлено їх
територіальною обмеженістю та існуючою інтенсивністю ви-
користання в аграрному виробництві відповідними власника-
ми. Найбільш вагомим резервом зростання масштабів влас-
ності в сільському господарстві постає нарощування нерухо-
мості на основі збільшення майнового комплексу сільсько-
господарських підприємств за рахунок усіх видів майна, при-
значених для його виробничо-господарської діяльності, вклю-
чаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвен-
тар, сировину, продукцію, права вимоги, права на торговельні
знаки та інші права, а також майнової та немайнової (ринко-
вої) вартості та житлового фонду сільської місцевості.

З позицій ретроспективи встановлено, що управління неру-
хомістю в контексті розвитку відносин власності демонструє на-
явність двох періодів. Перший — реформаційний, включає 90-і
роки минулого сторіччя та збігається з глибинними змінами у
відносинах власності на нерухомість, зокрема на землю. Харак-
терною рисою постає наявність високих темпів роздержавлення
сільськогосподарських підприємств та персоніфікація власності
на землю. В державних підприємствах різко скорочуються зе-
мельні ресурси, тоді як у громадян — зростають. Введення в дію
об'єктів нерухомості виробничого сільськогосподарського при-
значення падає. Другий період — пореформений, триває з по-
чатку 2000 р. та включає поточний час. До його характерних рис
слід віднести масштабне зменшення в недержавних підприємствах
земельних угідь та їх збільшення у громадян. Введення в дію
об'єктів нерухомості виробничого сільськогосподарського при-
значення в абсолютній більшості аграрних галузей зростає.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наукових і практичних колах загальновизнаним є по-

ложення, згідно з яким нагальним завданням для вітчизня-
ного сільського господарства є перехід його на інноваційні
засади. Для цього потрібні чималі інвестиції. Основним їх
джерелом є прибуток агропідприємств. На сьогодні його
обсяги недостатні для відтворення виробництва на інтенсив-
но-інноваційних засадах, а кожне п'яте сільськогосподарсь-
ке підприємство у 2012 р. було збитковим. Прибутковість
агропідприємств визначається багатьма внутрішньогоспо-
дарськими і зовнішніми факторами. У складі останніх —
пріоритетним є ціна на аграрному ринку. Ціна — це його
несучий каркас. Інформаційна функція ринку втілена насам-
перед у цінах. Механізм цін є унікальним засобом комуні-
кацій у такій складній системі як ринкова економіка. Ціна,
яку формує ринок, може діяти як винагорода виробнику то-
вару, якщо вона компенсує витрати і приносить прибуток
(його максимізація — головна мета будь-якого господарю-
ючого суб'єкта), або призводить до економічного банкрут-
ства, втрату вкладених раніше інвестицій. Звідси акту-
альність досліджень питань щодо змісту, складових аграр-
ного ринку, особливостей ціноутворення.
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У статті досліджено теоретико-методологічні основи сутності аграрного ринку, визначено

його структуру і національні особливості.

The theoretical and methodological foundations of the essence of the agricultural market were

explored, determined its structure and national characteristics.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питань щодо аграрного ринку присвячено
наукові праці В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, М.В. Зубця,
Ю.С. Коваленка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука та ба-
гатьох інших. Проте у вітчизняному доробку бракує систем-
них досліджень, які б розширили межі традиційних підходів
до аграрного ринку, чимало питань цієї тематики є диску-
сійними.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — розкрити концептуальні наукові засади

щодо змісту і складових аграрного ринку, визначити сучасні
проблеми, притаманні національному аграрному ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Впровадження ринкових відносин в сільському госпо-

дарстві у 90-х роках ХХ ст. привело до посилення уваги з
боку науковців щодо теоретико-методологічних основ дос-
лідження змісту та складових аграрного ринку. Для прикла-
ду наведемо таке його визначення: "Аграрний ринок — це
система установ, методів та ресурсів здійснення обмінних
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процесів, головним завданням якої є координація та управ-
ління агропромисловим виробництвом країни з метою за-
доволення споживчих потреб її громадян" [4, с. 21].

Не вдаючись до поглибленого "розбору" змісту вище-
викладеного, варто відмітити, що воно скоріше відноситься
до категорії ринкової інфраструктури, а не власне ринку.
Ринок — це об'єктивна реальність. До речі, він може функ-
ціонувати і без ринкової інфраструктури, тобто свідомо
сформованих установ з метою прискорення обмінних про-
цесів.

Теоретичні основи ринку взагалі були закладені ще в
працях класиків політекономії. Виходячи з них, можна ствер-
джувати, що аграрний ринок — це водночас: 1) місце (зона)
купівлі — продажу товарів; 2) сфера обігу у зв'язці "вироб-
ництво — розподіл — обмін — споживання"; 3) економічні
відносини двох суб'єктів — продавця і покупця з приводу
купівлі — продажу товару; 4) зміна власника останнього;
5) механізм, що регулює функціонування та розвиток аграр-
ного виробництва.

Аграрний ринок, як правило, ототожнюється із ринком
сільськогосподарської продукції. Вважаємо, що він охоп-
лює такі складові (рис. 1).

Кожний із цих видів аграрного ринку має певні особли-
вості, які розглядаються в подальшому, за виключенням
ринку землі. Пояснюється це тим, що в Україні ще не сфор-
мований повноцінний ринок землі (дотепер діє мораторій
на купівлю — продаж земель сільгосппризначення). А тому
більш детально проаналізуємо перші дві складові аграрно-
го ринку.

Ринок засобів виробництва сільгосппризначення. Одна
із його особливостей є та, що з часом розширюються його
обсяги і структура товарів. Зумовлено це об'єктивним про-
цесом посилення суспільного поділу праці. В аграрних гос-
подарствах, навіть у економічно розвинених країнах світу,
до 30-х років ХХ ст. використовувалися в значній мірі власні
засоби й предмети праці (тяглова сила тварин — коні та воли,
органічні добрива, корма для худоби й птиці, посівний ма-
теріал тощо).

 З точки зору прибутковості аграріїв, а відповідно рин-
кових цін, першочергове значення має характеристика цьо-
го ринку в аспекті рівня конкуренції на ньому. Серед нау-
ковців практично загальновизнано, що цей ринок є "…рин-
ком олігополії, а по окремих видах матеріально-технічних
ресурсів — навіть ринком монополії" [2, с. 32].

Безперечно, що цей ринок не є ринком досконалої кон-
куренції. Водночас треба врахувати процес глобалізації еко-
номічних зв'язків між країнами світу, а відповідно усіх видів
аграрних ринків. Нині досить проблематично досягти на них
"абсолютної ринкової влади". Крім того, варто наголосити,
що окрім природної монополії усі інші її види — це явище
тимчасове, а відповідно обмежені можливості щодо дикта-
ту цін з боку продавця. Цьому традиційно протидіють такі
чинники: 1) зменшується попит на товари з високою ціною;
2) посилюється конкуренція з боку потенційних виробників
на даний товар; 3) можливі антимонопольні дії держави.

Відносно національних агровиробників, то їхні потре-
би в сучасних засобах виробництва занадто перевищують
реальний фінансовий стан (через низьку прибутковості, не-

досконалість амортизаційної політики, недоступності кре-
дитів тощо). Аграріям, наприклад країн ЄС, така техніка до-
ступна з врахуванням значної їх підтримки державою. Відпо-
відно за рівнем технічної оснащеності вітчизняне сільське
господарство нині відстає від сільського господарства цих
країн у декілька разів. Якщо врахувати той факт, що нині
співвідношення на ринку сільгосптехніки зарубіжної й вітчиз-
няної становить близько 70:30, і ринок нею насичений, то
йдеться передусім про низьку платоспроможність аграріїв,
а не олігополізм, а тим більше монополізм виробників техн-
іки. До олігопольного можна віднести ринок паливно-мас-
тильних матеріалів (про це свідчить факт практично одна-
кових високих цін у різних операторів),  а також їх
"стабільність" в умовах істотного зниження цін на нафту на
світовому ринку. В певній мірі це стосується і ринку міне-
ральних добрив, і хімічних засобів захисту рослин.

Ринок сільськогосподарської продукції. З точки зору
конкурентності, то науковці вважають, що "ринок сільсько-
господарської продукції… є ринком олігопсонії (моно-
псонії)" [2, с. 32]. Переробні підприємства як монополісти,
а також трейдери й інші посередники занижують ціни на
сільськогосподарську продукцію, що щороку не дає змоги
сільськогосподарським товаровиробникам забезпечити
відтворювальний процес на розширеній основі [1].

Ринок сільськогосподарської продукції, на відміну від
ринку матеріально-технічних ресурсів сільгосппризначення,
є дійсно в значній мірі ринком олігопсонії. Підстави для та-
кого висновку дає аналіз ринку сільськогосподарської про-
дукції за основними каналами її реалізації.

Держкомстат України виділяє такі напрями реалізації
сільськогосподарської продукції, як 1) переробним підприє-
мствам; 2) населенню в рахунок оплати праці; 3) видано пай-
овикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв
(часток); 4) на ринку; 5) за іншими напрямами. У таблиці 1
наведено дані щодо структури реалізації основних видів
сільськогосподарської продукції за цими напрямами.

Наведені в таблиці дані свідчать, що за виключенням
цукрових буряків та молока і молочної продукції, істотно
знизилася частка переробних підприємств у загальних об-
сягах реалізації інших основних видів продукції сільського
господарства. Таку тенденцію оцінити позитивно немає
підстав. Реалізація переробним підприємствам — найбільш
природній для аграріїв канал, оскільки вони виробляють для
останніх сировину. Важливим є і той факт, що саме тут є
можливість встановити довготривалі відносини між вироб-
никами сировини та її переробниками, а відповідно більш-
менш прийнятні ціни.

Порівняно невелика питома вага і раніше і дотепер реа-
лізації продукції сільського господарства на ринку. Водно-
час тут є позитивна динаміка за період 1990—2012 рр. по
всім видам сільськогосподарської продукції. Окрім зерно-
вих та зернобобових культур такі напрями реалізації остан-
ньої, як видано пайовикам (власникам земельних і майно-
вих часток), і населенню в рахунок оплати праці є незначни-
ми.

Привертає до себе увагу найбільш вагомий і динамічний
напрям реалізації продукції сільського господарства "за
іншими напрямами". У 1990 р. окрім зернових культур
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Рис. 1. Структурна будова аграрного ринку
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(3,2%), яєць (0,2%) він взагалі не існував. У 2012 р. понад
90% олійних культур, 86% зернових і 82% яєць, майже 70%
худоби та птиці було реалізовано за цим "закодованим" на-
прямом реалізації. Принаймні Держкомстат України не виз-
начає, яких саме суб'єктів ринку сільськогосподарської про-
дукції персоніфікує цей напрям. Водночас є всі підстави вва-
жати, що ними є різні торгові перекупщики — посередники.

Більшість вітчизняних науковців негативно оцінюють
їхню діяльність на ринку сільськогосподарської продукції.
Ось лише декілька висловлювань з цього питання. "Нині
внутрішній ринок здебільшого контролюється посередниць-
кими структурами, основною метою яких є якомога менше
заплатити за вирощену продукцію сільгоспвиробнику при
купівлі і якнайдорожче продати споживачеві.

Це призводить до зубожіння сільгоспвиробників, по-
купці не мають можливості купувати продукти за високими
цінами. В результаті створюється враження штучного пере-
виробництва продукції, а для посередника з'являється мож-
ливість експорту продукції. Такі дії зводять нанівець прак-
тично всі зусилля держави з підтримки села, а найголовні-
ше — втрачається саморегульована дія ринку, оскільки на-
слідки, які виникають в результаті взаємодії попиту і пропо-
зиції в цьому випадку, пожинають знову ж таки посередни-
ки" [3, с. 50].

Посередники на ринку сільськогосподарської продукції
"…до виробництва продукції ніякого відношення не мають.
Їхня участь на аграрному ринку визначається алгоритмом:
купив дешевше — продав дорожче" [9, с. 59].

"Як наслідок, первинні виробники сільськогосподарсь-
кої продукції одержують лише 30—40% виручки від кінце-
вої (роздрібної) ціни за вироблену ними продукцію, в той
час як у країнах з розвинутим сільським господарством на
їхню частку припадає 50—70% і більше. Аналіз ціни реалі-
зації експортно-орієнтованих видів продукції свідчить, що
на етапі експорту формується до 70% загальних прибутків
від продажу сільськогосподарської продукції на світовому
ринку, а витратна частина цієї ланки у більшості видів про-
дукції не перевищує 20%" [6, с. 5].

Більш широко розглядає це питання В. Геєць. На 14-х
річних Зборах Всеукраїнського конгресу вчених еко-
номістів-аграрників (16—17 жовтня 2012 р.) він зазначав:
"Наступне питання, яке дуже важливе стратегічно — де сьо-
годні сільськогосподарська рента? Хто її привласнює? Чому
немає фінансових ресурсів у сільських товаровиробників і
низька заробітна плата? Тому що посередник, що перебу-
ває між виробником і реалізацією продукції на експорт —
це відповідні корпорації, які мають фінансові ресурси і вони
ж привласнюють ренту. Я не чую відповідей на це питання і
не чую способів, яким чином ми зруйнуємо цю монополію
та спробуємо все-таки вилучити сільськогосподарську рен-

ту й відповідним чином її використати в інтересах тих, хто
працює і живе на землі. Ви знаєте, мені прикро, але мені
здається, що в даний час на цю тему навіть досліджень
немає" [8, с. 38].

Усі наведені вище положення є науково обгрунтовани-
ми і підтверджуються практикою функціонування аграрно-
го ринку впродовж становлення і розвитку ринкових відно-
син. Ринковий механізм, в умовах панування на аграрному
ринку посередників, які займають олігопольне положення,
зрештою призводить до того, що аграрний виробник недо-
отримує прибуток або навіть одержує збиток, а посередни-
ки за рахунок цього надприбуток. Як наслідок, сільське гос-
подарство впродовж багатьох років фактично знаходиться
на межі простого відтворення.

Сільськогосподарські підприємства — це ланка продо-
вольчого ланцюга з найменшою ринковою силою. Вони заз-
нають економічного тиску з боку підприємств першої й тре-
тьої сфер АПК, різних посередницьких структур. Наслідком
чого є низький рівень прибутковості агровиробників.

Варто наголосити, що тільки втручанням держави в рин-
кові відносини проблему нееквівалентного міжгалузевого
обміну не вирішити. Потрібні певні дії й самих аграріїв.

Разом з тим посередництво не варто сприймати тільки
як негативне явище. Адже для ринкової економіки в цілому
на всіх етапах її розвитку наявність посередників — типове
явище. Як відомо, таку роль виконує практично уся торгів-
ля, що в свій час уособилась від промисловості. І це вигідно
обом галузям та їхнім первинним структурам. Для аграріїв
також більш вигідно спеціалізуватися на безпосередньому
виробництві, а такі функції як транспортування, зберігання,
переробка й реалізація виробленої продукції, які потребу-
ють коштів й часу, певного професіоналізму, передати спец-
іальним посередницьким структурам. Останні до того ж ма-
ють можливість одержати "ефект масштабу", оскільки об-
слуговують багатьох агровиробників, мають можливість
досконало вивчити ринкову кон'юнктуру, використовувати
маркетингові структури тощо.

Для безпосередніх агровиробників головне — одержа-
ти справедливу ціну за свою продукцію. Але натомість в
Україні посередники диктують їм ціни, тобто встановлюють
монопольно низький їх рівень.

Отже, за великим рахунком посередників на аграрно-
му ринку не можна розглядати тільки в негативному плані.
Вони за певних умов можуть бути корисними для аграріїв
суб'єктами на ринку сільськогосподарської продукції. Усе
залежить від того, який економічний стан у посередників.
Так, у країнах з розвиненою ринковою економікою усі ко-
оперативи фактично є посередниками, виконують поста-
чально-збутові функції. Але вони обслуговують фермерів,
є неприбутковими структурами. Тобто такі посередники

Напрями 

реалізації 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

Олійні 

культури 

Цукрові 

буряки 

Худоба та 

птиця  

(у живій вазі) 

Молоко та 

молочні 

продукти 

Яйця 

1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 

Переробним 

підприємствам 

80,4 3,7 98,9 4,9 100,0 94,3 94,8 23,0 99,1 94,0 98,1 2,1 

Видано 

пайовикам 

- 6,0 - 0,4 - - - 0,1 - 0,0 - 0,0 

Населенню в 

рахунок оплати 

праці 

13,2 0,3 0,8 0,0 - 0,0 3,3 0,6 0,8 0,2 0,4 0,2 

На ринку 3,2 3,7 0,3 2,9 - 0,0 1,8 6,7 0,1 1,6 1,3 15,5 

За іншими 

напрямами 

3,2 86,3 0,0 91,8 - 85,6 0,1 69,6 - 4,2 0,2 82,2 

Таблиця 1. Структура реалізації основних видів сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами України за напрямами реалізації

(у відсотках до загального обсягу реалізації)*

Джерело: [7, с. 144—146].
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сприяють забезпеченню еквівалентного міжгалузевого
обміну.

Відносно вітчизняних посередників, то вони є само-
стійними суб'єктами аграрного ринку. І як будь-який інший
бізнесовий суб'єкт, намагаються максимізувати прибуток.
Частково цього можна досягти за рахунок економії щодо
витрат, яких вимагає посередницька діяльність. Згідно із
законами ринкової економіки, в результаті міжгалузевої
конкуренції посередник, як і виробник, має одержувати при-
буток за формулою середньої його норми. Кількісно вона
розраховується як відношення сукупного прибутку до су-
купного (суспільного) капіталу, авансованого в усі галузі
виробництва, яке виражається у відсотках:

Р  = ΣР / ΣКав. × 100
Обсяг прибутку, отриманого за середньою нормою на

авансований капітал, називають середнім прибутком (Р) і
визначають як добуток середньої норми прибутку на розмір
авансованого капіталу:

Р = Р' × Кав.
Відповідно формується ціна виробництва, яка є сумою

витрат виробництва і середнього прибутку на авансований
капітал:

Ц = К + Р.
Але усе це стосується ринків з досконалою конкурен-

цією. Усі його суб'єкти одержують прибуток як різницю між
ціною виробництва і середньогалузевими витратами. Якщо
ж будь-який суб'єкт аграрного ринку займає монопольне чи
олігопольне положення, то він ним скористається, зрозумі-
ло, в своїх інтересах. Його диктат щодо партнера немину-
чий. Економічна реалізація панування монополіста на рин-
ку — одержання монопольного надприбутку за рахунок
використання цінового фактора. При цьому на ринку засобів
сільськогосподарського призначення мають місце моно-
польно (або олігопольне) високі ціни, а на ринку сільсько-
господарської продукції щодо її купівлі у агровиробників
— монопольно низькі ціни. Зрештою в обох випадках аг-
рарії втрачають кошти, які привласнюють їхні контрагенти
на цих ринках.

В умовах "демократичного" аграрного ринку забезпе-
чити еквівалентний обмін між усіма його суб'єктами можна
лише шляхом подолання монопольного чи олігопольного
положення будь-кого з них. Як це здійснити, це питання ви-
ходить за межі тематики статті. Зазначимо лише, що голов-
ним напрямом тут може бути розвиток постачально-збуто-
вих кооперативів або інших обслуговуючих агровиробників
структур. Ефективність кооперативів доведена великим дос-
відом усіх країн з ринковою економікою.

ВИСНОВКИ
Аграрний ринок в Україні має складну будову. Головні

його сегменти — ринок засобів виробництва сільгоспприз-
начення і ринок сільськогосподарської продукції. Більшість
науковців вважають, що вони за багатьма видами товарів
є "ринками олігополій". В значній мірі з цим слід погоди-
тися. Хоча на ринку засобів виробництва це стосується пе-
редусім ринку паливно-мастильних матеріалів і мінераль-
них добрив. Водночас ринок сільськогосподарської про-
дукції має більш виражену олігопсичну будову. Незапереч-
ним є той факт, що у цілому аграрії на всіх видах ринків
мають найменшу ринкову силу. А відповідно зазнають еко-
номічний тиск на обох ринках. "На вході" — з боку
підприємств першої сфери АПК, "на виході" — третьої і
передусім посередників. Іншими словами, аграрії мають
відносно інших суб'єктів аграрного ринку менші можли-
вості захисту своїх інтересів. Саме тому "…на сучасному
етапі основним питанням, яке має бути вирішено, є дотри-
мання об'єктивного закону вартості" [5, с. 55].

Проблему еквівалентних відносин необхідно вирішува-
ти самим агровиробникам і втручанням держави як еконо-

мічними, так і адміністративними методами (антимонопольні
заходи).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільш характерними рисами сучасного управлі-

ння аграрним підприємством стали постійні зміни, обу-
мовлені, у свою чергу, змінами зовнішнього середови-
ща, яке стало надзвичайно динамічним. Раніше безпе-
речні переваги процвітаючих підприємств — стійка
організаційна структура і сталі процеси — зараз обер-
таються недоліком, оскільки інерційна організація не
дозволяє своєчасно реагувати на зміни, які вимагає ри-
нок.

Структури управління в багатьох організаціях скла-
лися більше історично, чим у результаті цілеспрямова-
них зусиль по їх формуванню і поліпшенню. Не дивля-
чись на це, можна виділити два типові підходи, що на-
були найбільшого поширення на практиці. Перший (кла-
сичний) — це формування структури управління вихо-
дячи з внутрішньої будови організацій, розділення робіт
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і раціоналізації управління. Другий (інноваційний) вихо-
дить з необхідності постійного пристосування структу-
ри управління до умов зовнішнього середовища. На
основі першого підходу, протягом багатьох десятиліть,
організації створювали так звані формальні структури
управління, які відомі як ієрархічні і бюрократичні. Дру-
гий підхід до побудови організаційних структур управ-
ління виник у другій половині ХХ століття і характери-
зується тим, що основна увага приділяється зв'язкам
організації із зовнішнім середовищем і її змінам. Цей
тип структури отримав назву органічної, і її головною
характеристикою є групова і індивідуальна відпові-
дальність кожного працівника за загальний результат.
Але перехід, що відбувається у всьому світі, до інфор-
маційного суспільства пред'являє нові вимоги до всієї
системи стосунків між організаціями і відповідної по-
будови процесів і структур управління на підприємстві.
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ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основними цілями даного наукового дослідження

є визначення недоліків функціонально-структурної мо-
делі управління аграрним підприємством, які визнача-
ють кордони ефективного вживання цієї моделі та пе-
реходу до процесів, як об'єктів управління. Саме увага
до бізнес-процесів та їх вдосконалення є величезним ре-
зервом підвищення ефективності діяльності аграрним
підприємством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З точки зору структури бюрократична організація є

так званою функціонально-структурною моделлю, яка
будується на основі накладення функціональної моделі
підприємства (в основі — рух капіталу, який послідов-
но проходить фази придбання засобів виробництва і
найму робочої сили, безпосереднього виробництва і
збуту готової продукції) на структурну модель підприє-
мства (що базується на універсальному принципі роз-
поділу праці з подальшим закріпленням розділених
функцій за структурними підрозділами — цехами, ділян-
ками, бригадами, відділами, службами). Тут можна го-
ворити про "плюси" і "мінуси" бюрократичної органі-
зації. Проте головні проблеми такої організації зводять-
ся до наступного:

— функціонально-структурна організація не сти-
мулює зацікавленості працюючих в кінцевому ре-
зультаті,  оскільки система оцінки їх діяльності
відірвана від результативності роботи підприємства
в цілому;

— при функціональному підході головним спожи-
вачем результатів праці працівника є його керівник. Це
означає, що кожен свідомо або підсвідомо прагне до-
годити керівникові, а не колезі з сусіднього підрозділу,
а тим більше клієнтові;

— велика частина реальних робочих процесів
підприємства складається з безлічі функцій, тобто ви-
ходить за рамки підрозділів. Проте у функціонально-
орієнтованих структурах дуже ускладнений обмін
інформацією між різними підрозділами, що приводить
до великих накладних витрат, невиправдано тривалим
термінам вироблення управлінських рішень, і як на-
слідок втраті клієнтів;

— велика кількість узгоджень, що збільшують час
до здобуття результату;

— яскраво виражена орієнтація керівників на збіль-
шення чисельності персоналу і ускладнення організа-
ційної структури;

— вузька спеціалізація окремих співробітників і
підрозділів;

— слабке делегування повноважень і відповідаль-
ності, ускладнення системи узгоджень;

— зниження ефективності орієнтації діяльності
підрозділів на кінцевий результат.

Відмічені недоліки зрештою і визначають кордони
ефективного вживання цієї моделі. Це стабільне зов-
нішнє середовище, стабільні ринки, стандартний про-
дукт, що має великий недиференційований попит з боку
споживачів, невисокий темп науково-технічного прогре-
су і так далі. Основним принципом управління у функц-
іональних ієрархіях є принцип управління "зверху-вниз"
усередині в значній мірі ізольованих друг від друга фун-

кціональних структур. Реальна діяльність пронизує
підприємство у вигляді набору бізнес-процесів, які в
більшості своїй ніким не управляються і ніхто за них не
відповідає, тому що бізнес-процеси не описані і не за-
документовані.

Перейти від функціональної моделі до процесної
можна на основі заміни сукупності функцій діяльності
на сукупність бізнес-процесів. Тобто необхідно весь
бізнес підприємства представити у вигляді визначеної
кількості бізнес-процесів.

Сам факт переходу до процесу як виділеного об'єк-
ту управління, вже передбачає визначення його призна-
чення і споживача, тобто процес насамперед "горизон-
тальний" і орієнтований на результат. Але процеси, за-
галом, існували завжди. На будь-якому аграрному
підприємстві, якщо воно нормально функціонувало, на
вході купувалися і поступали сировина і матеріали, а на
виході вироблялася продукція, яка доводилася до спо-
живача, — тобто процеси в тому або іншому вигляді
реалізовувалися, незалежно від усвідомлення цього
факту. Питання лише в тому наскільки процеси втрача-
ли в ефективності, саме унаслідок того, що не були ви-
ділені в явному вигляді як спеціальний об'єкт управлін-
ня. Впровадження процесного підходу дозволяє аграр-
ним підприємствам підвищити ефективність роботи, ви-
робляти різні види сільськогосподарської продукції без
збільшення штату працівників, скоротити час і зменши-
ти витрати при виробництві і доведені до споживача
продукції.

Суть процесно-орієнтованого підходу полягає в
тому, що кожен співробітник забезпечує життє-
діяльність конкретних бізнес-процесів, безпосередньо
беручи участь у них. Обов'язки, область відповідаль-
ності, критерії успішної діяльності для кожного співро-
бітника сформульовані і мають сенс лише в контексті
конкретного завдання або процесу. Горизонтальний
зв'язок між структурними одиницями значно сильніший.
Вертикальний зв'язок "начальник — підлеглий" слаб-
шає. Відчуття відповідальності співробітника якісно
міняється: він відповідає не лише за ті функції, які на
нього поклав начальник, але і за бізнес-процес у ціло-
му. Функції і результат діяльності паралельних струк-
турних одиниць для нього важливі. Відповідальність за
результат бізнес-процесу в цілому підштовхує його до
відповідальності перед колегами, такими ж учасниками
бізнес-процесу, як він сам.

Ідея представлення організації у вигляді набору
бізнес-процесів, а управління її діяльністю як управ-
ління бізнес-процесами стала поширюватися в кінці
80-х років. Кращі компанії світу почали вирішувати
для себе ці завдання і на практиці довели важливість,
ефективність, економічність і прогресивність пере-
ходу на клієнто-орієнтованого виробництва і процес-
но-орієнтованої структури управління виробницт-
вом.

Відомо, що існують два можливі типи змін структу-
ри:

— еволюційний, коли перехід до нової якості якщо
і відбувається, то повільно, за рахунок накопичення не-
великих послідовних змін;

— революційний (кардинальний), у результаті яко-
го приходять до нової якості шляхом швидкої і корін-
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ної ломки існуючих уявлень, норм дій, зв'язків, що скла-
лися, і взаємин.

Найчастіше до еволюційних форм структурної пе-
ребудови прибігають тоді, коли з'являється можливість
збільшити власний ринковий сегмент, налагодити ви-
робництво нової продукції без зайвих додаткових вит-
рат. Це або нормально працюючі підприємства, що в
цілому успішно реалізовують власну стратегію, займа-
ють стійке положення на ринках, виробляють продук-
цію, що має попит або підприємства, менеджери яких
прагнуть до малоризикованих проектів і видів діяль-
ності.

Причини, які вимушують вибрати саме радикальну
зміну існуючої структури, — це низький рівень ефек-
тивності функціонування підприємства. Природним є
прагнення менеджерів поламати цю негативну тенден-
цію і зробити підприємство таким, що динамічно розви-
вається і є більш ефективним. Такі прагнення зрештою
обумовлені ринковим зовнішнім середовищем з її кон-
курентним початком і "вбудованим" механізмом обме-
ження витрат зверху. Всі інші причини — захват нових
ринків, освоєння нових продуктів, технологій і так далі
в своїй підставі мають теж прагнення до зростання ефек-
тивності.

Діяльність, направлена на різку радикальну зміну
фундаментальних процесів бізнесу називається реінжи-
нірингом. У визначенні реінжинірингу (розглядаючи тер-
мінологію М. Хаммера і Дж. Чампі) закладені 4 ключові
терміни: "фундаментальний", "радикальний", "різкий" і
"процес".

"Фундаментальний" говорить про те, що реінжині-
ринг базується на чітких принципах, що не допускають
припущень і імовірнісних оцінок. Іншими словами, орга-
нізація повинна знати, як відбувається бізнес, щоб
змінити його.

"Радикальний" означає те, що змінюватися буде
суть речей, а не методи, які з ними взаємодіють. Інакше
кажучи, реінжиніринг вимагає того, щоб був перегля-
нутий базовий процес, зміна або регенерація якого мо-
жуть спричинити глобальні перестановки у виробництві
і бізнесі.

"Різкий" означає, що реінжиніринг не можна затя-
гувати на роки. Організація може просто втратити біз-
нес, якщо вирішальним чином не відреагує на динамічні
темпи розвитку конкурентів і нових ринків. Зазвичай
реінжиніринг розтягується на 9—15 місяців, що доз-
воляє не лише корінним чином поміняти процеси, але
також змінити психологічний і моральний настрій пер-
соналу підприємства для розуміння того, що відбу-
вається і що станеться після остаточного реінжинірин-
гу.

"Процес" — це безліч кроків, дій, процедур, взає-
модій, направлених на кінцеве здобуття ефективного
вкладення засобів, зусиль і часу.

Одне з ключових понять, яке лежить в основі реін-
жинірингу — бізнес-процеси. Саме їх вдосконалення є
величезним резервом підвищення ефективності діяль-
ності підприємства. А для цього необхідно осмислити
природу бізнес-процесів, зрозуміти, яке значення вони
мають для підприємства, як слід їх правильно змінюва-
ти. Саме увага до бізнес-процесів, їх вдосконаленню
вимагає від менеджерів нестандартного підходу. Посту-

пово реінжиніринг, який пропонує зламати систему, що
існує на підприємстві, і побудувати її заново на основі
бізнес-процесів перетворюється на наукового обгрун-
товану систему управління.

ВИСНОВКИ
Переважною більшістю аграрних підприємств ви-

користовується функціонально-структурний підхід до
управління, який суттєво знижує швидкість реакції на
зміни зовнішніх умов, спричиняє надмірні витрати на
утримання адміністративно-управлінського персона-
лу і забезпечення виконуваних ними функцій. Це зу-
мовлює неослабний інтерес вітчизняних фахівців з ме-
неджменту до інструментів та методів управління, які
сприяють вдосконаленню діяльності аграрних
підприємств, підвищенню результативності та ефек-
тивності управління ними. Серед них — зміна концеп-
туальних підходів до формування організаційної
структури управління підприємством. Одним із основ-
них напрямів створення ефективної системи управлі-
ння вважається використання процесного підходу, в
межах якого набула популярності концепція реінжи-
нірингу бізнес-процесів. За цього підходу управлінсь-
ка діяльність розглядаються не з позицій функціо-
нальної однорідності, а з погляду зорієнтованості на
конкретний результат, що забезпечує мінімізацію вит-
рат на управління виробництвом, скорочення термінів
виконання робіт і, тим самим, максимальне наближен-
ня до споживача.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Глобалізація як економічне явище вплинула на цілий
ряд аспектів діяльності підприємств аграрного сектору.
Нами вже було розглянуто вплив глобалізації на світо-
вий ринок агарної продукції і роль вітчизняних
підприємств на світових аграрних ринках. Також вітчиз-
няними науковцями вже було поставлено питання гло-
балізації ринку сільськогосподарської техніки. Питан-
ня впливу глобалізаційних процесів на ринок праці в аг-
рарній сфері логічно випливає з попередніх проблем і
дасть змогу сформувати повне уявлення про матеріаль-
не забезпечення сільськогосподарської діяльності у
фізичному вимірі в контексті глобальних процесів. Та-
кож вивчення цього питання сформує базу для більш
повного дослідження основних глобальних потоків, які
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забезпечують діяльність аграрної сфери на міжнарод-
ному рівні, зокрема матеріальних, фінансових та інфор-
маційних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Останнім часом зростає кількість досліджень, при-
свячених глобальним тенденціям на світових аграрних
ринках. Процес становлення і розвитку сільськогоспо-
дарських ринків цікавив наступних вітчизняних вчених:
В. Андрійчук, П. Гайдуцький, Б. Гунський, О. Єранкін,
Ю. Коваленко, М. Лобас, Ю. Лопатинський, С. Майстро,
М. Малік, А. Меркулова, О. Мороз, Т. Подвірна, П. Саб-
лук, Л. Худолій, О. Шпичак та інші. Глобальні аспекти
розвитку аграрного ринку перебували в сфері інтересів
закордонних вчених, таких, як А. Бонанно, Х. Віллер,
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Б. Гульчубук, С. Дейл, Н. Іслам, Дж. Кавальканті, Д. Ман-
да, Дж. Мартінез, М. Міноу, К. Моутсатсос, П. Пінгалі,
Дж. Шелдрік та інші. Загалом дослідження пов'язані
здебільшого з становленням і розвитком глобального
ринку аграрної продукції, його сегментацією та форму-
ванням глобального попиту [1; 2; 3]. Також було дослі-
джено маркетингові аспекти глобальної аграрної діяль-
ності та сформовано стратегічні перспективи розвитку
вітчизняного аграрного сектора в умовах глобальної
конкуренції [4; 5; 6]. Досить мало уваги приділено вітчиз-
няними вченими питанням глобалізації ринку праці.
Щодо публікацій закордонних вчених, розглядаються
особливості впливу глобальної економіки на трудові
ресурси загалом, а також на трудові ресурси в малоза-
безпечених регіонах, де переважає агарний сектор [7;
8]. Є окремі дослідження, пов'язані з міграційними тен-
денціями на агарному ринку праці в Південній Америці
та Європі [9; 10]. Проте влив зазначених факторів і тен-
денцій на вітчизняний ринок праці є мало досліджений.
Потребують розгляду як зміни у попиті і пропозиції ро-
бочої сили на вітчизняному сільськогосподарському
ринку, так і зміна вимог до працівника під впливом діяль-
ності транснаціональних корпорації (ТНК).

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою цієї статті є визначення впливу гло-

балізації світових аграрних ринків вцілому на вітчизня-
ний ринок праці в аграрній сфері. Відповідно до постав-
леної мети виділяємо наступні завдання: виявити особ-
ливості попиту і пропозиції на ринку праці в сільському
господарстві; виокремити напрямки впливу глобалізацій
них процесів на ринок праці в агробізнесі; дослідити
досвід транснаціональних аграрних корпорацій у фор-
муванні кадрового потенціалу; визначити в якому на-
прямі змінюються вимоги до рівня підготовки, освіти,
кваліфікації, кількісно-якісного складу працівників агар-
них підприємств під впливом глобальних тенденцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття глобалізації та її вплив на ринки різнома-

нітних галузей народного господарства давно виступа-
ють предметом наукових дискусій. Не залишено осто-
ронь світової наукової спільноти і питання впливу гло-
балізації на ринок праці в аграрній сфері. У цій статті
розглянуто яким чином глобальні тенденції на світових
аграрних ринках вплинули на вітчизняний ринок праці в
аграрній сфері. Важливість глобальних перетворень для
формування глобальних ринкових сегментів пов'язана
з виокремленням груп споживачів на світових ринках,
що мають подібні або однакові стандарти якості про-
дукції [1, c. 233]. Стандартизація ринку праці відбуваєть-
ся значно повільнішими темпами, оскільки на ринку
більшу вагу має кінцевий результат — якість представ-
леної продукції, ніж засоби, предмети праці і персонал
сільськогосподарських підприємств. Проте кадровий
потенціал зазначених підприємств не може бути показ-
ником ізольованим від процесу виробництва агарної
продукції, тому є потреба дослідити, через які джерела
і як саме змінюються вимоги на ринку праці. Для цього
слід виділити особливості попиту і пропозиції на ринку
праці в сільському господарстві та визначити загальні і
глобалізаційні причини їх змін.

Попит на робочу силу на аграрному ринку праці
формують: представники великого аграрного бізнесу
(вітчизняні і закордонні агрохолдинги, транснаціональні
корпорації, трейдери), представники малого і середнь-
ого бізнесу та підсобні домашні господарства (ті, що
вирощують продукцію на продаж, а не лише для влас-
ного споживання).

Найсуттєвіший вплив глобалізації на попит спостері-
гається у першій групі, оскільки представники великого
аграрного бізнесу найбільше задіяні у експортно-
імпортній діяльності і мають міжнародні зв'язки або за-
кордонне походження. Слід зазначити, що у минулому
агарному сезоні передові позиції з експорту сільськогос-
подарської продукції стали профільні виробничі та трей-
дерські компанії з значним досвідом роботи у галузі. Ек-
сперти галузі визначили наступних лідерів рейтингу аг-
рарних експортоорієнтованих підприємств. "Компанії
"Нібулон", "Кернел" і "Топфер" стали найбільшими екс-
портерами пшениці в 2012/2013 маркетинговому році,
їх розташування залишилося незмінним з минулого се-
зону — в такому ж порядку вони йшли за "Хліб Інвестбу-
дом" у 2011/2012 маркетинговому році, проте обсяги
експорту кожної з них за рік зросли на 38—55%" [12].

У досліджуваному сезоні обсяг спрямованої закор-
дон пшениці першої десятки трейдерів розподілився між
вітчизняними і транснаціональними та закордонними
компаніями як 49% та 51% відповідно, що зменшило
частку вітчизняних компаній порівняно з попереднім
сезоном на 17%. "За рік компанії "Нібулон", "Кернел",
"Топфер" і "Луї Дрейфус" стали на одну позицію вище
порівняно з рейтингом минулого сезону. Компанія "Сер-
на" піднялася на 4 позиції, а "Агротрейд" — на 9 по-
зицій вгору. Позиція "Рамбурса" не змінилася, а "Нобл
Ресорсиз" опустилася на 2 сходинки. Новою у списку
лідерів стала компанія "Райз" — торговельний підрозділ
найбільшого вітчизняного агрохолдингу компанії —
"Укрлендфармінг" [12].

Збільшення частки іноземного капіталу серед зер-
нотрейдерів є одним з напрямів збільшення впливу гло-
балізаційних процесів на агарний ринок праці, оскільки
передбачає підбір персоналу за світовими стандартами.
Інший напрям — використання здебільшого закордон-
ної техніки [2], що призводить до формування стандар-
тизованих кваліфікаційних вимог до персонау, що пра-
цює з цією технікою. Третій напрям — підвищення ви-
мог до якості продукції у відповідності з вимогами
глобальних сегментів ринку. З цим напрямом пов'язана
новітня потреба агропідприємств — необхідність ство-
рювати власні агрохімічні лабораторії. Це спричиняє
потребу пошуку кваліфікованих фахівців з агрохімії
(хіміків, грунтознавців, агрономів) та економічних спе-
ціальностей (для розробки самої концепції і бізнес-пла-
ну під створення такої лабораторії). Така потреба по-
в'язана з тим, що виробників сільськогосподарської
продукції переважно не задовольняє або якість, або
вартість досліджень грунтів в існуючих лабораторіях,
крім того для користування послугами наявних стаціо-
нарних лабораторій все одно треба виділяти посаду
лаборанта, який буде знімати і доставляти проби грунтів.

Друга група формування попиту на робочу силу на
аграрному ринку — малий і середній бізнес. Вплив гло-
балізації тут відчутний менше, ніж для першої групи, проте
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актуальним залишається необхідність перекваліфікації
працівників у зв'язку з використанням закордонної техн-
іки. Додатковим наслідком впливу глобалізації у цій групі
є поява підприємств орієнтованих на глобальний сегмент
споживачів органічної продукції, що вимагає як зміни
документації та сертифікації, так і перенавчання праців-
ників навикам роботи на нових засадах. Тут, як і у випад-
ку зі створенням власних агрохімічних лабораторій, ви-
никає потреба у наявності не лише фахівців з виробниц-
тва органічної продукції, але й представників економіч-
них спеціальностей, у першу чергу маркетологів, для роз-
витку зазначеного глобального ринкового сегменту і на
внутрішньому ринку. Загалом цей напрям діяльності є
перспективним з точки зору стратегічного планування
агарних підприємств, оскільки може забезпечити вітчиз-
няним підприємствам свою нішу на ринку європейських
країн, що є доцільно як у контексті декларованого век-
тора України на євроінтеграцію, так і для поглиблення
зовнішньоекономічної діяльності з країнами Азії.

На попиті на робочу силу в третій групі — представни-
ках домогосподарств — глобалізація практично не позна-
чилась. Загалом розвиток агарного ринку праці носить
екстенсивний характер. Про це свідчать наступні дані. З
1990 року чисельність місцевого населення сільських те-
риторій, зайнятих у сільгоспвиробництві на власних ділян-
ках, зросла більше ніж у 2 рази, загальна площа розора-
них сільськогосподарських земель — в 2,7 разів, поголі-
в'я великої рогатої худоби — в 1,1—1,4 раза, то у вироб-
ництві і збуті агарної продукції (у порівняльних цінах 1996
р.) — відбувся спад (майже на 1%) [11]. За окремими ви-
дами продукції скорочення сягає до 20% (яйця, м'ясо сви-
ней) [11]. При цьому слід враховувати той факт, що рівень
товарності виробленої у приватному секторі сільськогос-
подарської продукції, за оцінками фахівців Міністерства
аграрної політики України, не перевищує 10—15% [11].
Тобто переважна частина виробленої в господарствах на-
селення продукції використовується на власні потреби. Як
наслідок, приватний сектор на сьогодні функціонує фак-
тично в автономному ізольованому режимі, приймаючи
досить слабку участь у формуванні товарних продоволь-
чих ресурсів країни і тим більше являючись практично вик-
люченим з системи грошового обігу, одночасно блокую-
чи процес формування та підвищення загального платос-
проможного попиту. З цього можна зробити висновок, що
зайнятість даним видом діяльності на сьогодні за критерієм
"продуктивна зайнятість" є малоефективною. Вплив на цю
групу попиту глобальних процесів є мінімальним і суттєвої
ролі не відіграє.

Що стосується пропозиції праці, то тут відчуваєть-
ся суттєвий розрив між якісними характеристиками по-
питу першої групи. По малому та середньому агарному
бізнесу та підсобних господарствах загалом рівень ква-
ліфікації та підготовки працівників відповідає потребам
підприємств, тому детальніше зупинимось саме на
першій групі — великому агарному бізнесі. Розрив між
попитом і пропозицією праці у цій сфері якраз є на-
слідком глобалізацій них процесів, оскільки навчальні
заклади, що орієнтуються на агарний сектор формують
пропозицію робочої сили, орієнтовану на традиційні
методи обробки грунту та використання вітчизняної тех-
ніки. Процес виходу транснаціональних аграрних кор-
порацій на вітчизняний ринок сільськогосподарської

продукції позначився започаткуванням нових методів
ведення сільськогосподарської діяльності. Зокрема
почали застосовуватись технології мінімальної оброб-
ки грунту (mini-till, no-till). Також зазначені підприємства
використовують здебільшого техніку фірми Джон Дір,
а не вітчизняну. Відповідно, для усунення різниці між
попитом і пропозицією робочої сили такі підприємства
створюють власні курси підготовки працівників, що ма-
ють ряд переваг: підприємства отримують готових пра-
цівників. навчених під потреби саме того виду діяльності,
під який їх будуть залучати, працівники гарантовано
після здачі іспитів отримують роботу і навчаються на
сучасному обладнанні. Програє від цього тільки освітній
сектор, оскільки втрачає потенційних слухачів, орієн-
тованих на практичну діяльність у великих компаніях.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, глобальні процеси вплинули на ринок праці в
агарному секторі як на зміну попиту, так і на формуван-
ня якісно-кваліфікаційних вимог до пропозиції робочої
сили. Загалом найбільший вплив глобалізації відчуваєть-
ся у великому агарному бізнесі, оскільки ця частка
підприємств як містить у своєму складі значну долу іно-
земного капіталу, зокрема у вигляді транснаціональних
корпорацій та трейдерів, а також через експортоорієн-
товану діяльність більшості таких підприємств, а, отже,
необхідність їх пристосовуватися до глобальних та світо-
вих стандартів ведення своєї діяльності. У діяльності
малого, середнього бізнесу та підсобних господарств
вплив глобалізації мало відчутний, хоча формування груп
підприємств, орієнтованих на глобальний сегмент агар-
ного ринку — споживачів органічної продукції, спричи-
нило необхідність вносити зміни у процес виробництва,
відповідно до вимог сертифікації підприємств — вироб-
ників органічної продукції. Вплив процесу глобалізації на
ринок праці в аграрному секторі призвів до розриву між
попитом і пропозицією робочої сили. В основному цей
розрив пов'язаний з новими стандартами якості про-
дукції, і, відповідно, новими вимогами до кваліфікації
працівників, тобто до якісного складу персоналу агар-
ного підприємства. Відповідно, фахівці, що шукають ро-
боту в агарній сфері зазвичай не мають достатніх нави-
чок щодо сучасних технологій обробки грунту і форму-
вання сільськогосподарської продукції відповідної гло-
бальним стандартам якості. Частково ця диспропорція
вирішується навчанням і курсами підвищення кваліфікації
на самих підприємствах. Також глобалізація агарного
ринку та підвищення вимог до якості продукції призвело
до необхідності формування агрохімічних лабораторій і
комплектування їх фахівцями з хімії, агрономії та еконо-
міки, що розширює перелік спеціальностей і кваліфікацій,
на які є попит на вітчизняному аграрному ринку праці.

Подальші розвідки у цьому напрямі мають бути
спрямованими на віднайдення консенсусу між потреба-
ми аграрного ринку в специфічних кваліфікаційних ха-
рактеристиках робочої сили, які обумовлені подальшою
глобалізацією аграрних ринків і економічних відносин
в агарній сфері, та можливостями вітчизняної інфра-
структури забезпечити відповідну пропозицію робочої
сили. Ще одним напрямом досліджень на цю тематику



Інвестиції: практика та досвід № 9/201458

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

має стати перспективне визначення динаміки впливу гло-
балізації на малий та середній бізнес не лише у контексті
розвитку органічного виробництва, але і з врахуванням
потенційної глобалізації потреб споживачів аграрної
продукції на внутрішньому ринку.
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ВСТУП
Здійснювані в країні економічні реформи спрямовані на

інтеграцію народного господарства у світову економіку.
Реалізація обраних країною пріоритетів передбачає дотри-
мання двох головних умов: по-перше, в основу повинно бути
покладено принципи і механізми, домінуючі в світовому еко-
номічному співтоваристві; по-друге, повинно бути врахова-
но особливості попереднього розвитку і сучасного стану
економіки країни, національну культуру та поведінкові ха-
рактеристики населення, тривалість періоду перетворень та
інші фактори і умови, що формують розвиток країни. Ці
принципи мають впроваджуватися і при створенні нової си-
стеми управління агропромисловими комплексами (АПК)
регіонів. Україна взяла курс на проведення реформ еконо-
мічного розвитку країни, зростання рівня економічного роз-
витку шляхом високотехнологічних інноваційних зрушень,
підвищення рівня зайнятості населення, високотехнологіч-
ного функціонування сільськогосподарських підприємств та
зростання продуктивності праці в регіоні. Положення нової
управлінської парадигми повинні відображати об'єктивні по-
треби реформованої економіки і суспільства в цілому; місти-
ти головні, ключові моменти, які сприятимуть визначенню
інноваційного стійкого шляху розвитку не лише окремих
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THE CLUSTERING IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглядається теорія кластеризації сільського господарства як однієї з нових форм орган-

ізації інноваційного процесу. Розкривається сутність інноваційно-інвестиційних процесів. Наво-

диться визначення поняття "кластер". Наводиться сутність кластерів і приблизна схема організації

кластерів на рівні регіону. Обгрунтовується актуальність створення кластерів у сільському госпо-

дарстві. Визначаються основні фактори впливу на інноваційний розвиток сільськогосподарських

підприємств в умовах створення кластерів. Зазначається, що основною причиною низького рівня

продуктивності праці в сільському господарстві є рівень менеджменту і катастрофічний знос ви-

робничих фондів, а дестабілізація економічних умов у сільському господарстві за останні роки ство-

рили реальні передумови для формування кластерів. Виокремлено основні мотиви та перешкоди

створення кластерів сільськогосподарських підприємств. Визначено пріоритети сільськогоспо-

дарських підприємств в умовах кластерного підходу та необхідні напрями змін у регіональному

управлінні інноваційними процесами.

The article deals with the theory of clustering of agriculture as one of the new forms of innovation

process. The essence of innovation and investment processes. The definition of the term " cluster ".

Given an entity clusters and a tentative scheme of clusters at the regional level . The urgency of establishing

clusters in agriculture. The basic factors influencing the development of innovative agricultural enterprises

in a cluster. It is noted that the main reason for the low productivity in agriculture is the level of management

and disastrous depreciation of productive assets , and the destabilization of the economic conditions in

agriculture in recent years have created real preconditions for the formation of clusters. Author

determined the main motivations and barriers cluster of farms. The agricultural enterprises in a cluster

approach and the necessary changes in the regional areas of management innovations priorities.
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сільськогосподарських підприємств, а розвитку країни
вцілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Грунтовні дослідження різних аспектів інноваційних

процесів в аграрній сфері здійснені провідними вітчизняни-
ми вченими такими, як В.Г. Андрійчук, А.П. Гайдуцький, О.І.
Дацій, Л.В. Дейнеко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, М.Ю. Ко-
денська, М.Х. Корецький, М.Ф. Кропивко, М.І. Крупка, М.Й.
Малік, Г.М. Підлісецький, М.А. Садиков, А.В. Чупіс, О.М.
Шестопаль, В.В. Юрчишин та інші. Незважаючи на цінність
проведених досліджень, інноваційний процес саме в
сільському господарстві є на сьогодні є найменш вивченим,
особливо на етапі комерціалізації та дифузії інновацій.

РЕЗУЛЬТАТИ
В Українській державі орієнтація на інноваційний розви-

ток була задекларована з проголошенням незалежності Ук-
раїни. З термінами "інновація", "інноваційна продукція" та
"інноваційна діяльність" Верховною Радою прийнято понад 80
законів та понад 600 інших документів, понад тисячу норма-
тивних актів міністерств та відомств. Досягнення науки й тех-
нологій є ключовим чинником поліпшення якості продукції та
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послуг, економії трудових і матеріальних затрат, зростання про-
дуктивності праці, удосконалення організації виробництва і
підвищення його ефективності. За кордоном інновація
(innovation) є синонімом нововведення й може використову-
ватися разом з ним, означаючи комплексний процес створен-
ня, поширення і використання новацій, що сприяє розвитку й
підвищенню ефективності роботи підприємницьких структур.
На сьогодні можна стверджувати, що в Україні не розроблено
досконалого організаційно-економічного механізму впровад-
ження інноваційної продукції в агропромисловому комплексі.

В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної бороть-
би підприємства повинні приділяти особливу увагу інвести-
ційно-інноваційному розвитку, адже він впливає на рівень
ефективності діяльності інституційної одиниці. Недоско-
налість ринку та законодавчої бази свідчать про наявність
значних проблем управління, що виступають головними
факторами гальмування інвестиційно-інноваційного розвит-
ку вітчизняних підприємств [1, с. 156].

Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки не-
можливий без залучення інвестицій. Відповідно до законодав-
ства інвестиції спрямовані на відтворення основних фондів і
приріст матеріально-виробничих запасів, здійснюються у
формі капіталовкладень. Інвестиційні та інноваційні процеси
слід розглядати не окремо, а в комплексі, що призводить до
необхідності побудови інноваційно-інвестиційної моделі, яка
поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, методи та меха-
нізми реалізації, критерії прийняття інноваційно-інвестиційних
рішень [6]. Успішна реалізація такої інноваційно-інвестиційної
моделі можлива за умови забезпечення наступних вимог:

— узгодження потреби у інноваціях та потенціальних
обсягах залучення інвестицій;

— оптимальне поєднання очікуваного досягнення при-
бутковості від вкладанняінвестицій в інновації та потенцій-
них ризиків і невизначеності в майбутньому періоді;

— окреслення часових рамок для впровадження ново-
введень, що сприяють залученню інвесторів, які усвідомлю-
ють цінність інновацій.

Конкурентоспроможний інноваційний потенціал поля-
гає у взаємодії таких економічних відносин, за яких реалі-
зовується активне інноваційне функціонування підприємств.
Отже, повинно існувати таке середовище, що забезпечить
підтримку учасників ринку, а це стає можливим завдяки
участі держави у інвестиційно-інноваційних відносинах [3,
с. 315]. Сприятливі передумови для інноваційного розвитку
досягаються завдяки ресурсозабезпеченості підприємства.
Екстенсивний шлях розвитку економіки призводить до не-
ефективного використання ресурсів, а внаслідок цього —
нестачі ресурсів. Бережне використання ресурсів забезпе-
чує формування конкурентоспроможного інноваційного
потенціалу, що стимулює розвиток суб'єктів господарюван-
ня [5, с. 457]. Проблеми інвестійно-інноваційного розвитку
підприємств в умовах сучасної економіки країни потребу-
ють негайного вирішення. Підприємства за обставини струк-
турних і функціональних змін економіки завдяки інвестуван-
ню в інноваційну діяльність можуть досягти високих еконо-
мічних показників, зокрема зростання прибутку та збільшен-
ня обсягу виробництва продукції.

Основною причиною низького рівня продуктивності праці
в сільському господарстві є низький рівень менеджменту і ка-
тастрофічний знос виробничих фондів. Дестабілізація еко-
номічних умов в сільському господарстві за останні роки ство-
рили реальні передумови для формування кластерів. У роз-
винених ринкових країнах кластери підприємств створюва-
лися десятиліттями. Ядром кластера виступали сильні
підприємства, з кваліфікованим менеджментом і високим
рівнем корпоративної культури. Включення в кластер одно-
рідних підприємств сприяло запозиченню досвіду менедж-
менту та корпоративної культури базисного підприємства —
ядра кластера. При цьому одним із завдань створення клас-

терів малих і середніх господарств у сільськогосподарсько-
му виробництві є пристосування до безперервним змін кон-
курентного середовища та ринкового попиту, а також зни-
ження ринкового впливу імпортерів сільськогосподарської
продукції на товарних ринках країни. Створення кластерів
може сприяти виробництву товарів (зокрема продуктів хар-
чування) з новими якостями. Слід зазначити, що малі та се-
редні господарюючі суб'єкти, об'єднані в кластер, посилю-
ють свою конкурентоспроможність і положення на товарно-
му ринку. У розвинених ринкових країнах кластери створю-
валися з метою підвищення конкурентоспроможності
підприємств спеціалізованих виробництв на товарних ринках,
в основі яких є збіг економічних інтересів цих підприємств. У
своїй фундаментальній праці "Конкуренція " М.Е. Портер
представляє кластер як " ..група, що географічно є сусідами
взаємопов'язаних компаній і пов'язаних з ними організацій,
які діють у певній сфері і характеризуються спільною діяль-
ності та взаємодоповнюють один одного" [7]. Слід зазначи-
ти, що "спільність діяльності " обумовлюється збігом еконо-
мічних інтересів підприємств. У цьому зв'язку під кластером
підприємств слід розуміти асоціацію підприємств, створюва-
ну з метою інтеграції виробничих і комерційних процесів та
спрямовану на забезпечення конкурентоспроможності бізне-
су та максимального отримання прибутку.

Одним з провідних товарних ринків будь-якої країни є
ринок продуктів харчування, що обумовлює активний розви-
ток сільськогосподарських кластерів. Кластери малого та
середнього бізнесу у сфері сільськогосподарського вироб-
ництва можуть утворюватися на основі самоорганізації в ре-
зультаті природної інтеграції та кооперації виробництва або
за допомогою регіональних і муніципальних властей ( штуч-
но ). Самоорганізація підприємців, як правило, здійснюється
за ініціативою підприємця — лідера. Необхідно мати на увазі,
що організації — потенційні учасники можливого кластера,
як правило, виробляють подібні види товарів (послуг) та є
конкурентами по відношенню один до одного на товарних
ринках. Тому у підприємців цілком обгрунтовано виникає пи-
тання ризиків втрати власного бізнесу при входженні до кла-
стеру (за рахунок поглинання організацією-лідером).

Первинні сільгоспвиробники не зацікавлені у високих
націнках посередників і торгових надбавках на реалізовану
продукцію з наступних причин:

1) підвищення ціни на продукцію призводить до знижен-
ня її попиту на ринку, що рано чи пізно може призвести до
перевиробництва; 2) високі посередницькі націнки і торгові
накидки вилучають прибуток первинних сільгоспвиробників
за рахунок перерозподільних процесів. Перераховані фак-
тори підсилюють мотивацію входження сільгосптоварови-
робників в кластери.

Найскладнішим моментом створення кластера на почат-
ковій стадії є досягнення домовленості між підприємцями з
формування його активів:

1. Довгострокова стратегія розвитку регіону і муніци-
пальних утворень.

2. Довгострокова програма соціально-економічного
розвитку регіону і муніципальних утворень.

3. Середньострокова програма соціально-економічно-
го розвитку регіону і муніципальних утворень.

4. Ініціативи міжрегіональної інтеграції.
5. Ініціативи міжмуніципального інтеграції.
6. Ініціативи міжрегіональної кооперації.
7. Ініціативи міжмуніципального кооперації та коорди-

нації сільськогосподарського виробництва та організації
кластерів.

8. Ініціативи інтеграції сільськогосподарського вироб-
ництва в муніципальних утвореннях і створення сільсько-
господарського кластера.

Об'єднуючими чинниками економічних інтересів ство-
рення кластера можуть стати:



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

61

1) проведення єдиної цінової політики на товарному
ринку;

2) розширення обсягу виробництва товарів і послуг його
учасниками;

3) проведення єдиної маркетингової політики;
4) впровадження інноваційних технологій — в резуль-

таті інтеграції та кооперації виробництва продукції та реал-
ізації її на товарних ринках.

Слід зазначити, що кластеризація сільськогосподарсь-
кого виробництва в регіонах країни пов'язана з необхідні-
стю врахування спеціалізації регіонів. Необхідно звертати
увагу при організації сільськогосподарських кластерів на
такі фактори, як організаційна культура (корпоративна куль-
тура), різні форми демократизації управління, участь співро-
бітників у розподілі прибутку, у власності, управлінні, у ви-
борі стилю керівництва та лідерстві.

Наступний рівень управління — районний. На цьому
рівні збереглися деякі планово-розподільчі функції. Але
необхідно переходити на маркетингові та консалтингові
послуги, ініціювати створення високоефективних структур,
і насамперед кластерів сільськогосподарського виробниц-
тва. Районні сільгоспуправління повинні вести роботу з
інформаційно-консультаційними центрами по обслуговуван-
ню виробників сільськогосподарської продукції, з питань
законодавчих і нормативних актів бухгалтерського обліку і
контролю, технологічних питань виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції.

За таких умов постає питання збереження та розвитку ос-
новних фондів виробництва. А так як ці організації використо-
вують земельні ресурси для виробництва сировини і організу-
ють його часткову переробку, то перед ними стоять ще й інші
завдання: отримання достатньої кількості сировини необхід-
ної якості і підвищення родючості грунтів, перерозподіл ре-
сурсів з метою найбільш ефективного їх використання і засто-
сування ресурсозберігаючих технологій, а також вирішення
соціально-побутових питань. Основними факторами, що впли-
вають на якість життя, є: реальні доходи населення, забезпе-
ченість житлом, збалансованість харчування, рівень охорони
здоров'я, дошкільної та загальної освіти, культури. Високий
рівень забезпеченості за перерахованими вище показниками
позитивно впливає на демографічну ситуацію, моральний стан,
психологічний клімат, задоволеність працівників; забезпечує
сумлінне ставлення до праці, підвищення його продуктивності.
Досвід передових господарств свідчить, що чим вище рівень
соціального розвитку регіону, тим вище в ньому рівень
сільськогосподарського виробництва.

ВИСНОВКИ
В умовах інтенсивного інноваційного розвитку Україна

залишається сільськогосподарською державою. Це гарантує
забезпечення кадрами нових підприємств і кластерів. Реалі-
зація програми розвитку сільського господарства здійснюєть-
ся органами державного управління через відповідні галузеві
(міжгалузеві) формування. При цьому функції державних
органів і органів місцевого самоврядування полягають у ви-
робленні стратегії, визначенні конкретних напрямів, методів
і механізмів регулювання галузей АПК, аналізі і прогнозі си-
туації на ринках продовольства, підтримці необхідної народ-
ному господарству структури виробництва і споживання,
підготовці законодавчих актів, розробці, фінансуванні та
організації виконання прийнятих програм.

Кластерний підхід у системі інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств та підвищення їх конкурен-
тоспроможності є особливою комбінацією територіального та
міжгалузевого принципів управління, що дозволяє стимулю-
вати інтеграційні процеси на мезорівні економіки. При ство-
ренні успішних, з точки зору конкурентоспроможності,
сільськогосподарських кластерів виникає синергетичний ефект
від взаємодії учасників у кластері як в квазіінтеграційному об-

'єднанні. У сільськогосподарських кластерах формується
складна комбінація конкуренції і кооперації. На регіонально-
му ринку сільськогосподарські кластери присутні як єдині аген-
ти мережі і конкуренції, що дозволяє їм виступати на рівних і
протистояти згубним тенденціям глобальної конкуренції, яка
особливо посилюється за рахунок зниження бар'єрів ввезен-
ня (імпорту) сільськогосподарської продукції.

Перевага кластерів полягає в нововведеннях і зростанні
продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві
в середньостроковій і довгостроковій перспективі в по-
рівнянні з ізольованими по місцю розташування сільгосп-
виробниками. Вхідні в кластер сільськогосподарські орган-
ізації отримують вигоду від концентрації первинних сільгос-
пвиробників ( включаючи особисті, підсобні, селянські та
фермерські господарства.

Література:
1. Прахалад К.К. Рамасвамі, Венкат. Майбутнє конку-

ренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами /
Пер. з англ. — К.: Вид-во Олексія Капусти (підрозділ "Аген-
ції"Стандарт"), 2005. — 258 с.

2. Стефік М., Стефік Б. Прориви історії та стратегії ра-
дикальних інновацій. — К.: Видавництво Олексія Капусти
(підрозділ Агенції "Стандарт"), 2005. — 322 с.

3. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу
підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення: мо-
нографія. — Л.: Вид-во НУ "ЛП", 2002. — 315 с.

4. Гринько Т. Щодо інноваційного потенціалу як скла-
дової частини інноваційної активності підприємств/ Вид-во
Інноваційний аспект, 2010. — С. 56—58.

5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком:
проблеми, концепції, методи: навч. посібн. / С.М. Ілляшен-
ко. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. — 581 с.

6. Гончарова М.Л. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку
підприємств цукробурякового підкомплексу// Вісник Сумсь-
кого національного аграрного університету: науково-методич-
ний журнал. — Випуск 8/2 (32), — 2008. — С. 66—72.

7. Портер М.Е. Конкуренція / М.Е. Портер. — М.: Изд.
дім "Вільямс" , 2001. — 207 с.

References:
1. Prakhalad, K.K. and Ramasvami, V. (2005), Majbutnie

konkurentsii. Tvorennia unikal'noi tsinnosti spil'no z kliientamy
[Future of the competition. Creating unique value in conjunction
with customers], Vyd-vo Oleksiia Kapusty, Kyiv, Ukraine.

2. Stefik, M. and Stefik, B. (2005), Proryvy istorii ta
stratehii radykal'nykh innovatsij [Breakthroughs history and
strategies of radical innovation], Vyd-vo Oleksiia Kapusty,
Kyiv, Ukraine.

3. Chukhraj, N.I. (2002), Formuvannia innovatsijnoho
potentsialu pidpryiemstva: marketynhove i lohistychne
zabezpechennia [Formation of the innovative potential of the
company: marketing and logistics ensuring], Vyd-vo NU  "LP",
Lviv, Ukraine.

4. Hryn'ko, T. (2010), Schodo innovatsijnoho potentsialu iak
skladovoi chastyny innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv [As
for innovation potential as a component of the innovation activity
of enterprises], Vyd-vo Innovatsijnyj aspekt, Kyiv, Ukraine.

5. Illiashenko, S. M. (2003), Upravlinnia innovatsijnym
rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of
innovation development: problems, concepts, methods], VTD
"Universytets'ka knyha", Sumy, Ukraine.

6. Honcharova, M.L. (2008), "Innovation and investment model
of enterprise development subcomplex of sugar beet production",
Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu:
naukovo-metodychnyj zhurnal, vol. 8/2 (32), pp.. 66—72.

7. Porter, M. E. (2001), Konkurentsiia [Competition],
Vil'iams, Moscow, Russia.
Стаття надійшла до редакції 12.04.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 9/201462

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Яким чином підприємство стає примітним на рин-

ку і викликає довіру і перевагу споживачів? Це пи-
тання є, мабуть, одним з найбільш важливих і пер-
винних у процесі становлення і упродовж усього
життєвого циклу існування підприємства, воно відоб-
ражає проблему формування іміджу і створення,
таким чином, психологічно відмінного від інших фірм
продукту. Образно кажучи, імідж підприємства — це
його "обличчя" в "дзеркалі громадської думки", тоб-
то сформоване уявлення цільової аудиторії про
діяльність і успіхи компанії, яке чинить постійний і
динамічний вплив на взаємовідношення підприєм-
ства з його реальними і потенційними клієнтами, його

УДК 656.025.2.003.1

А. О. Дергоусова,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу,
Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ

A. Dergousova,
candidate of economic sciences (с.е.s.), associate professor of department of marketing,
Ukrainian State Academy of Railway Transport

СREATING A POSITIVE IMAGE OF RAILWAY PASSENGER SERVICES

У роботі визначено важливість та необхідність формування іміджу підприємства. Доведено,

що в умовах реформування залізничного транспорту важливим кроком є формування його по-

зитивного іміджу для залучення пасажирів, забезпечення та підвищення конкурентоспромож-

ності на транспортному ринку. Визначено етапи формування іміджу пасажирських залізничних

перевезень.

In work identified the importance and necessity of forming the image of the company. It is proved

that under the conditions of railway reform is an important step to form its positive image to attract

passengers, support and improving the competitiveness of in the transport market. The stages of

image formation passenger rail transportation.

Ключові слова: залізничний транспорт, імідж, пасажирські перевезення, конкурентоспроможність,
транспортний ринок, транспортні послуги.

Key words: railway transport, image, passenger carriage, competitiveness, transport market, transport services.

конкурентоспроможність, фінансові результати і
контакти з державними установами. Іміджеведення
було запропоноване американським економістом Д.
Болдингом у 1961 р. як спеціальний напрям з вив-
чення умов, що сприяють бізнесу. На жаль, лише де-
сятиліття через цей напрям знайшло відповідне виз-
нання в Україні. Тільки зараз воно починає розвива-
тися не лише як наука про формування в суспільній
та індивідуальній свідомості образів окремих лідерів
політичної, економічної сфер життя, образів окре-
мих підприємств, фірм, організацій як на внутрішнь-
ому і на міжнародних ринках, так і підприємництва
України в цілому. Цей процес є життєво необхідним
для становлення високорозвиненої ділової і політич-
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ної культури в країні, що пояснює його перспек-
тивність. Обумовленість формування іміджу може
бути також продемонстрована на прийомі ієрархії
потреб Маслоу, які, починаючи із задоволення фун-
даментальних — фізіологічних (їжа, вода, сон) і по-
треб у безпеці (стабільність, порядок) — переходять
до задоволення вищих соціальних потреб — у лю-
бові (сім'я, дружба), потребі в повазі і самоактуалі-
зації. Останнє і спричиняє за собою безпосередньо
необхідність формування власного позитивного
іміджу. Таким чином, отримання позитивних пред-
ставлень оточення про особу і вплив на їх відношен-
ня є певною закономірністю з точки зору психології
і соціального розвитку суспільства, що, у свою чер-
гу, може бути прикладене до потреби формування
іміджу підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теорія формування іміджу підприємства посідає

важливу роль в сучасній науковій думці. Питання, по-
в'язані з визначенням та формуванням іміджу, знай-
шли відображення в роботах вітчизняних та зарубі-
жних авторів. Цій темі присвячені роботи Данилен-
ка Л.В., Джи Б., Королько В.Г., Шкардуна В.Д. та ін.

Проте на сьогодні не досить повно розкриті пи-
тання визначення напрямів та етапів формування по-
зитивного іміджу залізничного транспорту України,
а конкретно пасажирських перевезень, як чинника
підвищення конкурентоспроможності залізничних
пасажирських перевезень.

МЕТА
Розробка напрямів і етапів формуання позитив-

ного іміджу залізничних пасажирських перевезень
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У світовій практиці створення іміджу підприєм-

ства розглядається як одна із стратегічних цілей уп-
равління, яка вважається не менш важливою, ніж
впровадження нових технологій, стабілізація фінан-
сового середовища, найму персоналу і розширення
ринків збуту [2, с. 58].

Але одного бажання мати власний імідж вияв-
ляється мало. Так багато компаній, вливаючись в
ряди тих, хто бажає мати свій індивідуальний образ,
стикаються з серйозними проблемами, оскільки не
обтяжують себе з'ясуванням змісту поняття "корпо-
ративний імідж" і сутності стоїть за ним явища, особ-
ливостей її формування, важливості взаємодії всіх
складових його елементів, його призначення, а го-
ловне, можливості застосування з користю. А ті, хто
усвідомлює все це, нерідко забуває про те, що ми
живемо у динамічному суспільстві, яке вимагає по-
стійних модифікацій, додавання чогось нового, ціка-
вого. "Якщо ви хочете перемогти в грі під назвою
імідж, не варто спочивати на лаврах — адже, поки
ви розслабляєтеся, вас обходять суперники!" [2, с.
24].

Таким чином, формування і постійна оцінка
ефективності іміджу є важливим етапом у житті будь-
якої організації в умовах ринку.

Специфічність іміджу як атрибуту підприємства
виявляється в тому, що він існує незалежно від зу-
силь самого підприємства. Синтез уявлень про
підприємство, властивих різним групам громадсь-
кості, створює більш загальне і ємне уявлення про
підприємство, що називають його корпоративним
іміджем.

Імідж підприємства у споживачів складають уяв-
лення людей щодо унікальних характеристик, яким,
на їх думку, має відповідати продукція підприємства:
якість, дизайн, популярність торгової марки; сервісні
послуги та система знижок, що надаються підприє-
мством; ціна на продукцію; уявлення споживачів про
заявлену місію та стратегію підприємства, а також
його фірмовий стиль. Бізнес-імідж підприємства
складається з уявлень партнерів про підприємство
як суб'єкта певної діяльності.

Як основні детермінанти бізнес-іміджу виступа-
ють: ділова репутація або сумлінність (дотримання
етичних норм бізнесу) у здійсненні підприємницької
діяльності, надійність, лояльність підприємства до
партнерів, інформаційна відкритість, а також діло-
ва активність підприємства, індикаторами якої є об-
сяг продажів, відносна частка ринку, різноманітність
товарів, гнучкість цінової політики тощо.

Працюючи в умовах досить жорсткої конкуренції
залізничний транспорт, намагаючись підвищити
власну конкурентоспроможність, повинен обов'яз-
ково звертати увагу на думку громадскості щодо
його власного іміджу. Необхдіним є також застосу-
вання певних іміджеутворюючих заходів, що сприя-
тиме не тільки формуванню позитивної думки у гро-
мадськості відносно роботи транспорту, а й допо-
може залучити потенційних клієнтів.

Імідж підприємства — цілісне сприйняття (розу-
міння й оцінка) організації різними групами гро-
мадськості, що формується на основі зберігається
в їх пам'яті інформації про різні сторони діяльності
підприємства. Тобто, це щось середнє між поданням,
яке компанія хоче створити про себе у громадськості
(активні дії компанії по формуванню і адекватному
сприйняттю свого "обличчя"), і представленням про
компанію, яке існує у громадськості ("відображен-
ня" особи компанії в пам'яті клієнта). Це емоційно
забарвлений образ підприємства, часто свідомо
сформований, що володіє цілеспрямовано задани-
ми характеристиками і покликаний надавати певний
психологічний вплив на конкретні групи соціуму.

Таким чином, зміст поняття "імідж підприємства"
включає в себе дві складові: 1) описову (або інфор-
маційну) , яка в ідображає образ п ідприємства,
2) оцінну, яка існує в силу того, що будь-яка інфор-
мація про підприємство спонукає в суспільстві
(суспільній свідомості) оцінки, емоції, які можуть
мати різну інтенсивність, можуть прийматися або від-
хилятися.

Серед основних видів іміджу можна назвати такі,
як бажаний, традиційний, реальний, сприятливий, по-
зитивний, ідеалізований, новий (оновлений) імідж [3,
с. 293]. Однак під даними назвами слід розуміти ско-
ріше окремі характеристики, якості іміджу, а не його
різновиди. Крім того, в процесі життя організації



Інвестиції: практика та досвід № 9/201464

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

імідж може переходити з однієї якості в іншу. Так,
бажаний імідж може перейти в реальний, якщо док-
ласти певних зусиль, а традиційний імідж — перей-
ти в нову якість або отримати оновлене "обличчя".
Також у підприємства може існувати одночасно де-
кілька іміджів, які стають актуальними у залежності
від цілей, що переслідуються ним в даний момент, і
від запитів цільової аудиторії, з якою підприємство
працює в певний період часу.

Імідж — це комплексне поняття, яке складаєть-
ся з безлічі показників. Їх можна умовно розділити
на дві групи: основні, пов'язані з головною діяльні-
стю компанії, і супутні.

До основних, наприклад, відносяться такі кате-
горії, як загальна популярність і репутація, швидкість
реагування на зміну потреб споживачів, інновацій-
ний потенціал, престиж вироблених продуктів, рек-
ламна політика, зарубіжні зв'язки, фінансова стій-
кість, конкурентні позиції.

Супутні складові не є другорядними або менш
значимими, як це може здатися на перший погляд.
Вони грунтуються на особистісному, суб'єктивному
сприйнятті іміджу підприємства. Отже, є суперечли-
вими, а результати формування є непередбачувани-
ми. До числа таких складових можна віднести: ха-
рактер і стиль відносин з клієнтами, корпоративну
культуру, образ персоналу підприємства (як його
професійних, так і особистісних характеристик),
стиль підприємства (роль і місце на ринку, внутріш-
ньої ), зовнішньої атрибутики (елементи іміджевої
символіки — місія, герб, прапор, традиції, форма —
в цілому корпоративний стиль).

Ще однією важливою складовою іміджу є образ
керівника. Важливо, щоб і він був позитивним. Фор-
мування образу складається з його професійної,
соціальної діяльності, його особистісних характери-
стик, минулого і сьогодення.

Якщо казати про елементи іміджу залізничних
пасажирських перевезень, що сприймаються спожи-
вачами транспортних послуг, то тут важливу роль
відіграє "обгортка" пасажирських перевезень: якість
надання (допоїздних та послуг у поїзді), можливість
придбання квитків за допомогою Інтренету, переве-
зення більш комфортабельними поїздами тощо. Сьо-
годні практично всі ці складові іміджу на залізнич-
ному транспорті реалізуються на досить високому
рівні. Хоча і існує ряд причин, що відштовхують спо-
живачів і змушують їх звернутися до автотранспор-
ту.

Якщо ж говорити про бізнес-імідж залізничного
транспорту в сфері пасажирських перевезень, то
варто відзначити, що Укрзалізниця сьогодні має тісні
та міцні зв'язки зі своїми партнерами, виконуючи всі
свої зобов'язання перед ними. Це має велике зна-
чення для подальшого партнерства, пошуку нових
інвесторів та створення здорового бізнес-середови-
ща на транспортному ринку.

Будь-який заход на підприємстві неможливий без
ретельного його планування. Формування позитив-
ного іміджу залізничних пасажирських перевезень
не є виключенням. Тому варто сформулювати мето-
дику формування корпоративного іміджу, яка скла-

дається з певних етапів і безперечно базою для фор-
мування іміджу залізничних пасажирських переве-
зень.

1. Аналіз маркетингового середовища залізнич-
ного транспорту та виділення цільових (найбільш
важливих для його діяльності) груп громадськості:
бізнесмени, студенти, школяри, туристи тощо.

2. Формування набору найбільш істотних імідже-
образуючих факторів для кожної з цільових груп
громадськості: швидкість, комфорт, безпека, еко-
логічність, сервіс.

3. Розробка бажаного образу залізничного
транспорту (з точки зору встановлених стратегічних
цілей) для кожної цільової групи громадськості. На-
приклад, як той, що піклується про своїх клієнтів та
постійно розвивається.

4. Оцінка стану іміджу залізничного транспорту
в кожній з цільових груп громадськості. Це здійс-
нюється за допомогою проведення маркетингових
досліджень ринку транспортних послуг.

5. Розробка і реалізація плану заходів щодо
формування позитивного іміджу залізничного транс-
порту у свідомості цільових груп.

6. Контроль результатів, що досягаються і корек-
ція (при необхідності) плану.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна стверджувати, що форму-

вання певного іміджу є однією з найважливіших за-
дач та цілей будь-якого підприємства, в тому числі і
Укрзалізниці. Важливим кроком при цьому є визна-
чення найбільш впливових чинників іміджеутворен-
ня у споживачів, які є також і чинниками позиціону-
вання пасажирських залізничних перевезень. Сьо-
годні українські залізниці повинні звернути увагу на
власний імідж в очах громадскості для подальшого
закріплення власної конкурентної позиції на ринку
транспортних послуг.

Література:
1. Даулинг Грем. Репутация фирмы: создание,

управлениеи и оценка эффективности. — М.: Кон-
салтинговая группа "ИМИДЖ-контакт", 2003. —
368 с.

2. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, форми-
рование, продвижение. — СПб.: Издательство "Пи-
тер", 2000. — 224 с.

3. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. — К.:
"Ваклер", 2001. — 528 с.

References:
1. Dauling, Grem. (2003), Reputacija firmy: sozdanie,

upravlenie i ocenka jeffektivnosti [Reputation of the com-
pany: the creation, management and performance eva-
luation], IMIDZh-kontakt, Moscow, Russia.

2. Dzhy, B. (2000), Imidzh firmy. Planirovanie, for-
mirovanie, prodvizhenie [Image of the company. Planning,
formation, promotion], Piter, Sankt-Peterburg, Russia.

3. Korol'ko, V.G. (2001), Osnovy pablik rilejshnz
[Fundamentals of Public Relations], Vakler, Kyiv, Ukra-
ine.
Стаття надійшла до редакції 01.04.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

65

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З позицій забезпечення динамічного розвитку на-

ціональної економіки певний інтерес представляють
процеси адаптації державних машинобудівних під-
приємств до умов та особливостей функціонування в
ринковій економіці. Це зумовлено тим, що підприємства
державного сектору повинні бути, з одного боку, про-
відниками загальної промислової політики, а з іншого
— реалізовувати притаманні державі функції у від-
повідній сфері щодо забезпечення належного впливу на
функціонування національної економіки в цілому.

Якщо розглядати роль машинобудування в промис-
ловості та в цілому в національному господарстві, то слід
підкреслити, що в будь-якій розвиненій економіці воно
є ключовим пріоритетним видом економічної діяльності,
що зумовлено наступними чинниками.
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Перш за все провідна роль машинобудування по-
яснюється тим, що воно є активним провідником
інноваційної складовою розвитку, що має на меті тех-
нічне оснащення та переозброєння як вітчизняної
промисловості, так й інших галузей національної еко-
номіки. Це ставить значення розвитку машинобуду-
вання на рівень завдань забезпечення національної
економічної безпеки держави та її конкурентоспро-
можності.

Слід також мати на увазі, що розвиток машинобу-
дування безпосередньо торкається процесів інвестуван-
ня національної економічної, у зв'язку з чим цей вид
економічної діяльності разом з промисловістю будівних
матеріалів та будівництвом формують головним чином
інвестиційний комплекс, тобто забезпечують капітало-
утворюючу функцію.
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Насамкінець, машинобудування виконує важливу
функцію забезпечення населення технічною продукцією
повсякденного вжитку, що безпосередньо впливає на
життєвий рівень та комфорт населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед досліджень вітчизняних та іноземних вчених
проблеми розвитку та функціонування машинобудівних
підприємств висвітлені в роботах: Ареф'євої О.В. [1],
Балацького Е. [2, 3], Богача Ю.А. [4], Ганущак Л.М. [5],
Рудченка О.Ю. [14] та інших.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СТАТТІ
Враховуючи зазначені важливі функції підпри-

ємств машинобудування, доцільним є стислий аналіз
загальносвітових тенденцій його розвитку. Так, аналіз
свідчить, що протягом останніх років минулого сто-
ліття головним і, безумовно, центральним напрямом
зміни як у галузевій структурі машинобудування всіх
провідних розвинутих країн, так і в самій його про-
дукції є бурхливе зростання так званих наукоємних
галузей, до яких входять загальне, електротехнічне
й електронне машинобудування, автомобільна, авіа-
ційна і ракетно-космічна промисловість і приладобу-
дування.

Безперечно провідною з них є розвиток електроні-
ки, про що свідчать дані таблиці 1. Це зумовлене тим,
що домінуючим напрямом техніко-технологічного пере-
озброєння в даний час і в перспективі, безумовно, буде
подальша широкомасштабна електроніфікація всього
господарства, починаючи з галузей матеріального ви-
робництва і закінчуючи науковими дослідженнями, охо-
роною здоров'я, освітою, а також побутом і дозвіллям,
тобто тим, що охоплює практично всі сфери людського
життя і діяльності [7, с.182—183].

Слід зазначити, що революційні провадження елек-
троніки у виробничий процес суттєво вплинули на всю
систему організації та управління виробництвом. Це зу-
мовлено тим, що, як свідчить практика американської
промисловості, не можна розраховувати на максималь-
ний ефект впровадження сучасної високопродуктивної
техніки, якщо вона використовується в рамках старої,
традиційної системи організації і управління виробниц-
твом, тобто програмне управління є не просто одним із
методів автоматизації технології виробництва, а прин-
цип його управління.

Особливо вражаючою зміною у впровадження су-
часних методів організації виробництва досягла Японія,
де широкого розповсюдження набули заводи-автома-
ти з різною серійністю виробництва, що працюють у ре-
жимі так званої безлюдної технології, тобто з мінімаль-
ним використанням людини як активного учасника тех-
нологічного процесу.

Принципово важливою тенденцією розвитку маши-
нобудування розвинутих країн є те, що важлива увага
приділяється провідними корпораціями та науково-дос-
лідними центрами США, Японії і ФРН розробці принци-
пово нових напрямів автоматизації машинобудівного
виробництва, створенню технологічних процесів і видів
устаткування, що дозволяють перевести класичне дис-
кретне виробництво, яким є машинобудування, у роз-
ряд найбільш ефективного безперервного виробницт-
ва, в результаті чого вірогідним є в перспективі справ-
жній переворот у техніці та технології машинобудівно-
го виробництва.

Однією з найважливіших відмінних рис сучасного
машинобудівного виробництва є його висока гнучкість,
швидкість переналагодження на виробництво продукції
будь-якої серійності, а також одиничне виробництво. Ця
обставина дозволяє переходити від концепції "економії
на масштабах" (характерна для масового виробництва)

Країна, показник 
Роки 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 

США       

Продукція 17,8 21,8 27,3 31,5 34,7 32,6 

Зайняті 18,5 21,9 25,4 26,9 24,0 22,5 

Капіталовкладення 21,9 26,0 29,0 34,0 39,1 41,2 

Японія       

Продукція  17,8 23,0 25,0 23,7 25,6 

Зайняті  22,8 24,8 25,2  21,2 

Капіталовкладення  22,8 26,6 32,7  37,9 

Велика Британія       

Продукція 10,4 11,2 17,3 20,7 22,6 23,2 

Зайняті 11,0 12,9 15,9 18,8 18,9  

Капіталовкладення  11,3 13,4 18,7  18,7 

Німеччина       

Продукція 7,9 10,8 17,6 20,5   

Зайняті 11,9 13,2 14,1 16,1   

Капіталовкладення 10,4 20,9 20,4 21,4   

Франція       

Продукція 5,7 10,5 12,9   21,1 

Зайняті 7,4 11,2 11,2   18,8 

Капіталовкладення       

Італія       

Продукція 2,5 4,6 10,8 12,7 14,7 12,6 

Зайняті 3,6 6,8 10,3 10,9 13,4 11,7 

Капіталовкладення    14,0  12,0 

Таблиця 1. Питома вага електронної промисловості в машинобудівному комплексі (%)

(машинобудівний комплекс = 100%)

Джерело: [7, c. 182].
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до концепції "економії на різноманітності" (характерна
для дрібносерійного виробництва), що особливо важ-
ливо для продукції машинобудування, що надходить на
широкий споживчий ринок, оскільки її роль на ньому
надзвичайно висока. Так, впродовж декількох останніх
десятиліть на формування фонду особистого споживан-
ня населення США в середньому припадало близько 1/
3 продукції машинобудування, зокрема 60—70% про-
дукції автомобільної промисловості, 25—30% — елек-
тронної, 45—50% — електротехнічної і 75% — техніч-
них засобів зв'язку [7, с. 193].

Слід також зазначити, що особливістю машинобу-
дування є те, що його конкурентоспроможність у значній
мірі є функцією спеціалізації, у зв'язку з чим жодна з
промислово розвинутих країн не може повністю покри-
ти свої потреби технічного оснащення за рахунок влас-
ного виробництва. Саме тому важливим для будь-якої
країни знайти свою оптимальну нішу на ринку продукції
машинобудування, зосередивши на цьому необхідні
фінансові, інтелектуальні та матеріальні ресурси та за-
безпечивши його розвиток в рамках проведення націо-
нальної промислової політики, що особливо може бути
послідовно проведено стосовно підприємств державно-
го сектору.

Розгляд розвитку вітчизняного машинобудування
перш за все дозволяє зазначити, що як окремі машино-
будівні підприємства, так і вся ця галузь достатньо
складно пристосовувалися до переходу на ринкові умо-
ви функціонування.

При аналізі розвитку вітчизняного машинобудуван-
ня протягом 1991—2009 років слід зазначити, що у ме-

тодології статистичного обліку в цей час мали місце
суттєві нововведення, котрі хоча й були спрямовані, з
одного боку, на пристосування до вимог сучасної мо-
делі управління національною економікою, а з іншого
— адаптацію до міжнародних вимог ведення статисти-
ки, все ж вони не дозволяють у повній мірі відстежити
зміни, що мали місце. Зокрема з 2000 року в Україні
введено нові національні стандарти бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, що відповідають міжна-
родним аналогам, а також статистичний облік був пе-
реорієнтований з відстеження галузей на види еконо-
мічної діяльності (введено відповідну класифікацію
КВЕД). Крім того, суттєві зміни сталися і стосовно ста-
тистичного обліку діяльності підприємств різних форм
власності. Це зумовлює необхідність при аналізі, що
здійснюється в контексті об'єкту даного дослідження,
враховувати особливості наявності статистичної інфор-
мації, а також у максимальній мірі забезпечувати її
зіставлення та коректність висновків.

Протягом 1991—2009 років як у структурі промис-
ловості України в цілому, так і машинобудуванні спос-
терігалися динамічні зміни, хоча їх далеко не завжди
можна характеризувати як такі, що мають позитивну
спрямованість.

У динаміці машинобудівного виробництва слід вид-
ілити два етапів. На першому кризовому етапі спостері-
галося стрімке падіння обсягів виробництва галузі, кот-
ре тривало протягом 1991—1999 років, коли вони ско-
ротилося до 29% порівняно з 1990 роком, а також знач-
но погіршився фінансовий стан підприємств (рента-
бельність операційної діяльності скоротилася з 32,6%

Вид економічної діяльності 

Роки 

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Усього 

за 2001–

2009 рр. 

Промисловість – усього 114,2 115,8 112,5 103,1 106,2 107,6 94,8 78,1 133,8 

Машинобудування – усього 118,8 135,8 128,0 107,1 111,8 119,0 100,3 55,1 181,0 

 в тому числі:          

– виробництво машин та 

устаткування 

118,6 121,4 118,9 112,2 102,9 103,0 98,2 62,4 125,2 

– виробництво електричного, 

електронного та оптичного 

устаткування 

115,2 119,2 149,3 90,8 110,7 129,1 93,2 71,8 192,4 

– виробництво транспортних 

засобів та устаткування 

122,0 162,1 124,6 112,4 119,1 130,0 105,7 42,1 247,3 

Таблиця 2. Індекси обсягу продукції промисловості та машинобудування

(у % до попереднього року)

Джерело: розраховано на основі [16, с.109].

Таблиця 3. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього року

Джерело:  розраховано на основі [16, с. 207,209].

Вид економічної діяльності 

Роки 

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Усього 

за 2001–

2009 рр. 

Промисловість – усього 113,3 124,6 124,9 104,1 115,3 127,0 94,7 67,6 182,4 

Машинобудування – усього 109,1 154,7 120,4 86,2 149,6 130,3 94,1 52,0 177,3 

 в тому числі:          

– виробництво машин та 

устаткування 112,3 122,3 127,0 87,5 142,6 117,1 88,1 70,5 173,8 

– виробництво електричного, 

електронного та оптичного 

устаткування 135,4 170,3 110,1 92,0 137,4 113,3 118,9 55,0 241,3 

– виробництво транспортних 

засобів та устаткування 87,0 189,8 123,3 80,1 169,4 156,4 84,4 36,0 138,1 
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у 1992 році до 7,5% у 1999 році та навіть досягла
від'ємного значення у 2000 році — 0,3%). І лише почи-
наючи з 2000 року, коли темпи росту порівняно з попе-
реднім роком склали 118%, галузь почала виходи з за-
тяжної кризи.

На другому етапі темпи росту обсягів виробництва
були достатньо стабільними (за винятком 2005 року, а
також 2009 — у зв'язку із світовою фінансовою кри-
зою), що значно випереджали загальнопромислові по-
казники. Зокрема, якщо протягом 2001—2009 років
темпи росту промислового виробництва складали
133,8%, то машинобудування в цілому — 181,0%, в
тому числі виробництва електричного, електронного та
оптичного устаткування — 192,4%, а транспортних за-
собів та устаткування — навіть 247,3% (табл. 2).

Негативним чинником розвитку машинобудування
є низька (порівняно із промисловістю в цілому) інвести-
ційна діяльність в галузі, зокрема індекс інвестицій в
основний капітал складав у 2001—2009 рр. 177,3%,
що нижче показника в цілому по промисловості
(182,4%) (табл. 3). При цьому слід відмітити високі
темпи зростання інвестицій у виробництво електрич-
ного, електронного та оптичного устаткування
(241,3%), що включає значну часту високотехнологі-
чних виробництв галузі.

Позитивні зрушення на другому етапі розвитку ма-
шинобудування простежуються стосовно поліпшення
фінансових показників. Зокрема операційні витрати на
одиницю реалізованої продукції скоротилися з 109,5
коп./грн. у 2000 році до 92,6 коп./грн. — 2009 році,
хоча при цьому в структурі операційних витрат зросла
частка матеріальних витрат (з 55 до 62,7%) та скороти-
лася частка амортизації (з 7,0 до 4,1%) (табл. 4).

У контексті необхідності забезпечення оновлення
технічного рівня виробництва представляє певний інте-
рес аналіз інноваційної активності підприємств маши-

нобудування. На жаль, у цьому аспекті тенденції, що
мають місце в розвитку промислового виробництва в
цілому та машинобудування зокрема, не відповідають
бажаному стану.

Так, частка інноваційно активних підприємств скла-
дала в цілому по промисловості у 2009 році лише 12,8%,
а в машинобудуванні — 21,1% (табл. 4). Слід зазначи-
ти, що певне зростання частки інноваційно активних
підприємств у 2007 році зумовлено головним чином
зміною в методології статистичного обліку. Зокрема з
2007 року під інвестицією розуміють введення у вжи-
вання будь-якого нового або значно вдосконаленого
продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу
маркетингу чи нового організаційного методу в діяль-
ності підприємства, організації робочих місць або
зовнішніх зв'язків. Крім того, інноваційна продукція
поділяється на нову для ринку та нову для підприємства
[15, с. 324].

У той же час слід зазначити, що в розвинутих краї-
нах ринкової економіки частка інноваційно активних
підприємств значно більша та складає 70—80 % [48],
що свідчить про необхідність кардинально поліпшити
стан справ у цій сфері, перш за все в машинобудуванні.

З позиції оцінки тенденцій розвитку машинобуду-
вання цікавим є аналіз його функціонування протягом
2004—2006 років, коли чинна статистична звітність на-
давала можливість розглянути виробничі параметри
підприємств галузі в залежності від форм власності,
згрупованих у державний та недержавні сектори еко-
номіки, з виділенням також кола приватизованих під-
приємств. Це дозволить порівняти ефективність функ-
ціонування підприємств різних секторів, що є важли-
вим з точки зору результатів реформування відносин
власності в галузі, а також обгрунтування напрямів по-
дальшого вдосконалення чи реструктуризації підпри-
ємств.

Джерело: розраховано на основі [15, с. 3,25].

Таблиця 4. Аналіз кількості інвестиційно активних підприємств у промисловості

та машинобудуванні України у 2009—2012 рр.

2009 2010 2011 2012 
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діяльності 
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Промисловість – 

усього 1193 11,9 1472 14,2 1397 13,0 1411 12,8 

Машинобудування – 

усього 394 22,0 421 23,3 400 21,2 406 21,1 

 в тому числі:         

– виробництво 

машин та 

устаткування 173 18,1 189 20,0 174 17,8 181 18,4 

– виробництво 

електричного, 

електронного та 

оптичного 

устаткування 142 26,2 162 27,6 156 25,3 152 23,8 

– виробництво 

транспортних 

засобів та 

устаткування 79 26,7 70 25,0 70 23,8 73 24,3 
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За період, що розглядається, кількість підприємств
галузі зменшилася з 11,1 тис. одиниць до 10,9 тис, тоб-
то на 1,7% [8—10]. При цьому вартість основних засобів
зросла на 11,6%, а оборотних активів — на 40%. Що
стосується фінансових показників діяльності, то чистий
дохід (виручка) від реалізації продукції зросла на
23,6%, тоді як фінансові результати від операційної
діяльності — лише на 8%, а чистий прибуток (збиток)
взагалі зменшився на 7,3%.

Позитивні зрушення відмічаються на підприємствах
державного сектору й при аналізі фінансових резуль-
татів від операційної діяльності, де з від'ємного значен-
ня у 2008 році вони досягли приросту за 2009—2012
роки в обсязі 227,6 млн грн. При загальному зростанні
по галузі цього показника на 8,0% підприємства недер-
жаного сектору зменшили його обсяг на 2,0%, хоча по
колу приватизованих підприємств мало місце зростан-
ня на 11,4%.

У той же час фінансові результати від іншої звичай-
ної діяльності (фінансової та інвестиційної) по колу
підприємств державного сектора значно гірші, в резуль-
таті чого спостерігається чистий збиток (218,9 млн грн.).
На цьому фоні слід підкреслити вражаючі значення зро-
стання чистого прибутку, що спостерігається по колу
приватизованих підприємств, котрий зріс за період, що
аналізується, на 86,4% при загальному скороченні по
машинобудуванні на 7,3%.

Якщо ж проаналізувати динаміку системи показ-
ників рентабельності, то вони свідчать, що в цілому
підприємства машинобудування поліпшили викорис-
тання основних засобів та ресурсів загалом (рента-
бельність основних засобів зросла на 3,8 в.п., а ре-
сурсів — на 1,1 в.п.). У той час як рентабельність опе-
раційної діяльності дещо погіршилася (на 0,5 в.п.), але
частково це компенсовано за рахунок зменшення збит-
ковості іншої звичайної діяльності (на 0,4 в.п.). У ціло-
му ж загальна рентабельність виробництва зросла на
1,2 Таким чином, аналіз свідчить, що протягом 1991—
2009 років вітчизняне машинобудування пройшло до-
статньо складний шлях ринкової трансформації, в ре-
зультаті чого сформовано потужний недержавний сек-
тор, показники функціонування якого дозволяють зро-
бити висновок про їх адаптацію до конкурентних умов
функціонування. В той же час функціонування держав-
них підприємств все ще не відповідає сучасним вимо-
гам, що зумовлює необхідність підвищення рівня уп-
равління, а також розробки комплексу заходів щодо
нарощування їх потенціалу та його належного викори-
стання.

Актуальність цього завдання посилюється тим, що
державні підприємства є, як правило, достатньо потуж-
ними суб'єктами господарювання, що характеризують-
ся високотехнологічними виробництвами, від успішно-
го функціонування яких залежить подальша доля всієї
галузі.

ВИСНОВКИ
Слід підкреслити про наявність необхідних пере-

думов (у вигляді основних та розвинених у процесі
ринкової трансформації факторів виробництва) для
розвитку вітчизняного машинобудування, що знахо-
диться в достатньо сприятливих умовах порівняно з

іншими видами промислової діяльності. Так, за оці-
нками фахівців Інституту економіки та прогнозуван-
ня НАН України, вітчизняне машинобудування харак-
теризується значною забезпеченістю як сировинни-
ми, енергетичними ресурсами, трудовим потенціа-
лом, а також загальною та інноваційної інфраструк-
турою, та лише дефіцит відчувається у наявності ка-
піталу, що втім є характерними для більшості про-
мислових видів економічної діяльності (за винятком
добувної промисловості, що мають значний експор-
тний потенціал) [13, с. 86]. Саме тому перспективи
розвитку вітчизняного машинобудування достатньо
сприятливі. При цьому в якості стратегічної мети
розвитку є створення конкурентоспроможного ма-
шинобудівного комплексу, здатного в умовах інтег-
рації України у світову економіку і жорсткої конку-
ренції забезпечити близько 60-70% потреб соціаль-
но-економічного розвитку країни та досягнення по-
зитивного сальдо у зовнішній торгівлі як головної
умови гарантування економічної безпеки України і
входження її до провідних економічно розвинутих
країн світу [17, с. 76, 77]. Зокрема для цього, за про-
гнозом фахівців Ради по вивченню продуктивних сил
України НАН України, у перспективі до 2015 року
обсяг виробництва машинобудівної продукції пови-
нен зрости у 5—6 разів порівняно з 2010 роком, а
його частка в промисловому виробництві — вдвічі
— до 22,4—23,1% (за різними варіантами прогно-
зу) [17, с. 72, 80]. У той же час для реалізації потен-
ційних можливостей розвитку машинобудування не-
обхідним є активізація його чинників та подолання
недоліків, що мають місце в тому числі й щодо фун-
кціонування та управління державними підприєм-
ствами, провідне місце серед яких займають суб'єкти
господарювання, що мають стратегічно важливі для
економіки та безпеки держави.

Література:
1. Ареф'єва О.В. Моделі прийняття управлінських

економіко-організаційних рішень підвищення ефектив-
ності використанні виробничого потенціалу та критерії
доцільності їх застосування / О.В. Ареф'єва, В.М. Ми-
хайленко, О.Л. Горяча // Проблеми інформаційних тех-
нологій. — Херсон. — ХНТУ. — 2007. — №1. — С. 14—
22.

2. Балацкий Е. Государственный сектор в системе
макроэкономического регулирования / Е. Балацкий /
/ http://exsolver. narod.ru/ Artical/ Govertheory/
govesector.html

3. Балацкий Е.В. Воспроизводственные аспекты
динамики государственного сектора / Е.В. Балацкий,
В. Конышев // Экономист. — 2003. — № 9. — С.13—
20.

4. Богач Ю.А. Регулювання державного сектору
економіки на національному та регіональному рівнях /
Ю.А. Богач. — Автореф… канд. екон. наук. — 08.00.03.
— ТНЕУ, Тернопіль, 2011. — 21 с.

5. Ганущак Л.М. Шляхи використання зарубіжно-
го досвіду управління інноваційним потенціалом
підприємств в Україні / Л.М. Ганущак // Актуальні
проблеми економіки. — 2006. — № 4. — С. 135—
142.



Інвестиції: практика та досвід № 9/201470

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

6. Григоренко Є.М. Шляхи удосконалення рефор-
мування державної власності / Є.М. Григоренко //
Державний інформаційний бюлетень "Про приватиза-
цію". — 2002. — № 4. — С. 7.

7. Меркулов М.М. Науково-технологічний розвиток:
управління інноваціями: монографія / М.М. Меркулов;
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.
— Одеса: Фенікс, 2008. — 344 с.

8. Основні фінансові показники підприємств 88 різних
форм власності за окремими видами економічної діяль-
ності за 2004 рік. — К.: Держкомстат, 2005. — 985 с.

9. Основні фінансові показники підприємств різних
форм власності за окремими видами економічної діяль-
ності за 2005 рік. — К.: Держкомстат, 2006. — 1008 с.

10. Основні фінансові показники підприємств різних
форм власності за окремими видами економічної діяль-
ності за 2006 рік. — К.: Держкомстат, 2007. — 1027 с.

11. Основні фінансові показники підприємств різних
форм власності за окремими видами економічної діяль-
ності за 2008 рік. — К.: Держкомстат, 2009. — 1008 с.

12. Основні фінансові показники підприємств різних
форм власності за окремими видами економічної діяль-
ності за 2009 рік. — К.: Держкомстат, 2010. — 1008 с.

13. Промисловий потенціал України: проблеми та
перспективи структурно-інноваційних трансформацій /
Відпов. ред. Ю.В. Кіндзерський. — К.: Ін-т економіки та
прогнозування НАН України, 2007. — 408 с.

14. Рудченко О.Ю. Вдосконалення управління об'єк-
тами державної власності в Україні / О.Ю. Рудченко,
О.С. Ємельянов //Формування ринкових відносин в
Україні. — 2010. — № 3. — С.150—152.

15. Статистичний щорічник України за 2000 рік / За
ред. О.Г. Осауленка. — К.: "Техніка". — 2001. — 598 с.

16. Статистичний щорічник України за 2009 рік/ За
ред. О.Г. Осауленка. — К.: ДП "Інформаційно-аналітич-
не агентство". — 2010. — 566 с.

17. Стратегічні пріоритети та сучасні завдання роз-
витку реального сектору економіки України / Редкол.:
Б.М. Данилишин (відп. ред.) та ін.; РВПСУ НАН Украї-
ни. — Черкаси: Брама-Україна, 2007. — 544 с.

References:
1. Aref'ieva, O.V. Mykhajlenko,  V.M. and Horiacha,

O.L. (2007), "Models acceptance of administrative
economics and organizational decisions more efficient use
of productive capacity and appropriateness criteria for
appropriateness of their use", Problemy informatsijnykh
tekhnolohij, vol.1, pp. 14—22.

2. Balackij, E. (2014), "Public sector in the system of
macroeconomic regulation", available at: http://
exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/govesec-
tor.html (Accessed 4 April 2014).

3. Balackij, E.V. and Konyshev V. (2003), "Repro-
ductive aspects of the dynamics of public sector",
Jekonomist, vol. 9, pp.13—20.

4. Bohach, Yu.A. (2011), "Regulation state sector of
economy at the national and regional levels", TNEU,
Ternopil', Ukraine.

5. Hanuschak, L.M. (2006), "Ways to use foreign ex-
perience of management innovative potential of enter-
prises in Ukraine", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4,
pp. 135—142.

6. Hryhorenko, Ye.M. (2002), "Ways of improving
reform of state property", Derzhavnyj informatsijnyj
biuleten' "Pro pryvatyzatsiiu", vol. 4, p. 7.

7. Merkulov, M.M. (2008), Naukovo-tekhnolohichnyj
rozvytok: upravlinnia innovatsiiamy [Scientific and
technological development: of innovation management],
Odes'kyj natsional'nyj universytet im. I.I. Mechnykova,
Odesa, Ukraine.

8. State Statistics Committee of Ukraine (2005),
Osnovni finansovi pokaznyky pidpryiemstv riznykh form
vlasnosti za okremymy vydamy ekonomichnoi diial'nosti
za 2005 rik [Basic financial indicators of enterprises of
different ownership forms for certain types of economic
activity in 2004], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

9. State Statistics Committee of Ukraine (2006),
Osnovni finansovi pokaznyky pidpryiemstv riznykh form
vlasnosti za okremymy vydamy ekonomichnoi diial'nosti
za 2005 rik [Basic financial indicators of enterprises of
different ownership forms for certain types of economic
activity in 2005], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

10. State Statistics Committee of Ukraine (2007),
Osnovni finansovi pokaznyky pidpryiemstv riznykh form
vlasnosti za okremymy vydamy ekonomichnoi diial'nosti
za 2005 rik [Basic financial indicators of enterprises of
different ownership forms for certain types of economic
activity in 2006], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

11. State Statistics Committee of Ukraine (2008),
Osnovni finansovi pokaznyky pidpryiemstv riznykh form
vlasnosti za okremymy vydamy ekonomichnoi diial'nosti
za 2005 rik [Basic financial indicators of enterprises of
different ownership forms for certain types of economic
activity in 2007], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

12. State Statistics Committee of Ukraine (2009),
Osnovni finansovi pokaznyky pidpryiemstv riznykh form
vlasnosti za okremymy vydamy ekonomichnoi diial'nosti
za 2005 rik [Basic financial indicators of enterprises of
different ownership forms for certain types of economic
activity in 2008], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

13. Kindzers'kyj, Yu.V. (2007), Promyslovyj potentsial
Ukrainy: problemy ta perspektyvy strukturno-inno-
vatsijnykh transformatsij [The industrial potential of
Ukraine: problems and prospects of innovative structural
transformations ], In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN
Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

14. Rudchenko, O.Yu. and Yemel'ianov, O.S. (2010),
"Improving management of objects of state property in
Ukraine", Formuvannia  rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol.
3, pp.150—152.

15. State Statistics Committee of Ukraine (2001),
Statystychnyj schorichnyk Ukrainy  za 2000 rik
[Statistical Yearbook of Ukraine for 2000], Tekhnika,
Kyiv, Ukraine.

16. State Statistics Committee of Ukraine (2010),
Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2009 rik [Statistical
Yearbook of Ukraine for 2009], DP "Informatsijno-
analitychne ahentstvo", Kyiv, Ukraine.

17. RVPSU NAN Ukrainy (2007), Stratehichni
priorytety ta suchasni zavdannia rozvytku real'noho
sektoru ekonomiky Ukrainy [Strategic priorities and
current tasks of real sector development of economy of
Ukraine],  Brama-Ukraina, Cherkasy, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 14.04.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Трансакционные издержки являются важной эконо-

мической составляющей теории собственности. С эко-
номической точки зрения трансакционные издержки
являются мерилом эффективности установления прав
собственности, распределения объектов собственнос-
ти между субъектами собственности. Не смотря на то,
что видные зарубежные и отечественные ученые зани-
маются проблемой трансакционных издержек, вопрос
разработки унифицированной структуры трансакцион-
ных издержек остается открытым, как и вопрос опре-
деления места и роли трансакционных издержек при
осуществлении основных прав собственности. Сегодня
существует объективная необходимость в разработке
обобщенной структуры трансакционных издержек, для
повышения эффективности управления ими.
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TRANSACTION COSTS AS ECONOMIC COMPONENT OF PROPERTY THEORY

При осуществлении хозяйственной деятельности каждое предприятие сталкивается с пробле-

мами эфективного управления собственностью. Осуществление и организация управления соб-

ственностью субъекта хозяйствования требует постоянных затрат со стороны предприятия.

Трансакционные издержки являются важной составляющей теории собственности. С экономи-

ческой точки зрения трансакционные издержки являются мерилом эффективности установления

прав собственности, распределения объектов собственности между субъектами собственности.

В статье рассматриваются трансакционные издержки как экономическая составляющая теории

собственности, их определение и роль в деятельности предприятия. В статье проводится иссле-

дование трансакционных издержек и определяется их место при реализации права собственнос-

ти субъектом хозяйствования, что позволяет существенно сократить количество издержек и по-

высить эффективность реализации права собственности субъекта хозяйствования. В процессе

исследования была разработана структура трансакционных издержек субъекта хозяйствования.

In its business activities each company faces challenges efficiently a property management.

Implementation and organization of property management of business entity requires constant cost to

the enterprise. Transaction costs are an important component of the theory of property. From an economic

perspective the transaction costs are a measure of the effectiveness of the establishment of property

rights, distribution facilities owned property between subjects. The article considers the transaction

costs as an economic component theory of property, their definition and role in the enterprise. The article

presents a study of transaction costs and their place in the implementation of the property right business

entity that can significantly reduce costs and improve the efficiency of ownership entity. The study was

designed structure of the transaction costs of a business entity.

Ключевые слова: трансакционные издержки, теория собственности, классификация трансакционных
издержек.

Key words: transaction costs, theory of property, the classification of transaction costs.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблемами определения сущности и распределе-
ния трансакционных издержек занимались такие видные
ученые как Пигу А., Коуз Р., Эрроу К., Стиглер Дж., Ар-
мен А. Алчиан, Демсец Г., Уильямсон О., Абрамова А.Д.,
Балабанов BC , Бугаева Н.В., Гуртовой А., Жаворонков В.А.,
Лапы В.В., Рыбалкин В.В., Матвеев В.В., Павленко Т.В.,
Скибицкий А.Н., Скибицкая Л.И., Череп А.В. и другие.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
При осуществлении хозяйственной деятельности

каждое предприятие сталкивается с проблемами эф-
фективного управления собственностью. Следует отме-
тить что термин "собственность" не подразумевает под
собой те или иные материальные объекты. Не матери-
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альные объекты сами по себе составляют массив "соб-
ственности" предприятия, а "пучок" или набор прав по
управлению собственностью.

Осуществление и организация управления собственно-
стью предприятия требует постоянных затрат со стороны
предприятия. Издержки обеспечивающие переход прав соб-
ственности от одного предприятия к другому, а также охра-
ну этих прав называют трансакционными издержками [5, c.
95]. В современной теории собственности существует мно-
жество определений категории "трансакционные издержки".

Впервые определение трансакционных издержек
предложил Рональд Коуз в 1937 году, опубликовав ее в
своей статье "Природа фирмы". В этой статье автор,
ссылаясь на трансакционные издержки, приходит к вы-
воду о необходимости существования предприятий как
внерыночной формы проведения трансакций. Р. Коуз
определяет трансакционные издержки как издержки
функционирования рынка [4, c. 32].

Следующим этапом развития теории трансакцион-
ных издержек стали работы Кеннета Эрроу (1950). Кен-
нет Эрроу назвал трансакционные издержки издерж-
ками эксплуатации экономических систем. Он сравнил
это понятие с понятием трения в физике: "Подобно тому,
как трение мешает движению физических объектов,
распыляя энергию в форме тепла, так и трансакцион-
ные издержки мешают перемещению ресурсов к тем
пользователям, для которых они представляют наи-
большую ценность, "распыляя" полезность этих ресур-
сов по ходу экономического процесса [3, c. 57].

Оливер Уильямсон дал следующее определение
трансакции. По его мнению, трансакция имеет место тог-
да, когда товар или услуга переходит от заключитель-
ной точки одного технологического процесса к исход-
ной точке другого, смежного с первым. Заканчивается
одна стадия деятельности и начинается другая [1, c. 43].

Джон Коммонс дал следующее определение транс-
акционных издержек: отчуждение и приобретение ин-
дивидами прав будущей собственности на материаль-
ные объекты [2, c. 649].

В результате проведенного исследования определе-
ния категории "трансакционные издержки" предлагается
такая интерпретация трансакционных издержек, как рас-
ходов на функционирование системы. Трансакционные
издержки — это затраты, возникающие, когда индивиды
обменивают свои права собственности в условиях непол-
ной информации или подтверждают их в тех же условиях.

Трансакционные издержки сопровождают решения,
принятые как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне. Расходы на формирование и поддержание пра-
вовой системы падают на всех членов общества в целом.
Расходы по заключению и юридической защите конкрет-
ной сделки — на ее непосредственных участников.

Общей структуры трансакционных издержек на се-
годняшний день не существует, тем не менее многие уче-
ные работавшие над темой трансакционных издержек
приводили свои классификации.

По классификационной структуре Дж. Коммонса,
различают следующие виды трансакций:

— торговые трансакции (или трансакции сделки);
— трансакции управления;
— трансакции рационирования [2, c. 651].
Для более полной характеристики понятия "транс-

акция" Д. Бромли предложил следующую структуру
трансакционных издержек, которая состоит всего из
двух Больших групп трансакций:

— товарные, осуществляющиеся в рамках суще-
ствующих институтов;

— институциональные, которые предполагают со-
вершенствование существующей структуры экономи-
ческих институтов.

Рис. 1. Структура трансакционных издержек
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Поль Р. Милгром ( Poul R. Milgrom ) и Джон Робертс
(John Roberts ) предложили следующую структуру
трансакционных издержек [5, c. 97]:

— Координационные издержки. Сукупность из-
держек на уточнение деталей контрактов, издержки на
определение будующих партнеров компании, а также
издержек на координацию.

— Мотивационные издержки, которые состоят из
издержек связанных с неполнотой полученой инфор-
мации, а также издержек связанных с оппортунизмом.

В результате проведенного анализа существующих
структур трансакционных издержек была разработана
"универсальная структура" трансакционных издержек,
представленная на рисунке 1.

Рассмотрим подробнее разработанную структуру
трансакционных издержек. Проведенное исследование
позволяет разделить трансакционные издержки на пять
основных групп издержек:

— Издержки связанные с ведением контрактной и
договорной деятельностью. Следует отметить что этот
тип издержек является одним из наиболее дорогостоя-
щих для предприятия. Ведение контрактной деятельно-
сти связано не только с прямым заключением контрак-
та, но также с юридическим сопровождением его на
всех стадиях процесса, начиная от заключения контрак-
та, до сопровождения этапов его исполнения. Обеспе-
чение проведения переговоров, а также правильное
оформление условий контракта позволит сократить
сумму трансакционных издержек в дальнейшем. Нару-
шение условий контракта или же неправильное оформ-
ление его условий в значительной степени порождает
издержки связанные с защитой права собственности, а
также агентские издержки.

— Издержки связанные с защитой права собствен-
ности предприятия. Это единственная статическая фор-
ма трансакционных издержек в отличии от динамичес-
ких затрат связанных с обеспечением контрактной дея-
тельности предприятия [5, c. 98]. В некоторых случаях
издержки по защите права собственности связаны с за-
щитой от правонарушителей, в таком случае часть этих
издержек перекладывается на государство. В эту группу
относятся не только издержки связанные с обеспечени-
ем контрактной деятельности предприятия, но также из-
держки на защиту права интеллектуальной собственно-
сти, получение патентов, а также проведение регистра-
ционной деятельности предприятия. Отдельную группу
внутри издержек на защиту права собственности пред-
приятия составляют издержки связанные с юридическим
оформлением деятельности предприятия, а также полу-
чением разного рода разрешительных документов.

— Агентские издержки включают в себя уплату на-
логов, агентское вознаграждение. В современных ус-
ловиях важную роль в группе агентских издержек игра-
ют затраты которые уходят на коррупцию, а также на
оппортунистическое поведение. Термин "оппортунисти-
ческое поведение" был введен О. Уильямсоном. Оппор-
тунизм — это недобросовестное поведение одного из
участников контракта в рамках параметров, которые
диктуются личными убеждениями и поведением инди-
видуумов. В данном случае под недобросовестным по-
ведением понимаются различные случаи лжи, обмана,
безделья на работе, манкирования взятыми на себя

обязательствами и т.д. Издержки оппортунистическо-
го поведения связаны с трудностями точной оценки по-
стконтрактного поведения другого участника сделки.

— Издержки связанные со сбором и обработкой ин-
формации. К данному типу издежек можно отнести та-
кие группы затрат, как затраты на проведение монито-
ринга рынка, затраты связанные со сбором информа-
ции о контрагенте, а также затраты на обработку полу-
ченной информации.

— Издержки связанные с институциональными из-
менениями. Институциональные изменения являются
фактором, который влияет не только на деятельность
предприятия в целом, но также существенно влияет на
повышение или падение трансакционных издержек.
Следует отметить что предприятие может только кос-
венно влиять на процесс институциональных изменений,
благодаря институциональной трансакции.

Институциональная трансакция — это обмен пра-
вами на совершение контрактных трансакций, обмен
правилами, по которым такие трансакции происходят.
Результатом проведения институциональной трансак-
ции является получение прав, или обеспечение механиз-
ма их реализации. К инстуциональным трансакциям от-
носятся такие затраты, как:

— разработка законов и подзаконных актов,
— участие в финансировании государственных про-

грамм.
Благодаря проведению таких институциональных

трансакций предприятие может успешно лоббировать свои
интересы при принятии новых законодательных актов,
подзаконных актов, получать налоговые и другие государ-
ственные льготы, а также дотации со стороны государства.

Наличие трансакционных издержек ограничивает
возможности взаимовыгодного обмена, причем чем
больше число сторон, вступающих в сделку, тем выше
уровень трансакционных издержек и тем меньше воз-
можности свободного заключения контрактов между
собственниками факторов производства.

Теория трансакционных издержек как экономичес-
кая составляющая теории собственности занимает в
последней важное место. Теория трансакционных из-
держек позволяет интерпретировать хозяйственные ин-
ституты и формы контрактов как механизмы экономии
трансакционных издержек. Кроме того, теория трансак-
ционных издержек находит свое практическое приме-
нение при изучении процессов управления собственно-
стью предприятий, практики промышленного и финан-
сового менеджмента, структуры отраслевых рынков.

В последнее время на западе широко распростране-
на теория прав собственности. С точки зрения теории права
собственности, собственность в первую очередь являет-
ся юридическим понятием и характеризует перечень прав.

Для определения места трансакционных издержек
в теории собственности, следует рассматривать не толь-
ко экономическую природу собственности. Важное ме-
сто в теории права собственности играет изучение про-
блемы отношения собственности возникающие у су-
бъекта хозяйствования.

В соответствии с теорией права собственности лю-
бой акт обмена является по своей сути обменом пучка-
ми правомочий. К основным пучкам правомочий отно-
сятся следующие:
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1. Право владения. Право владения в соответствии
к классической теории собственности подразумевает
под собой право исключительного физического конт-
роля над собственностью.

2. Право использования. Право использования под-
разумевает под собой право применения полезных
свойств собственности для извлечения индивидуальной
пользы.

3. Право управления. Предполагает собой право
распределения собственности, принятие решений о том,
кто управляет собственностью и т.д.

4. Ограничение права собственности. Представля-
ет собою внешний фактор формирования и развития
прав собственности [4, c. 65].

Осуществление всех основных прав, которые дает
нам классическая теория собственности, связано с по-
стоянным осуществлением издержек. Эффективность
осуществления прав собственности напрямую зависит
от эффективости конртроля и управления издержками.
В это же время эффективность управления издержка-
ми зависит от правильного определения их места при
осуществлении прав собственности. Проведение данно-
го исследования позволяет эффективно распределять
затраты предприятия, избегая при этом осуществления
излишних трансакций, благодаря чему значительно со-
кращается количество осуществляемых издержек при
реализации права собственности. Результаты исследо-
вания места и роли трансакционных издержек представ-
лены в таблице 1.

ВЫВОДЫ
Проанализировав место и роль трансакционных

издержек в современной теории собственности мож-
но говорить о том, что трансакционные издержки за-
нимают в ней важное место и находят свое как тео-
ретическое, так и практическое применение в про-
цессе изучении процессов управления собственнос-
тью на предприятии. В результате проведенного ис-
следования была разработана "универсальная"
структура трансакционных издержек. Было изучено

и определено место трансакционных издержек при
реализации права собственности субъектом хозяй-
ствования, что позволяет существенно сократить
количество издержек и повысить эффективность
реализации права собственности субъекта хозяй-
ствования.
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Таблица 1. Место и роль трансакционных издержек при осуществлении права собственности
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний аналіз тіньових економічних стосунків,

має два витоки — економічну теорію злочинності та
економіко-соціологічну теорію неформальної еконо-
міки. Хоча ці два напрями активно взаємодіють, комп-
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SHADOW ECONOMY OF UKRAINE: REASONS AND WAYS OF ITS MINIMIZATION

Тіньова економіка є складовою частиною об'єктивної економічної реальності та специфічним еконо-

мічним явищем, якого як окремої галузі, сфери або сектора економіки ні існує. Тіньова економіка прихо-

вана від обліку, інтегрована в усі сектори і галузі економіки і виявляється в різних формах економічних

стосунків (прихованих, фіктивних, неформальних), що підтверджує її існування і постійне відтворення.

Перші спроби вивчення історії тіньової економіки датовані початком 1970 року видатними вченими

Р. Беккером, П. Мауро, Е. Банфілдом, однак оцінка розміру тіньового сектору національних економік

з'явилася лише на початку ХХІ століття. Причини відходу в тінь в основному дві, по-перше, це зменшен-

ня податкового навантаження та витрат на легалізацію для неврахованої економіки та уникнення кримі-

нального покарання та по-друге, корумпованість чиновників і бюрократії, які заважають здійсненню ле-

гальних дій. Проблема тінізації економіки є актуальною і для України на початку ХХІ століття адже тіньо-

ва активність деформує ринковий механізм, податкову систему, деструктивно впливає на режим конку-

ренції, негативно позначається на грошово-кредитній системі та стані державних фінансів взагалі. Час-

тка "тіньової" економіки в Україні б'є рекорди в Європі досягнувши в 2013 році 49,3% від ВВП, що по

оцінкам фіскальних органів розподіляється таким чином: 170 млрд грн. складає зарплата в "конвер-

тах", 100 млрд грн. — доходи власників активів, виведення безготівкових засобів у готівкову форму або

на інвалютні рахунки в іноземних банках, 35 млрд грн. — неофіційні платежі, 45 млрд грн. — основні за-

соби, матеріальні ресурси і послуги тіньового сектору. Можна стверджувати, що тіньова економіка є

складним соціально-економічним процесом, яке здійснюється, порушуючи чинне законодавство, при-

ховуючись від органів державного управління та контролю.

A shadow economy is a component part of the economic reality and specific economic phenomenon, which

however as the separate industry, sphere or sector of economy, does not exist. A shadow economy is hidden

from an account, integrated in all the sectors and industries of the economy and appears in different forms of

economic relations (hidden, fictitious, informal), that confirms its existence and permanent recreation. The

maiden attempts of the studies of the history of the shadow economy are dated at the beginning of the 1970

by prominent scientists, such as P. Mauro Bekkerom, E. Banfildom, however the official sizes of the shadow

economy appeared at the beginning of XXI century. However, there are two main reasons of the departure in

shade, firstly, it diminishes the tax loading and charges on legalization for not counted economy and avoid the

criminal punishment and secondly, corrupted officials and bureaucracy, which interferes with realization of

legal actions. A problem of the shadow economy is actual for Ukraine at the beginning of XXI century in fact

the shadow activity deforms a market mechanism, tax system, destructively influences on the mode of

competition, negatively influences on the money-and-credit system and the state of state finances in general.

In fact the part of "shadow" economy of Ukraine has records in Europe, attaining in 2013 years on the level of

49,3% from GDP, that on the estimations of fiscal organs distributed in the following way: 170 milliards of UAH

are made by a pay-envelope in "envelopes", 100 milliards of UAH — profits of proprietors of assets, leadingout

of cashless facilities, in an available form or on accounts in foreign currency, 35 milliards of UAH — unofficial

payments, 45 milliards of UAH — fixed assets, financial resources and services of shadow sector. A shadow

economy is a difficult socio-economic process, which is carried out in contempt of current legislation, hidden

from the organs of state administration and control.

Ключові слова: тіньова економіка, економічний розвиток, податкове навантаження, рівень тіньової
економіки, масштаби тіньової економіки, корупція.

Key words: shadow economy, economic development, tax loading, level of shadow economy, scales of shadow
economy, corruption.

лексної теорії тіньової економіки не існує. І якщо еко-
номісти — неоїнстітуционалісти, послідовники Г. Бек-
кера, акцентують увагу на свідомому виборі порушення
закону, то послідовники К. Харта і Е. де Сотого, що ви-
вчають неформальний сектор економіки, підкреслюють
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вимушений характер нелегальної діяльності. Серед
вітчизняних учених можна відзначити дослідження
Н. Черемісина та А. Бякрішева, які виділяють чотири ос-
новні теоретичні та методологічні підходи до досліджен-
ня причин тінізації економіки, зокрема юридичні (пра-
вові), економічні, обліково-статистичні та комплексні.
Тіньові економічні стосунки мають на сучасну українсь-
ку економіку переважно деструктивний вплив, гальму-
ючи формування ефективної української моделі ринко-
вого господарства і будучи тим самим загрозою націо-
нальній економічній безпеці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З-поміж наукових праць, в яких досліджуються су-
часні проблеми тіньової економіки, вплив національної
податкової системи на зменшення тінізації економіки,
корумпованість, податкові надходження в державний
бюджет слід відзначити роботи таких вітчизняних та
зарубіжних вчених, як А.А. Сергіїва, A.M. Яковлева,
Т.І. Корягіна, Д.Г. Макаров, В.М. Есіпов, О.В. Осипен-
ко, Э. Фейг, П. Гутман, В. Танзі, Голованова Н.М., Пере-
кіслова В.Е., Фадеева В.А, М. О'Хіггінс, К. Макафі та
інші. Однак, не дивлячись на чималу кількість наукових
публікацій по проблемах тіньової економіки, на сьогодні
відсутнім залишається єдиний загальноприйнятий підхід
мінімізації рівня тінівої економіки України. Відсутність
єдності в поглядах обумовлена відмінностями в харак-
тері вирішуваних авторами теоретичних і прикладних
проблем, а також в методології і методиці досліджен-
ня.

ЦІЛІ СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є аналіз рівня тіньової

економіки України на початку ХХІ століття та визначен-
ня шляхів її мінімізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перші дослідження, присвячені проблемам тіньової
економіки, з'явилися в 30-і рр. XX століття, проте лише
в кінці 1970-х рр. цьому явищу стала приділятися дос-
татня увага. У 1977 р. з'явилась перша фундаментальна
робота в даній галузі ( "Підпільна економіка"), автором
якої був П. Гутман, в якій була не лише дана оцінка тіньо-
вої економіки, показані її роль і масштаби, але і роз-
роблені рекомендації по коректуванню державної пол-
ітики з урахуванням нових реалій. Вже у 1983 р. у м. Біле-
фельд відбулася перша міжнародна конференція, при-
свячена питанням тіньової економіки в умовах різних
систем господарювання. У 1991 р. в Женеві пройшла
конференція європейських статистиків, де було прий-

нято керівництво за статистичною оцінкою тіньового
сектора в країнах з ринковою економікою. Надалі такі
заходи стали регулярними, на яких давалася наукове
обгрунтування оцінки та підводилися результати моні-
торингу тіньового сектору, в тому числі і для нових дер-
жав, що утворилися на пострадянському просторі.

У вітчизняній науці і господарській практиці інтерес
до проблем тіньової економіки виник на початку 1993 р.,
що було обумовлено двома обставинами, по-перше,
зростанням ролі тіньової економіки і особливо кримі-
нальної складової в народному господарстві країни та
по-друге, ідеологічним чинником, що виявився у стиму-
люванні наукових досліджень, спрямованих на виявлен-
ня деформацій, що дискредитують соціалістичну фор-
му господарювання.

Проблема тіньової економіки турбує економістів
по всьому світу і на початку ХХІ століття, адже частка
тіньової економіки до загального рівня ВВП постійно
зростає. Якщо на початку 60-х років минулого століття
доля тіньового сектора в світовій економіці складала
5,6% та була неістотною, то вже на початку ХХІ сто-
ліття, згідно з даними Світового Банку, більше трети-
ни світового ВВП приховано в тіньовому секторі (дані
таблиці 1). Світовий ВВП в 2012 році, по розрахунках
Всесвітнього банку, склав 71,66 трильйонів доларів,
тобто в тіньовому секторі знаходилось приблизно 26
трлн доларів (для порівняння ВВП США — 15,68 трлн,
Китаю — 8,23 трлн, Єврозони — 17,7 трлн) Найвищий
рівень тіньової економіки в ЄС станом на кінець 2012
року демонструє Болгарія (33%), на другому місці
Угорщина, потім Литва, Румунія (по 30%), Естонія
(29%), Латвія (27%), Греція (26%). Середній рівень по
ЄС 27 — 19,5%. Серед країн Західної Європи — най-
вищі показники тіньової економіки в Бельгії (17%),
Швеції (16%) і Норвегії (15%). Найнижчі — в Австрії і
Швейцарії (по 8%).

Результати даних таблиці 1 наведені згідно з резуль-
татами розрахунків розміру тіньових економік 162 країн
з 2000 по 2012 роки. Згідно з цими дослідженнями, се-
редній розмір тіньового сектору національних економік
дорівнює 17,1 % світового ВВП, що дає змогу стверд-
жувати, що тіньова економіка має чималий розмір щоб
впливати на процес розвитку не лише різних держав, але
і світу в цілому.

Тіньові економічні явища істотним чином впливають
і на стан української економіки і на соціальний клімат
суспільства в цілому. За оцінками Мінекономіки рівень
тінізації вітчизняної економіки протягом 1991—2000 рр.
становив 28% ВВП, а за оцінками незалежних експертів
— від 17% до 30%, що відбувалось за рахунок "відми-
вання" обігових коштів підприємств. Податкові надход-
ження у державний бюджет 1998—2000 років станови-

Групи країн 
2000-2011 

(145 країн) 

2012 

(167 країн) 

Країни, що розвиваються 38,7 38,1 

Країни з перехідною 

економікою 

40,1 38,1 

Розвинуті країни 16,3 18,7 

В 3-х комуністичних країнах 22,3 14,3 (Китай) 

В середньому по країнам 35,2 35,5 

 

Таблиця 1. Середній рівень тіньової економіки по групам країн, % до офіційного ВВП

Джерело: складено автором на основі [1], [2].
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ли 11,1%, 11,6% та 10,2% загального рівня ВВП, при
цьому в результаті тривалого економічного спаду вико-
нання плану державного бюджету було в два рази ниж-
че запланованого ВВП. Найбільш "тіньовою" галуззю
протягом 1991—2000 рр. (за оцінкою Міністерства еко-
номіки України) були операції з нерухомістю (майже
62% обігу перебувало в "тіні"), страхування (53,0%),
будівництво (40%) та деревообробка (32%). Водночас,
найбільшу частку "тіньової" діяльності протягом вище-
зазначеного періоду сконцентровано в промисловості,
в якій "тіньові" обороти на 32,5% перевищують офіційні,
у сільському господарстві "тіньовий" сектор складає
72,5 %, у будівництві — 70,8 %, у сфері послуг — 31,5
% [3].

Починаючи з 2001 року до 2010 року рівень тінізації
економіки виріс на 8 п. п. до 36% від розміру офіційно-
го ВВП, однак ця цифра досі не відображує реальний
розмір прихованої від держави економіки. Адже ні Міне-
кономіки, ні Держкомстат не враховують в своїх розра-
хунках "чорну" економіку, що має явну кримінальну
складову. За експертними оцінками, доля тіньової еко-
номіки в Україні з врахуванням "чорної" складала 42%
від ВВП. Це означає, що за підсумками 2010 року "не-
видимі трудівники" створили додаткову вартість товарів
і послуг на суму більше 420 млрд грн. Враховуючи, що в
2010 році рівень перерозподілу ВВП через бюджет пе-
ревищив 30%, держбюджет недоотримав більше 125
млрд грн.

У зв'язку з вищезазначеними статистичними дани-
ми протягом 2001—2010 років Україна стала європейсь-
ким лідером за обсягом тіньової економіки, випередив-
ши усі країни ЄС та Росію, рівень тіньової економіки якої
складав у 2010 році 44,1% офіційного ВВП, що суттєво
перевищує аналогічний показник таких європейських
країн, як Угорщина (20%), Чехія (19%), Словаччина
(18%), Норвегія (7,0 %), при цьому показники Польщі
(27,6 %), Греції та Італії (майже 30%) для європейської
спільноти є критичною межею. Тіньовий відплив капіта-
лу з України в 2011 році склав 87 млрд дол., згідно з
даними експертів Національного інституту стратегічних
досліджень, що майже втричі перевищив витрати звідно-
го бюджету на охорону здоров'я та 2,3 рази був більшим
обсягу міжнародних інвестицій у зазначений вище пе-
ріод [4, c. 52—55].

Водночас на початку 2014 року рівень тіньової еко-
номіки досяг 49,6 % від рівня ВВП, що складає $ 82
млрд, згідно з даними експертів Національного інсти-
туту стратегічних досліджень. Серед причин такої си-
туації треба зазначити масову корупцію, непомірний
тиск фіскальних органів і неефективне використання
бюджетних коштів. Однак однією з найбільш вагомих
причин тіньової економіки є неефективна діяльність на-
ціональної податкової системи.

 При високому рівні тіньової економіки офіційно
малий бізнес забезпечує близько 10% валового регі-
онального продукту. У галузевій структурі найбільша
кількість малих підприємств припадає на сферу торгівлі
і громадського харчування (38%), сільського госпо-
дарства (23%), будівництва (14%), промисловості
(9%). Більше 80% індивідуальних підприємців зайня-
то у сфері торгівлі та громадського харчування. Для
юридичних осіб основним податком при загальній си-

стемі оподаткування є податок на прибуток підпри-
ємств, режим стягування якого визначений у Розділі III
Податкового кодексу України. Основна ставка подат-
ку на прибуток підприємств складає 16%. З 1 січня
2010 року по 31 грудня 2011 року включно — 21%; з 1
січня 2011 року по 31 грудня 2012 року включно —
19%, з 1 січня 2013 року — 16%. Проте загальна сис-
тема оподаткування малого бізнесу має істотні недо-
ліки, зокрема складність адміністрування (суворі ви-
моги до ведення обліку і складання звітності); високе
податкове навантаження, особливо за наявності най-
нятих робітників; обов'язкова реєстрація платником
ПДВ при перевищенні звороту в 300 000 грн. за 12
місяців. У результаті надмірного податкового тягаря
тільки за 2011 рік припинили 70 тисяч представників
малого бізнесу [5, c. 336—340].

Хоча еволюція податкової системи України охоплює
більш як двадцятирічний період і включає чотири ета-
пи, однак на сьогодні через великий податковий тягар,
насамперед, для малого і середнього бізнесу, а також
фізичних суб'єктів-платників податків, широких можли-
востей олігархічного бізнесу ухилятися від сплати по-
датків, процес її формування все ще не завершений.
Однак об'єктивні процеси регіональної та глобальної
транснаціоналізації настійно вимагають приведення
вітчизняної податкової системи у відповідність до міжна-
родної практики, насамперед, у частині обгрунтованості
податків та податкових пільг, забезпечення рівності усіх
суб'єктів господарювання у виконанні податкових зо-
бов'язань, прозорості та контролю за цільовим викори-
стання податкових надходжень, що могло б у тому числі
сприяти і зростанню обсягів іноземного інвестування в
Україну.

На початку ХХІ століття в Україні найрозповсюд-
женішим методом відмивання коштів є фінансуван-
ня офшорних зон, зокрема капітали переводяться в
офшори в Швейцарії, Люксембурзі, Гонконзі, Ліхтен-
штейні, Сінгапурі та на Карибські острови. Згідно з
дослідженням починаючи з 1990-х років, тобто після
відновлення незалежності та переходу до ринкової
економіки, з України вивезли 167 млрд дол. За
2010—2012 роки українські банки перерахували в
офшорні зони і на Кіпр 53 млрд 397 млн гривень. На
другому місці стоять операції нерезидентів з цінни-
ми паперами, де сума "підозрілих угод" склала 8,3
млрд гривень. Третє місце займає оформлення ван-
тажів за "підробними документами", або на фіктивні
фірми, що дає змогу відмивати близько 5,1 млрд
грн., операції страхування та перестрахування 2,1
млрд грн., операції, проведені з використанням за-
гублених або підробних паспортів, — 1,6 млрд грн.
[5, c. 252—255].

Відмивання коштів є результатом діяльності фінан-
сових компаній, кількість яких не повинна перевищува-
ти 40—50, а не 450-ти, як було зафіксовано в Україні на
початку 2012 року. Значна частина фінансових компаній
є ланкою в ланцюжку відмивання грошей та одночас-
ного уникнення від сплати податків завдяки схемам з
фінансовими операціями. Іншим способом вивезення
коштів з країни може бути використання страхових ком-
паній, коли відбувається укладання договору фіктивно-
го страхування, витрати на страхування належать до
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валових і не оподатковуються податком на прибуток. А
страхова компанія, у свою чергу, перестраховує ризи-
ки в зарубіжній компанії, виводячи кошти, наприклад, у
Монако.

Важливо зазначити, що Україна на сьогодні йде
шляхом скорочення податків (кількість яких за останній
час зменшилася з 42 до 23). Так, протягом 2014 р. за-
плановано зниження ставки податку на прибуток до
19%, а в 2015 р. до 16%, при цьому ПДВ в 2015 р. пла-
нується скоротити до 17%. Прибутковий податок в Ук-
раїні порівняно невеликий — 15—17% і податок на
дивіденди — усього лише 5%.

Для вирішення проблеми тінізації національної
економіки України необхідне визначення з ефектив-
ної політикою, яка передбачає насамперед комплекс-
ний соціально-економічний і економіко-правовий
підходи, які спрямовані на мінімізацію тіньової діяль-
ності, зокрема:

— мінімізація митних тарифів по товарних групах,
за якими вітчизняні виробники не потребують конкурен-
тних переваг або внутрішнє виробництво таких товарів
неістотне;

— спрощення процедури скорочення персоналу на
підприємствах усіх форм власності, зміна цільових ус-
тановок керівництву державних (з долею державної
власності) підприємств, що приватизовуються, з безу-
мовного збереження чисельності зайнятих на їх опти-
мізацію;

— скорочення відрахувань на соціальні потреби від
фонду заробітної плати із заміною їх непрямим подат-
ком або прямим податком на доходи працівників з
відповідним збільшенням нарахувань самим працівни-
кам;

— подальше скорочення сфери цінового регулю-
вання, стимулюючого тіньові операції із-за високої
різниці між регульованими і ринковими цінами;

— відміна квотування ресурсів і введення в госпо-
дарський зворот неефективно використовуваних ак-
тивів державних підприємств, що дозволить істотно по-
низити витрати в легальному секторі приватного бізне-
су.

Крім того необхідно тісніше співпрацювати з
відомствами, міністерствами, установами, що здійс-
нюють оцінку рівня нелегального сектора, для діста-
вання доступу до їх баз даних, а також участі в місце-
вих для сов проектах. На закінчення слід підкресли-
ти, що лише збалансований комплекс науково об-
грунтованих економічних і адміністративних заходів
з врахуванням регіональної специфіки може забез-
печити скорочення тіньового звороту і на цій основі
дати позитивний його-пульс до стійкого розвитку
економіки.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Резюмуючи вищенаведене можна стверджувати,

що реалізація ефективного податкового механізму
економіки України можлива лише за умов системного
і синхронізованого реформування економічної й соц-
іальної сфери, а також створення сприятливого подат-
кового середовища бізнес-діяльності не тільки для
вітчизняних, але й іноземних суб'єктів. Першочерго-
вими кроками в цьому напрямі мають бути: запрова-

дження системи реально діючих податкових стимулів
для розвитку регіонів та територій пріоритетного роз-
витку, а також галузей та інноваційних кластерів на-
ціональної економіки; ліквідація податкових пільг для
підприємств та галузей низьких технологічних укладів,
спрощення процедури відшкодування ПДВ, запровад-
ження прискореної амортизації та ін. При цьому пер-
шочерговим завданням законодавчої та виконавчої
влади України має стати ухвалення такого варіанту
Податкового кодексу, який би гармонізував інтереси
капіталу, найманих працівників, держави та соціальних
утриманців через суворе дотримання принципів обо-
в'язковості сплати всіх видів податків, скорочення їх
переліку до науково обгрунтованої кількості, диферен-
ціацію ставок оподаткування, декларування усіх видів
доходів і витрат і, особливо — через запровадження
суспільного контролю за усіма статтями цільових вит-
рат державного бюджету.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Надання державою пріоритетів розвитку експорто-

орієнтованим галузям призвело до деградації вітчизня-
ної економіки та не сприяла модернізації промислово-
го виробництва та наукомістких галузей. На розвиток
інвестиційної діяльності в Україні значно вплинула
фінансово-економічна криза 2008—2009 рр. (скорочен-
ня капітальних інвестицій у 2009 році на 41,5% у по-
рівнянні із 2008 роком), наслідки якої призвели до ви-
никнення проблем розвитку інвестиційних процесів сьо-
годення, а саме: відсутність пріоритетів розвитку для
базових галузей вітчизняної економіки; відсутність
ефективної системи правових інструментів регулюван-
ня інвестиційних процесів; недосконалість законодав-
чої бази з інвестиційної діяльності. Наявність вищеза-
значених проблем визначили тенденції розвитку інвес-
тиційних процесів у після кризовий період: повільне
відновлення інвестиційної активності, превалювання
фінансового-посередницьких секторів економіки в за-
гальній структурі інвестування за сферами економіки,
зниження рівня технологічної структури інвестування
виробництва, низькі темпи та нераціональна структура
залучення іноземного інвестування.
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Вищезазначені проблеми та тенденції в сфері інве-
стиційної діяльності не можуть бути вирішені та врегу-
льовані автоматично. Такі процеси мають бути врегу-
льовані вищим суб'єктом інвестиційної діяльності, яким
є держава в особі уповноважених осіб.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питання державного регулювання
інвестиційних процесів приділено увагу в роботах таких
вчених-економістів: Загорський В., Захарін С., Крей-
дич І., Кузнєцова А., Лачин Візир огли Абишли — розг-
лядають основні інструменти державного регулювання
інвестиційної діяльності; Кушлина В., Лашко О., Лесеч-
ко М., Пересада А., Прокопенко І., Чемсрис А., Чеме-
рис О. — досліджують аспекти формування та функці-
онування державної інвестиційної політики.

НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ПРОБЛЕМИ
Серед великої кількості робіт із досліджуваної про-

блеми невирішеним залишається питання державного
регулювання інвестиційної діяльності в сучасних умо-
вах розвитку економіки.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка та обгрунтування концепції

державного регулювання інвестиційної діяльності в
Україні в сучасних умовах розвитку економіки.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незалежно від моделі функціонування економіки,

діалектика та система взаємодії системи державного
регулювання та інвестиційних процесів може бути пред-
ставлена наступним чином (рис. 1). Розширене відтво-
рення та нарощування виробництва неможливе без
оновлення засобів праці та нарощування темпів інвес-
тицій в усіх сферах економічної діяльності.

При цьому держава постійно здійснює регулюван-
ня та координування інвестиційної діяльності: або шля-
хом виконання основних функцій інвестора (в частині
забезпечення фінансовими матеріально-технічними ре-
сурсами, їх цінового використання, координації діяль-
ності, розподіл та подальше використання доходів від
інвестицій), або опосередкованим впливом (забезпе-
чується економічними засобами, макроекономічними
регуляторами (податками, кредитними ставками, амор-
тизаційними відрахуваннями, а також певними обмежен-
нями та навіть субсидіями)).

Наявна законодавча база щодо інвестиційної діяль-
ності характеризується нестабільністю, розгалуженістю
та великою кількістю нормативно-правових актів, що
негативно впливає на ефективність регулювання інвес-
тиційних процесів та потребує подальшого вдосконален-
ня. Дані проблеми в системі інвестиційного законодав-
ства зумовлюють виникнення проблем в інвестиційній
сфері: недостатність фінансових ресурсів та незначні
можливості до їх залучення; помилкові пріоритети інве-
стування (вкладання коштів тільки в певні види еконо-
мічної діяльності (торгівля, фінанси, послуги)); відсут-
ність приватних інвесторів; відсутність стимулів до інве-
стування в інноваційну діяльність, що може приносити
надприбутки.

Також виникнення вищезазначених проблем зу-
мовлено відсутністю комплексної системи державного
управління інвестиційною діяльністю, зокрема, систе-
ми ефективних інструментів державного регулювання
інвестиційних процесів відповідно факторам інвестиц-
ійного середовища.

Держава реалізовує свої функції з регулювання
інвестиційної діяльності через державні установи, що
формують організаційну структуру управління інвести-
ційної сферою, якій характерні високий ступінь бюрок-
ратичності та складність. Із часів становлення незалеж-
ності України організаційна структура регулювання та
управління інвестиційної сферою включає 27 установ,
що виконували свої функції продовж різного часу.

Аналіз наявної організаційної структури з управлі-
ння та регулювання інвестиційної сфери свідчить про
відсутність єдиного органу, що відповідає за коорди-
націю, моніторинг та управління інвестиційною діяльні-
стю в Україні. Така ситуація дестабілізує систему дер-
жавного регулювання інвестиційної сфери та потребує
розробки механізму державного регулювання інвести-
ційної діяльності в Україні із урахуванням сучасних
особливостей розвитку інвестиційних процесів та еко-
номіки країни та світу.

Із урахуванням вищезазначеного, концепція дер-
жавного регулювання інвестиційної діяльності в Україні
в сучасних умовах розвитку економіки матиме наступ-
ний вигляд (рис. 2).

Метою концепції державного регулювання інвести-
ційної діяльності в Україні в сучасних умовах розвитку
економіки є забезпечення ефективного управління та
регулювання державою інвестиційних процесів за умов
глобалізації та інтернаціоналізації економіки.

Концепція передбачає вирішення наступних задач,
а саме: активізація інвестиційного потенціалу суб'єктів
економіки; підвищення інвестиційної привабливості на-
ціональної економіки; підвищення ефективності інвес-
тиційної діяльності; збільшення надходження іноземних
інвестиційних ресурсів.

Концепція державного регулювання інвестиційної
діяльності в Україні в сучасних умовах розвитку еконо-
міки заснована на реалізації методичних та організа-
ційних принципів.

До методичних принципів відносяться: реалізація
механізмів активізації інвестиційних процесів в еко-
номіці із урахуванням стратегії економічного розвитку
держави; розвиток інвестиційної діяльності відбуваєть-
ся відповідно до стратегічних напрямів розвитку галу-
зей економіки країни; здійснення державою підтримки
інвестиційних програм, що підтверджують свою ефек-
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Рис. 1. Державне регулювання та інвестиційний процес: діалектика та система взаємодії
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тивність; наукове обгрунтування, прогнозування та мо-
ніторинг механізмів державного регулювання інвести-
ційних процесів.

Серед організаційних принципів виділено наступні:
забезпечення достатності інвестицій (наявність обсягу
інвестицій, що дозволить здійснити перехід до сталого
економічного розвитку); законодавче забезпечення
інвестиційної діяльності (задля здійснення контролю
державою за цільовим використанням державних інве-
стицій, здійснення структурної перебудови економіки за
рахунок фінансування державою); збільшення обсягів
вкладення власних коштів суб'єктів господарювання в
інвестиційні програми (забезпечення активізації інвес-
тиційного потенціалу суб'єктів господарювання); розши-
рення змішаного фінансування інвестиційних програм;
створення рівних умов для вкладання коштів всім інве-
сторам; запровадження персональної відповідальності
органів влади за дії в інвестиційній сфері економіки.

Визначення мети, встановлення основних задач та
принципів входить у теоретично-методологічний блок
концепції державного регулювання інвестиційної діяль-
ності в Україні в сучасних умовах розвитку економіки.

Організаційно-функціональний блок концепції дер-
жавного регулювання інвестиційної діяльності в Україні
в сучасних умовах розвитку економіки являє собою су-
купність форм участі держави в регулюванні та уп-

равлінні інвестиційними процесами, форм державного
регулювання інвестиційною діяльністю та методами і ін-
струментами державного регулювання інвестиційної
діяльності.

Форми участі держави в регулюванні та управлінні
інвестиційними процесами представлені: заохочуваль-
ною підтримкою, що є комплексом заходів держави,
спрямованих на доведення до потенційного інвестора
інформації про інвестиційні можливості суб'єктів інвес-
тиційної діяльності та його конкурентні переваги; прин-
циповою підтримкою, що є заходом держави щодо інве-
сторів, які прийняли рішення про інвестування в певний
інвестиційний проект та потребують підтвердження про
згоду інвестування з боку держави; попередньою
підтримкою, що застосовується до інвестора державою
на початковій стадії інвестиційного проекту та передба-
чає надання консультаційної та інформаційної підтрим-
ки; процесійною підтримкою, що забезпечує успішну ре-
алізацію інвестиційного проекту.

До форм державного регулювання інвестиційною
діяльністю віднесені: податкове регулювання інвестиц-
ійної діяльності; проведення кредитної та амортизацій-
ної політики; визначення пріоритетних сфер та об'єктів
інвестування; надання фінансової допомоги інвесторам;
державні норми та стандарти; антимонопольні заходи;
роздержавлення та приватизація; регулювання участі

Рис. 2. Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні

в сучасних умовах розвитку економіки
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інвесторів в приватизації; фінансова допомога; регу-
лювання форм та умов фінансового інвестування; по-
літика ціноутворення; державна експертиза інвестицій-
них проектів; забезпечення захисту інвестицій.

Серед методів державного регулювання інвести-
ційної діяльності виділено розроблення державою інди-
кативних планів інвестицій та пряме державне інвесту-
вання. Перший метод передбачає орієнтацію суб'єктів
господарювання на вибір найбільш ефективних проектів
для інвестування, другий — проведення державними
органами влади заходів податкової, бюджетної політи-
ки, що орієнтовані на активізацію інвестиційного потен-
ціалу.

Метод розроблення державою індикативних планів
передбачає застосування наступних інструментів: вста-
новлення міжгалузевого балансу розробки та здійснен-
ня інвестиційних проектів, встановлення балансу основ-
ного капіталу та балансу капітальних вкладів.

Метод прямого державного інвестування реалізо-
вує наступні інструменти: участь держави в інвестицій-
них проектах соціального спрямування та проектах,
стратегічно важливих для економіки країни, стимулю-
вання інвестиційної активності приватного сектору еко-
номіки та домогосподарств, створення сприятливих
умов для інвестування домогосподарствами.

Відповідно до теоретично-методологічного та орга-
нізаційно-функціонального блоків концепції розробля-
ються загальні та специфічні напрями із вдосконалення
державного регулювання інвестиційної діяльності. Серед
загальних: сприяння вдосконаленню інструментів, ме-
тодів та механізмів державного регулювання та розвит-
ку інвестиційного потенціалу суб'єктів інвестиційної діяль-
ності; визначення пріоритетних напрямків державного
інвестування задля підвищення ефективності здійснен-
ня державних капіталовкладень; удосконалення загаль-
ного та специфічного інвестиційного законодавства з
метою поліпшення інвестиційного клімату.

Серед специфічних заходів із вдосконалення сис-
теми державного регулювання інвестиційної діяльності
детальніше слід розглянути розвиток системи держав-
но-приватного партнерства.

Багато країн мають досвід запровадження та функ-
ціонування державно-приватного партнерства. В прак-
тиці країн Європейського союзу існує безліч прикладів
ефективної взаємодії державного і приватного секторів
у процесі реалізації соціально-економічних завдань.
Спочатку європейське державно-приватне партнерство
базувалося на концесійних договорах, згідно з якими
користувач був покупцем послуги, а приватний сектор
— її постачальником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимули державно-приватного партнерства 

Стимули для держави Стимули для суб’єкта господарювання 

Сфери державно-приватного партнерства 

Нормативно-правова база 

Суб’єкти державно-приватного партнерства 

Макрорівень: державні 

органи влади 

Мезорівень: органи 

місцевого самоврядування 

Мікрорівень: суб’єкти 

господарювання 

Держава Приватний інвестор 

Інвестиційний 

проект 

дохід 
інвестиції фінансування, гарантії 

Функція: моніторинг 

та контроль 

Функція: 

управління 

Інструменти 

фінансові ресурси, професійний 

досвід, ефективне управління, 

гнучкість і оперативність в ухваленні 
рішень, здібність до новаторства, 

розвиток нових форм організації 
виробництва, створенням нових 

підприємств 

правомочність власника, можливість 

податкових і інших пільг, гарантій,  

погашення відсотків за лізинговими і 
інвестиційними кредитами, взятими під 

реалізацію спільних інвестиційних  

проектів, виділення безвідсоткових 

інвестиційних кредитів  

державними інвестиційними банками, 

Конституція України; 

Кодекси Законів; 

Закони України 

Постанови Кабінету 

Міністрів України та 

Президента України 

Рис. 3. Концепційна система функціонування та реалізації

державно-приватного партнерства
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Пріоритетними напрямами розвитку державно-
приватного партнерства в різних країнах світу є: у Ве-
ликобританії — школи, лікарні, тюрми, оборонні об-
'єкти і автомобільні дороги; у Франції — споруджен-
ня автомагістралей та на водопостачання; у Італії —
лікарні, транспорт, житлово-комунальна галузь; у
Канаді — енергетика, транспорт, захист навколишнь-
ого середовища, водні ресурси, водопостачання та
водовідведення, рекреаційні об'єкти, інформаційні
технології, охорона здоров'я, освіта; у Греції —
транспортні галузі, зокрема (автомобільні дороги та
аеропорти); у Ірландії — автомобільні дороги та
міські транспортні системи; у Австралії — транспорт
і системи життєзабезпечення міст; у Нідерландах —
громадський житловий сектор та системи життєзабез-
печення міст; у Іспанії — галузі платних автомобіль-
них доріг та системи життєзабезпечення міст; у США
переважно виконують проекти ДПП, які об'єднують
природоохоронну діяльність, життєзабезпечення
сільських населених пунктів.

Тобто, найпоширенішими об'єктами державно-при-
ватного партнерства в світовій практиці є: житлово-ко-
мунальна сфера, сфера телекомунікацій, будівництво та
утримання автошляхів, енергозбереження, будівлі бюд-
жетного сектору економіки.

Вивчення зарубіжного досвіду державно-приватно-
го партнерства дає змогу констатувати певні його ха-
рактерні риси: стратегічна форма взаємодії; держава
зберігає за собою володіння стратегічними галузями та
об'єктами із одночасним управлінням інфраструктурою
приватними партнерами; при визначенні приватних парт-
нерів держава застосовує відкриті та прозорі механіз-
ми; надання якісних і більш дешевих послуг суспільству
є результатом ефективної взаємодії держави та приват-
ного інвестора.

В Україні механізми державно-приватного партнер-
ства знаходяться на стадії становлення та вирішення
багатьох проблем функціонування:

— неефективне управління майном держави приват-
ним партнером;

— відсутність досвіду функціонування механізмів
державно-приватного партнерства;

— недосконалість нормативно-правової бази;
— відсутність інституційної інфраструктури держав-

но-приватного партнерства;
— невпевненість приватних партнерів щодо вико-

нання державою своїх фінансових зобов'язань у дов-
гострокових проектах;

— відсутність у Бюджетному кодексі можливості
гарантування компенсації збитків приватного партнера;

— відсутність гарантій виконання фінансових зобо-
в'язань з боку держави щодо проектів державно-при-
ватного партнерства на весь термін їх реалізації;

— відсутність податкових і митних пільг для реалі-
зації проектів державно-приватного партнерства, що
знижує їхню привабливість для приватних партнерів;

— відсутність впевненості приватного партнера у
можливості рівноправного з державою захисту своїх
інтересів у системі правосуддя;

— відсутність гарантії отримання приватним парт-
нером від органів виконавчої влади або органів місце-
вого самоврядування дозвільних документів та погод-

жень, необхідних для виконання умов договору;
— наявність високого рівня корупції в органах вла-

ди, що призводить до подорожчання проектів ДПП для
приватного партнера.

Перелік вищезазначених проблем не є повним, тому
потребує негайного вирішення задля розвитку та функ-
ціонування державно-приватного партнерства в Україні.
Задля цього слід систематизувати систему функціону-
вання та реалізації державно-приватного партнерства
(рис. 3).

Законодавчу базу розвитку державно-приватного
партнерства становлять: Конституція України, Цивіль-
ний кодекс України, Господарський кодекс України,
Закони України (Закон України "Про угоди про розподіл
продукції" від 14.09.1999р. № 1039-XIV [1], який регу-
лює відносини, що виникають у процесі укладення, ви-
конання та припинення дії угод про розподіл продукції
щодо пошуку, розвідки та видобування корисних копа-
лин у межах території України, її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони; За-
кон України "Про концесії" від 16.07.1999р., який діє в
редакції від 08.07.2011р. [2], визначає поняття та пра-
вові засади регулювання відносин концесії державного
та комунального майна з метою підвищення ефектив-
ності його використання і забезпечення потреб грома-
дян України у товарах (роботах, послугах); Закон Ук-
раїни "Про концесії на будівництво і експлуатацію ав-
томобільних доріг" від 14.12.1999р., який діє в редакції
від 15.01.2009 р. № 891-VI [3], визначає особливості бу-
дівництва та/або експлуатації автомобільних доріг за-
гального користування на умовах концесії; Закон Ук-
раїни "Про особливості передачі в оренду чи концесію
об'єктів централізованого водо -, теплопостачання і во-
довідведення, що перебувають у комунальній власності"
від 21.10.2010р. № 2624-VI [4], яким передбачено спро-
щений порядок передачі в оренду чи концесію зазначе-
них об'єктів, встановлення умов захисту капіталовкла-
день приватного інвестора).

Крім законів, окремі питання розвитку державно-
приватного партнерства регулюються постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положен-
нями та наказами центральних органів виконавчої вла-
ди, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.

У рамках визначених сфер діяльності державно-
приватного партнерства із урахуванням чинного зако-
нодавства з регулювання державно-приватного парт-
нерства взаємодіють суб'єкти державно-приватного
партнерства: на макрорівні — державні органи влади,
на мезорівні — місцеві органи самоврядування та на
макрорівні — суб'єкти господарювання. Загалом сис-
тема взаємозв'язків у механізмі державно-приватного
партнерства представлена державою (що забезпечує
фінансування та надання певних гарантій) та приват-
ними інвесторами (що здійснюють інвестування влас-
них коштів), що реалізують свої функції в процесі ро-
боти із інвестиційним проектом, від якого отримують
дохід. Кожен із суб'єктів державно-приватного парт-
нерства в своєму розпорядженні при роботі із інвес-
тиційним проектом використовує певні інструменти:
держава — правомочність власника, можливість по-
даткових і інших пільг, гарантій, погашення відсотків
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за лізинговими і інвестиційними кредитами, взятими під
реалізацію спільних інвестиційних проектів, виділен-
ня безвідсоткових інвестиційних кредитів; приватний
інвестор — фінансові ресурси, професійний досвід,
ефективне управління, гнучкість і оперативність в ух-
валенні рішень, здібність до новаторства, розвиток
нових форм організації виробництва, створенням но-
вих підприємств.

Для того, щоб механізм державно-приватного
партнерства працював ефективно та організовано
необхідно здійснювати цілеспрямовану державну пол-
ітику його розвитку, що має бути спрямована на фор-
мування сприятливого економічного та управлінсько-
го середовища для розроблення й реалізації проектів
державно-приватного партнерства. Слід забезпечити
удосконалення нормативно-правових та організаційно-
економічних засад регулювання державно-приватно-
го партнерства; удосконалення інституційного забез-
печення розвитку державно-приватного партнерства;
підвищення гарантій захисту інтересів державних та
приватних партнерів державно-приватного партнер-
ства у процесі розроблення, затвердження та реалі-
зації проектів. Формування заходів покращення інве-
стиційного клімату, податкового та регуляторного се-
редовища; проведення щорічного моніторингу ефек-
тивності реалізації проектів державно-приватного
партнерства; визначення повноважень органів влади,
які залучаються на всіх етапах підготовки та реалізації
проектів державно-приватного партнерства на держав-
ному, регіональному і місцевому рівнях; можливість
державному партнеру надавати пільги приватному
партнеру; визначення видів підтримки проектів держав-
но-приватного партнерства органами державної вла-
ди або місцевого самоврядування; створення Цент-
рального органу виконавчої влади із регулювання та
управління механізмів державно-приватного партнер-
ства.

Серед інших заходів із вдосконалення системи
державного регулювання інвестиційної діяльності:
удосконалення механізмів та інструментів державної
політики з розширення інвестиційного потенціалу та
активізації інвестиційної діяльності; визначення пере-
ліку інвестиційних пріоритетів для уникнення розпо-
рошення інвестиційних ресурсів; поліпшення інвести-
ційного клімату шляхом удосконалення інвестиційно-
го законодавства; підвищення рівня захисту інтересів
приватних інвесторів; посилення заходів боротьби з
корупцією у сфері інвестиційної діяльності; форму-
вання механізмів пільгового кредитування інвести-
ційних проектів; розвиток схем пріоритетного фінан-
сування інвестиційних проектів за участю централь-
ного банку; удосконалення фіскального стимулюван-
ня інвестиційної діяльності; створення сприятливих
умов для розвитку високотехнологічних виробництв;
здійснення аналізу ефективності застосування спе-
ціальних режимів стимулювання інвестиційно-іннова-
ційної діяльності; запровадити прозорий механізм
оцінки інвестиційних проектів; забезпечити держав-
не гарантування залучення інвестицій у високотехно-
логічні галузі економіки, енергоефективні та енергоз-
берігаючі технологій; створення сучасної системи
державних гарантій захисту іноземних інвестицій;

посилення заходів із боротьби з корупцією в органах
державної влади, що надають послуги.

ВИСНОВКИ
Реалізація концепції державного регулювання інве-

стиційної діяльності в Україні в сучасних умовах роз-
витку економіки дозволить: забезпечити активізацію
інвестиційного потенціалу суб'єктів економіки шляхом
нагромадження заощаджень населення, що поступово
набуватимуть статусу основного джерела інвестицій та
ефективного застосування механізмів державно-при-
ватного партнерства; підвищити інвестиційну приваб-
ливість національної економіки шляхом відновлення
ставлення до амортизації як реноваційного ресурсу і
фінансового джерела капіталовкладень; підвищити
ефективність інвестиційної діяльності методами фіс-
кальної політики інвестиційних нагромаджень за раху-
нок капіталізації прибутків усіх видів суб'єктів госпо-
дарської діяльності та цілеспрямованого використання
коштів від приватизації державного майна; збільшити
надходження іноземних інвестиційних ресурсів; забез-
печити стабільність правової бази та системи податків.
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ВСТУП
Перехід до інноваційної моделі розвитку має особ-

ливе значення для агропромислового виробництва, саме
воно забезпечує продовольчу безпеку країни, формує
значну частку валового внутрішнього продукту та фон-
ду споживання населення. Сільське господарство на
шляху до підвищення ефективності й конкурентоспро-
можності значною мірою залежить від інноваційної
діяльності, спрямованої на використання та комерціа-
лізацію результатів наукових досліджень і розробок та
впровадження на ринок нових товарів і послуг. В умо-
вах подолання кризових деформацій економічного роз-
витку особливої актуальності набувають проблеми ак-
тивізації та ефективності інноваційно-інвестиційної
діяльності в агропромисловому виробництві. Тому на
часі розробка нових концептуальних та методичних
підходів до оцінки економічної ефективності інновації
в аграрній сфері.
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ECONOMIC EFFICIENCY INNOVATION: METHODOLOGICAL CONTEXT

Розглянуто методичні підходи до визначення ефективності інновацій в аграрній сфері, визначено

переваги й недоліки сучасних підходів стосовно оцінки економічної ефективності інвестицій в інно-

вації агропромислового виробництва та окреслено можливості й напрями їх вдосконалення.

Систематизовано методичні підходи вітчизняних та іноземних вчених щодо методики оцінки інно-

ваційної діяльності. Встановлено, що їх можна згрупувати наступним чином: порівняння фактич-

них показників із нормативними по галузі; динаміка показників порівняння значень пов'язаних по-

казників.

Доведено, що для оцінки ефективності освоєння інновацій, необхідно залучити систему показ-

ників технологічної, економічної, соціальної та екологічної ефективності. Такий підхід гарантува-

тиме аграрному виробництву постійне отримання вичерпної інформації про стан і ефективність

інноваційних процесів. Також механізм даної оцінки повинен мати адаптаційний характер, здат-

ний пристосовуватися до низки постійно наростаючих проблем у здійсненні інноваційної політики

сучасних аграрних підприємств.

Methodical approaches to determine the effectiveness of innovations in agriculture, defined benefits

and drawbacks of modern approaches to evaluate the cost-effectiveness investments in innovation

agricultural production and outlines opportunities and areas for improvement.

The methodical approach domestic and foreign scientists on the methodology for assessing innovation.

Established that they can be grouped as follows: a comparison of actual performance with industry

regulations; dynamics of the comparison of related parameters.

It is proved that for evaluating the effectiveness of development innovation must involve a system of

indicators technological, economic, social and environmental performance. This approach ensures

continuous production agricultural receive comprehensive information on the status and effectiveness

of innovation processes. Also the mechanism of evaluation should be adaptive in nature, able to adapt to

the ever-growing number of problems in the implementation of the innovation policy of modern agricultural

enterprises.
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Безперечним є той факт, що проведення оцінки інно-
ваційного розвитку підприємства з метою визначення
рівня ефективності інвестування інновацій потребує
комплексного аналізу ефективності інноваційної діяль-
ності за чітко сформованою системою кількісних показ-
ників, які найбільшою мірою будуть відповідати спе-
цифіці агропромислового виробництва та інформуван-
ню різних зацікавлених сторін, залучених до інновацій-
них процесів на підприємстві, про якість отриманих інно-
ваційних результатів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблематику ефективності інновації в агропромис-
ловому виробництва, активізації інноваційно-інвести-
ційної діяльності в Україні досліджували у своїх працях
іноземні та вітчизняні вчені: С. Володін, О. Гудзь, О. Да-
цій, І. Жукович, А. Загородній, Л. Курило, Г. Саранчук,
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М. Малік, С. Тивончук, О. Н. Уколова, Г. Цадо, В. Шпи-
куляк, В. Ягудин, О. Янковська та інші [2; 8]. Питання
оцінки ефективності інноваційної діяльності господар-
ства та галузей агропромислового виробництва розк-
риваються у працях відомих українських вчених-еко-
номістів таких, як П. Гайдуцький, В. Геєць, М. Зубець,
І. Лукінов, П. Саблук та ін. У цих роботах приділяється
багато уваги обгрунтуванню теоретичних аспектів
здійснення інновацій, їх впровадження у практику жит-
тєдіяльності, оцінці ефективності інноваційної діяль-
ності.

Але питання оцінки економічної ефективності інно-
вацій та інвестицій в інновації агропромислового вироб-
ництва і окреслення можливостей й напрямів їх вдоско-
налення залишаються недостатньо розробленими. У по-
дальших дослідженнях слід визначити ефективні шля-
хи удосконалення методичних підходів оцінки ефектив-
ності інвестицій в інновації агропромислового виробниц-
тва, які дозволять вирішити проблему невизначеності
та недооцінки інноваційних результатів у практиці су-
часних агропромислових підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження методичних підходів до

визначення ефективності інновацій в аграрній сфері та
з'ясування переваг і недоліків чинних методичних
підходів стосовно оцінки економічної ефективності інве-
стицій в інновації агропромислового виробництва та
окреслення можливостей й напрямів їх удосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інновації в сільському господарстві спрямовані на

задоволення певної суспільної потреби, зокрема, про-
довольчих потреб населення шляхом поліпшення землі
як природного ресурсу, створення нових сортів рослин,
порід тварин тощо. Вони є засобом, використання яко-
го дає можливість одержати певний економічний ефект,
пов'язаний з реалізацією цілей розвитку агропромисло-
вого виробництва, підвищенням ефективності його фун-
кціонування. Специфіку реалізації інновацій в агропро-
мисловому виробництві зумовлюють: різноманітність
сільськогосподарської продукції та продуктів її пере-
робки, вагома різниця в технологіях їх виробництва;
значна диференціація окремих регіонів країни за агро-
технологічними умовами виробництва; залежність вико-
ристовуваних у сільському господарстві технологій від
природних умов; розпорошеність сільськогосподарсь-
кого виробництва на значній території; велика різниця
в періодах виробництва окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції; відособленість сільськогосподарсь-
ких товаровиробників від наукових установ, що займа-
ються виробництвом науково-технічної продукції;
відсутність організаційно-економічного механізму пере-
дачі досягнень науки сільськогосподарським товарови-
робникам [9, с. 29—30].

При визначенні напрямів інвестування інновацій в
агропромисловому виробництві виокремлюють п'ять
особливостей інвестування: тривалий процес розробки
новації; інновації мають, як правило, покращувальний
характер; дослідження живих організмів; провідна роль
науково-дослідних установ; залежність від природної
зони та клімату [12, с. 55].

Принципи і методи визначення економічної ефектив-
ності інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств сформовані складним та суперечливим
шляхом розвитку як самого агропромислового вироб-
ництва, так і специфіки інноваційного процесу в ньому.

Погляди вчених на сутність ефективності діяльності
змінювалися в часі. Основу сучасних економічних до-
сліджень ефективності складає одне з перших визна-
чення поняття "ефективність", сформульоване пред-
ставниками неокласичної школи політекономії (В. Па-
ретто, Й. Шумпетром) у кінці ХІХ ст. На їх думку, під
ефективністю розуміється відношення витрат і резуль-
татів [11]. У той же час П. Друкер доводить, що резуль-
тативність є наслідком певних процесів, виконання
функцій, завдань, досягнення цілей, а ефективність —
наслідком правильності таких дій, проте як перше по-
няття, так і друге є однаково важливими. Інші зарубіжні
автори, а саме: М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі
вважають, що ефективність характеризується співвідно-
шенням між обсягом виробництва продукції і необхід-
ними для її виготовлення ресурсами, тобто визначаєть-
ся як внутрішній параметр функціонування підприєм-
ства, віддзеркалюючи ефективність використання ре-
сурсів. С.Ф. Покропивний розглядає поняття ефек-
тивність стосовно виробництва і вказує, що ефек-
тивність виробництва становить комплексне відобра-
ження кінцевих результатів використання робочої сили
(працівників) і засобів виробництва за певний проміжок.
Також підкреслює, що сутнісне тлумачення ефектив-
ності діяльності як економічної категорії визначається
об'єктивно діючим законом економії робочого часу.
Л.І. Федулова визначає ефективність як оптимальне
співвідношення задоволеності потреб певних груп [5].

Переважно вчені єдині в думці, що "ефективність"
— поняття, яке виражає "результативність", тобто ефек-
тивність — це відношення результатів до витрат (ре-
сурсів), що були витрачені на його отримання.

Результативність інноваційного процесу показує, у
якій мірі було досягнуто мети за рахунок упроваджен-
ня інноваційних дій на підприємстві, тобто кількісний
рівень впровадженої інновації, а ефективність дасть
можливість охарактеризувати якісний ступінь задово-
лення в процесі впровадження інноваційних заходів на
підприємстві відповідно до розрахованих кількісних
показників інноваційної діяльності на підприємстві [3].

Отже, можна стверджувати, що "метою оцінки ефек-
тивності інноваційної діяльності є комплексний аналіз
ефективності інноваційної діяльності та її впливу на най-
важливіші показники діяльності підприємства, визначен-
ня доцільності й оптимальних варіантів реалізації ново-
введень, оперативне коригування параметрів іннова-
ційних проектів та підтримка стратегічних інноваційних
рішень" [10].

В економічній літературі висвітлюється низка під-
ходів вітчизняних та іноземних вчених щодо методики
оцінки інноваційної діяльності. У загальному вигляді їх
можна згрупувати наступним чином: порівняння фактич-
них показників із нормативними по галузі; динаміка по-
казників порівняння значень пов'язаних показників.
Інноваційна діяльність в Україні знаходиться на почат-
кових етапах свого розвитку залежно від галузі. Тому
порівняння із середніми показниками по галузі є недо-
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речним, адже їх значення не може бути об'єктивним
орієнтиром. Нормативні показники для галузей націо-
нальної економіки не розроблено з тих самих причин.
Використання ж нормативів інших країн, на нашу дум-
ку, є некоректним, зважаючи на особливості становлен-
ня й розвитку економіки України.

Одним із ключових завдань у сфері фінансового
забезпечення інноваційної діяльності є оптимізація ви-
бору інноваційних проектів і оцінка їхньої економічної
ефективності. Особливості розв'язання цього завдан-
ня на теперішній період, зокрема для України, визнача-
ються: динамічністю змін, що виникають в економічно-
му житті країни і зміною форм господарської діяльності;
появою основ ринкових механізмів здійснення того чи
іншого виду діяльності та нових інститутів господарю-
вання, що сприяють забезпеченню переходу на нові
форми економічних взаємовідносин; необхідністю
прийняття ефективних і оптимальних рішень в умовах
обмеженості ресурсів у широкому розумінні, тобто об-
меженість як фінансових, так і виробничих ресурсів;
різноманітністю методів і підходів до оцінки і вибору
тих або інших інноваційних проектів, які умовно можна
поділити на два класи. Перший — це методи і підходи,
які застосовуються при оцінюванні інноваційних
проектів з боку інвестора, тобто особи, що вкладає
гроші в той чи інший проект. Другий — об'єднує методи
і підходи, які використовують при оцінюванні іннова-
ційних проектів з боку суб'єктів господарювання, що за-
лучають інвестиційні ресурси на реалізацію проекту.

У сучасних умовах розвитку економіки використо-
вують різні методичні підходи до оцінки інноваційного
розвитку підприємства. Більшість вчених використову-
ють комплексну оцінку ефективності інноваційної діяль-
ності, за допомогою якої можна визначити інтеграль-
ний показник рівня інноваційного розвитку. Під останнім
розуміється "результат оцінювання основних техніко-
економічних показників діяльності підприємства, який
грунтується на визначенні узагальнюючих показників
шляхом застосування системи часткових показників та
методу експертного опитування" [6]. Відповідно до цьо-
го інтегральний показник складається з трьох основних
показників: ресурсної складової; технологічної складо-
вої; ринкової складової.

Також існують пропозиції щодо використання сис-
теми показників оцінки ефективності інновацій, до яких
належать: показники виробничої ефективності науко-
во-технічних заходів; показники фінансової ефектив-
ності науково-технічних заходів; показники інвестицій-
ної ефективності науково-технічних заходів [7]. У тако-
му контексті ефективність інноваційної діяльності також
є і результатом від впровадження інноваційного проек-
ту, який додатково до вищеперерахованих груп показ-
ників оцінюється на основі наступних якісних показ-
ників, а саме: показника інтегрального ефекту (чистий
дисконтований дохід); показника внутрішньої норми
прибутковості (дохідності); показника рентабельності
інвестицій в інноваційний проект; показника періоду
окупності.

Проведення оцінки інновацій на основі методичних
підходів, які базуються лише на оцінці ефективності
інвестиційного проекту, "не повною мірою підходять для
оцінки ефективності інновацій" [4]. Але саме така прак-

тика оцінки інвестування інновацій переважає на будь-
якому сучасному агропромисловому підприємстві та
розглядається передусім як визначення ефективності
від упровадження інвестиційного проекту з використан-
ням нововведень.

Якщо структурувати сукупність методів і підходів до
оцінки економічної ефективності інноваційних проектів
саме з боку суб'єктів господарювання, що мають намір
реалізувати певне інвестиційне рішення, то можна ви-
ділити основні напрями вибору проектів, які класифіку-
ються за такими критеріями: стосовно наведених витрат;
за різницею між результатом і витратами; за тривалі-
стю виконання інвестиційних рішень. Дані три групи
можуть бути класифіковані на методи статичного і ди-
намічного аналізу інвестиційних рішень при впрова-
дженні інновацій. Однак, незважаючи на таку різно-
манітність методів і підходів до оцінки ефективності
інноваційних проектів, немає єдиного критерію опти-
мальності вибору інноваційного проекту, тобто відсутній
інструментарій розробки оптимальної програми оцінки
інвестиційних рішень.

Отже, можна виділити три основні проблеми при
визначенні ефективності інноваційного проекту. По-
перше, жоден з методів оцінки не є достатньо простим
для розуміння менеджерів і, крім того, досить склад-
ним для врахування найбільш важливих реальних взає-
модій різних чинників інноваційного проекту. По-дру-
ге, часто менеджери одночасно використовують оцінні
показники, що враховують зміну вартості витрат і ре-
зультатів у часі і ті що ігнорують ці зміни. Це дозволяє
показати проект на стадії обговорення в привабливо-
му або негативному вигляді. По-третє, проблемою є
вибір показників, які забезпечують необхідну і достат-
ню точність.

Одним з найпростіших методів, що використовуєть-
ся на заході, є статичний метод оцінки економічної ефек-
тивності. Саме в простоті полягає його цінність. Статич-
на система оцінки містить набір середньорічних показ-
ників і вона занижує період повернення інвестицій, ос-
кільки в ній не враховується фактор часу.

Відповідно до рекомендацій ЮНІДО (Організації
Об'єднаних Націй з промислового розвитку) закордон-
на та вітчизняна практика застосовує кілька критеріїв
оцінки ефективності інноваційної діяльності під-
приємств [11; 13]. Залежно від того, враховується чи ні
параметр часу, їх поділяють на дві основні групи — зас-
новані відповідно на дисконтних і на облікових оцінках.
Процес дисконтування (Discounting) відображає приве-
дення майбутніх вартостей до теперішніх вартостей для
можливості їх порівняння. Методи, що враховують дис-
контування, більш значимі для оцінки ефективності інно-
ваційних проектів, оскільки враховують термін функ-
ціонування проекту та динаміку грошових потоків на всіх
етапах його впровадження. Для оцінки ефективності
інноваційних проектів найчастіше використовують такі
критерії, як чистий приведений дохід (NPV), термін окуп-
ності інвестицій в інноваційний проект і показник при-
ведених витрат як критерій порівняльної економічної
ефективності.

Чистий приведений дохід, або чисте значення гро-
шового доходу від інвестицій, або чистий дисконтова-
ний дохід NPV (Net Present Value), визначає поточну
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вартість майбутніх доходів і витрат. Як зазначають
М. Бертонеш та Р. Найт, формула NPV поєднує величи-
ну, строки та ризик очікуваних грошових потоків у май-
бутньому. Це найточніший критерій при прийнятті інно-
ваційних рішень [1, с. 167]. Внутрішня норма прибутку,
або коефіцієнт дисконтування IRR (Internal Rate of
Return), становить відсоток, за яким сума доходів за час
функціонування об'єкта дорівнює сумі інвестицій та по-
точних витрат. Або це норма дисконтування, коли ве-
личина чистого продукту, зведеного до початкового
року витрат, перетворюється на нуль.

Перевага цього показника порівняно з нормою при-
бутку полягає в тому, що зазначена величина становить
узагальнене, тобто середнє значення рентабельності з
урахуванням результатів і витрат певного заходу інно-
ваційної діяльності в аналізованому періоді. Найбільше
цей методичний підхід застосовується за наявності об-
меженого капіталу, коли потрібно визначити найбільш
вигідні напрями його застосування.

Приведені витрати — критерій порівняльної еконо-
мічної ефективності:

 С + Ен · К  (1),
де С — поточні витрати при виконанні інноваційних

заходів;
К — капіталовкладення при здійсненні інноваційних

процесів;
Ен — коефіцієнт порівняльної економічної ефектив-

ності.
У сучасних умовах цей критерій є не тільки інстру-

ментом сумірності зваженості результатів і витрат у часі,
але і враховує наслідки інфляційних процесів, а також
ризик від можливих неповернень одночасних витрат
унаслідок невдачі нововведень, неплатоспроможності
однієї зі сторін та інших факторів. Значення Ен можуть
приводитись як на початок, так і на кінець періоду, що
розглядається.

Проста норма прибутку (R) на загальні інвестиційні
витрати розраховується як відношення прибутку нор-
мального року експлуатації об'єкта до повної суми інве-
стицій, включаючи передвиробничі витрати:
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де NP — чистий прибуток;
Р — відсотки на позиковий капітал;
I — загальні інвестиційні витрати.
У практичних розрахунках перевага надається по-

казникові норми прибутку, якщо висувається вимога
забезпечення максимальної прибутковості від іннова-
ційної діяльності. До переваг цього критерію належить
простота розрахунку. Однак він має суттєві недоліки,
зокрема, складно визначити рік, коли результати гос-
подарської діяльності досить повно характеризують
поведінку об'єкта протягом терміну його функціонуван-
ня. Інший недолік криється в тому, що дохідність госпо-
дарських ланок на різних фазах діяльності неоднакова
у зв'язку зі зміною цін, ставки позикового відсотка та
інших параметрів, що впливають на величину прибутку.
Тому зазначений критерій має обмежене застосування.

Як інтегральний показник, що характеризує ефек-
тивність інноваційної діяльності підприємства, можна
використати коефіцієнт результативності будь-якого
конкретного інноваційного проекту (r):
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де r — коефіцієнт фактичної результативності ро-
боти інноваційного проекту;

Rc — сумарні витрати за закінченими роботами;
Q — фактичні витрати на дослідження та розробки

за i-й рік;
N — кількість років аналізованого періоду;
H

1
, Н

2
 — незавершене виробництво відповідно на

початок і кінець аналізованого періоду у вартісному
відображенні.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, щоб

оцінити ефективність освоєння інновацій в агропромис-
ловому виробництві, доцільно залучити показники тех-
нологічної, економічної, соціальної та екологічної ефек-
тивності. Технологічна ефективність передбачає ступінь
використання наявних ресурсів підприємства і характе-
ризується комплексом натуральних і вартісних показ-
ників, які відображають рівень використання земельних,
трудових, матеріальних ресурсів у процесі виробницт-
ва продукції, а також приріст ефективності елементів
галузевих виробничих систем.

Показники технологічної ефективності є основою
визначення економічної ефективності, під якою розу-
міють ступінь реалізації виробничих відносин. У ринко-
вих умовах вона є визначальною серед інших і відобра-
жає одержання певного ефекту, перевищення доходу
від виробництва над витратами на нього. За показника-
ми економічної ефективності визначають вплив науко-
во-технічного прогресу на вдосконалення господарсь-
кого механізму, ріст економічних показників і приско-
рення інтенсифікації галузі.

Соціальна ефективність передбачає поліпшення
умов життя, ступінь соціального розвитку. Екологічна
ефективність розглядається як збереження прийнято-
го стану природного середовища з підвищенням про-
дуктивності виробництва і гарантування населенню еко-
логічно безпечних продуктів харчування.

Отже, щоб оцінити ефективність освоєння інновацій,
необхідно залучити систему показників технологічної,
економічної, соціальної та екологічної ефективності.
Такий підхід гарантуватиме аграрному виробництву по-
стійне отримання вичерпної інформації про стан і ефек-
тивність інноваційних процесів. Також механізм даної
оцінки повинен мати адаптаційний характер, здатний
пристосовуватися до низки постійно наростаючих про-
блем у здійсненні інноваційної політики сучасних аграр-
них підприємств. Серед таких проблем найбільш пріо-
ритетними є: скорочення витрат на інновації, викликане
згортанням інвестування не тільки наукової сфери, а й
технічного переозброєння, оновлення виробництва і
продукції; наростання темпів відставання від світового
рівня науково-технічного прогресу за широким спект-
ром якісних параметрів розвитку техніки; різке змен-
шення чисельності науково-дослідних груп, колективів,
шкіл і інститутів; надмірна тривалість інноваційних про-
цесів у часі та обмеженість розповсюдження інновацій;
надто низька частка радикальних інновацій в загально-
му обсязі; відсутність зацікавленості в інноваціях через
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орієнтацію підприємств на поточне "виживання"; прак-
тично повне припинення інвестиційного супроводу про-
грам технічного переозброєння та модернізації вироб-
ництва за останні 10 років, фінансування галузевої ака-
демічної і вузівської науки, відсутність виваженої про-
мислової і науково-технічної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна різноманітність умов, які впливають на стан

розвитку землекористування в різних регіонах країни,
відображається у складності методів та підходів, як вив-
чення трансформації сільськогосподарського землеко-
ристування, так і специфіці вирішення проблем, які ви-
являються у процесі освоєння та використання земель.
Разом з тим існує необхідність у єдиній системі оцінки
трансформації сільськогосподарського землекористу-
вання, за якою можна оцінити рівень ефективності ви-
користання основного засобу виробництва та націо-
нального багатства.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання еколого-економічної оцінки стану земель-
них ресурсів в Україні, присвячено роботи таких нау-
ковців, як Д.І. Бабміндри, Д.С. Добряка, О.П. Канаша,
В.М. Месель-Веселяка, Л.Я. Новаковського, Б.Й. Пас-
хавера, І.А. Розумного, А.М. Третяка, М.М. Федорова
та ін.

Але загальноприйнятих підходів до еколого-еконо-
мічної оцінки трансформації сільськогосподарського
землекористування не напрацьовано або вони не в
повній мірі відображають стан використання земельних
ресурсів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті дати оцінку трансформаційних змін

сільськогосподарських землекористувань на рівні рай-
онів, які відбулися за роки земельної реформи в Пол-
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тавській області. Вивчення підходів щодо еколого-еко-
номічної оцінки трансформації землекористування
сільськогосподарського призначення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Полтавська область характеризується значними

природними ресурсами, в тому числі для розвитку
сільського господарства. Висока сільськогосподарсь-
ка освоєність та розораність території області впливає
на спеціалізацію сільськогосподарського землекорис-
тування. Основна частина області розташована в зоні
Лісоспепу. В той же час її південні райони примикають
до північного Степу і по ряду кліматичних показників
близькі до нього. Грунтовий покрив представлений в
основному родючими грунтами, які сприятливі для ве-
дення економічно ефективного та екологобезпечного
сільськогосподарського виробництва [2].

Управління земельних ресурсів, планування земле-
користування та здійснення заходів з раціонального ви-
користання природних ресурсів, неможливе без наяв-
ності необхідної якісної та кількісної інформації для
здійснення оцінки землекористування, в тому числі аг-
рарного, яка має бути побудована та адаптована під
сучасну систему управління земельних ресурсів за по-
казниками, які характеризують стан та сучасне викори-
стання землі, як засобу виробництва та природного ре-
сурсу. Такого роду інформація має бути невід'ємною
частиною державного земельного кадастру.

Еколого-економічна оцінка трансформації сільсько-
господарського землекористування може розгляда-
тись, як система значущих якісних і кількісних показ-
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ників, які дають можливість оцінити трансформацію та
сучасний стан землекористування з сторони його фак-
тичного та потенційно можливого використання. Таку
оцінку необхідно здійснювати за відповідними еконо-
мічними, екологічними та соціальними показниками ок-
ремо та в загальній їх сукупності, вона являється важ-
ливим засобом пізнання явищ і закономірностей сус-
пільних відносин у сфері земельних відносин.

Питання критеріїв та показників оцінки земель є су-
перечливим з методологічної точки зору. Це пояснюєть-
ся наявністю різних за якістю земель та відповідною їх

продуктивністю. Вона відображає різну ефективність їх
використання, оптимізацію наявних матеріальних та тру-
дових ресурсів, що відображають продуктивність основ-
ного засобу виробництва на одиницю площі. В резуль-
таті господарської діяльності створюється диферен-
ційних дохід, що є результатом суспільної праці і яв-
ляється основним методологічним підходом за умови
здійснення економічної оцінки земель.

В основу здійснення економічної оцінки покладена
диференційна рента, яка формується як надприбуток
на конкретній земельній ділянці порівняно з найгіршою.

Таблиця 1. Порівняльна оцінка рівня використання земель з бонітетною оцінкою регіонів

у Полтавській області

Сформовано за матеріалами [3, 5, 6].

Номер 
Адміністратив-
ні утворення 

Бал 

бонітету, 
рілля 

Місце 

Бал бонітету, 

сільськогос-
подарські 

вгіддя 

Місце 

Бало-

гектари 

(сільсько-
госпо-

дарські 

угіддя) 

Місце 

Бало-

гектарів 
(рілля) 

Місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Великобагачан-
ський район 

42 20-23 39 20 2703 16 2663 16 

2 Гадяцький 
район 

43 17-18 41 15 4203 3 3990 5 

3 Глобинський 
район 

49 8 47 6-7 6246 1 6150 1 

4 Гребінківський 

район 
46 13-14 44 12 1962 24 2029 23 

5 Диканський 

район 
46 13-14 43 13 2159 21 2006 24 

6 Зіньківський 

район 
48 9-10 46 8-9 4287 2 4070 4 

7 Карлівський 

район 
54 3 52 3 3328 13 3364 13 

8 Кобеляцький 

район 
40 24 38 21-22 4039 7 3824 8 

9 Козельщинсь-

кий район 
42 20-23 37 23 2464 19 2617 17 

10 Котелевський 

район 
50 5-7 45 10-11 2093 23 2105 22 

11 Кременчуцький 

район 
45 15-16 40 16-19 2124 22 2223 21 

12 Лохвицький 

район 
47 11-12 40 16-19 3360 12 3661 10 

13 Лубенський 

район 
45 15-16 42 14 3982 9 3776 9 

14 Машівський 

район 
60 2 58 2 4083 6 4122 3 

15 Миргородський 

район 
43 17-18 40 16-19 4008 8 3922 7 

16 Новосанжар-

ський район 
53 4 49 5 4116 5 4240 2 

17 Оржицький 
район 

47 11-12 45 10-11 3267 14 3252 14 

18 Пирятинський 
район 

42 20-23 40 16-19 2368 20 2293 20 

19 Полтавський 
район 

50 5-7 50 4 3775 10 3520 11 

20 Решетилівсь-
кий район 

39 25 36 24-25 2542 18 2418 18 

21 Семенівський 
район 

43 17-19 36 24-25 3031 15 3182 15 

22 Хорольський 
район 

48 9-10 46 9-10 3744 11 3451 12 

23 Чорнухинський 

район 
42 20-23 38 21-22 1455 25 1575 25 

24 Чутівський 
район 

64 1 62 1 4197 4 3930 6 

25 Шишацький 
район 

50 5-7 47 6-7 2632 17 2395 19 

  Полтавська 
область 

47  44 12     
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А розмір прибутку визначається як різниця між вало-
вим прибутком та витратами. Що в абсолютному вира-
женні є урожайністю сільськогосподарських культур та
не є результатом тільки продуктивності земель (основ-
ними факторами родючості), а й мають місце інші по-
казники пов'язані із людською діяльністю (затрати, тех-
нічне і технологічне оснащення тощо), які можна виз-
начити.

На сучасному етапі розвитку землекористування є
необхідність здійснення порівняння рівня використан-
ня земельних ресурсів потенційно можливим. Для цьо-
го необхідно порівняти результати діяльності товаро-

виробників із природними властивостями земель, тоб-
то із бонітетною оцінкою земель, в основу якої покла-
дено оцінку земель за природними властивостями, які
корелюють із урожайністю сільськогосподарських куль-
тур (табл. 1).

З даних таблиці видно, що на території області ос-
новні площі займають родючі землі, найродючіші з яких
зосереджені у Чутівському, Машівському, Карлівсько-
му, Новосанжарському, Котелевському, Полтавському,
Шишацькому районах. Але для співставності даних бо-
нітетної оцінки, площі земель і валової продукції до-
цільно визначати балогектари. Балогектар являє собою

Таблиця 2. Економічна оцінка земель (1988 р.)

Сформовано за матеріалами [4, 5].

Номер 
Адміністративні 

утворення 

Площа, 

тис. га 

(2011) 

Площа 
сільсько-

господар-

ських угідь, 

тис. га 

(2011) 

Загальна 

економічна 
оцінки 

ріллі, за 

валовою 

продукцією 

(1988) 

Місце 

Загальна 

економічна 
оцінки 

сільськогоспо-

дарських угідь, 

за валовою 

продукцією 

(1988) 

Місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Великобагачан-

ський район 

102 79 43 7-9 37 12-13 

2 Гадяцький район 160 116 44 3-6 40 3-6 

3 Глобинський 

район 

247 144 42 10-12 39 7-8 

4 Гребінківський 

район 

60 50 42 10-12 40 3-6 

5 Диканський район 68 56 47 1 40 3-6 

6 Зіньківський 

район 

136 107 45 2 41 1-2 

7 Карлівський 

район 

85 73 39 17-19 35 17-18 

8 Кобеляцький 

район 

182 125 34 23-24 30 22-24 

9 Козельщинський 

район 

93 80 36 21 30 22-24 

10 Котелевський 

район 

80 56 33 25 29 25 

11 Кременчуцький 

район 

129 75 34 23-24 31 21 

12 Лохвицький район 130 100 43 7-9 38 9-11 

13 Лубенський район 141 107 42 10-12 36 14-16 

14 Машівський 

район 

89 78 39 17-19 37 12-13 

15 Миргородський 

район 

157 125 43 7-9 39 7-8 

16 Новосанжарський 

район 

127 100 39 17-19 34 19-20 

17 Оржицький район 98 81 44 3-6 41 1-2 

18 Пирятинський 

район 

86 65 40 15-16 36 14-16 

19 Полтавський 

район 

136 96 38 20 38 9-11 

20 Решетилівський 

район 

101 85 35 22 30 22-24 

21 Семенівський 

район 

128 102 41 13-14 34 19-20 

22 Хорольський 

район 

106 87 44 3-6 40 3-6 

23 Чорнухинський 

район 

68 50 41 13-14 35 17-18 

24 Чутівський район 86 72 40 15-16 36 14-16 

25 Шишацький 

район 

80 60 44 3-6 38 9-11 

  Полтавська 
область 

2875 2168 41 13-14 36 14-16 
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Сформовано за матеріалами [4, 6].

Таблиця. 3 Нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь станом на 2011 рік
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Таблиця 4. Виробництво сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах

Сформовано за матеріалами [4].
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Таблиця 5. Виробництво валової продукції рослинництва на 1 га сільськогосподарських угідь

Сформовано за матеріалами [4].

Номер 
Адміністративні 

утворення 

Валова 

продукція у 
сільськогоспо-

дарськх 

підприємства, 
млн грн. 

Площа 
сільського-

подарських 

угідь, тис. га 

Валова 

продукція  
на 1 га 

сільськогос-

подарських 
угідь 

Місце 

1 2 3 4 5 6 

1 Великобагачанський 
район 

168 49,7 3376,65 14 

2 Гадяцький район 155 60,4 2558,06 19 

3 Глобинський район 309 81,5 3796,27 9 

4 Гребінківський 
район 

67 19,3 3467,44 12 

5 Диканський район 94 29,3 3192,06 15 

6 Зіньківський район 97 37,9 2570,42 18 

7 Карлівський район 230 52,5 4373,17 5 

8 Кобеляцький район 124 35,7 3475,88 11 

9 Козельщинський 
район 

169 42,3 4000,59 8 

10 Котелевський район 81 36 2246,64 21 

11 Кременчуцький 
район 

80 29,8 2671,93 17 

12 Лохвицький район 789 190,2 4147,5 7 

13 Лубенський район 44 22,7 1939,08 25 

14 Машівський район 135 29 4656,81 3 

15 Миргородський 

район 

346 75,5 4588,82 4 

16 Новосанжарський 

район 

424 57,4 7390,58 1 

17 Оржицький район 105 46,6 2253,5 20 

18 Пирятинський район 103 50,5 2042,4 22 

19 Полтавський район 146 43,2 3381,81 13 

20 Решетилівський 

район 

291 55,4 5247,78 2 

21 Семенівський район 180 42,5 4227,63 6 

22 Хорольський район 112 56,8 1971,36 24 

23 Чорнухинський 

район 

26 9,4 2737,59 16 

24 Чутівський район 75 19,8 3779,96 10 

25 Шишацький район 149 73,5 2025,7 23 

  Полтавська область 4498 1259 3572,71   

оцінку продуктивного ресурсу території, яка враховує
площу сільськогосподарських угідь і їх агрономічну
цінність щодо вирощування сільськогосподарських
культур. Виходячи з цього, найбільший природний по-
тенціал орних земель зосереджений у Глобинському,
Новосанжарському, Машівському, Зіньківському, Га-
дячському, Чутівському, Миргородському районах.

Невід'ємною частиною оцінки землі, як природно-
го ресурсу і засобу виробництва, так і просторового ба-
зису виробництва є економічна оцінка земель, яка була
здійснена у 1988 році (табл. 2), що характеризувала про-
дуктивність земель та ефективність їх використання та
дохідність з одиниці площі у колишніх сільськогоспо-
дарських підприємства, заснованих на державній влас-
ності на землю. Така оцінка свідчить про рівень викори-
стання земель за інституту державної власності на зем-
лю, і зовсім не відповідає сучасному сільськогоспо-
дарському землекористуванню у ринковому середо-
вищі, тому може бути використана тільки для порівнян-
ня ефективності колишніх колгоспів і радгоспів із су-
часними сільськогосподарським землекористуванням.

З матеріалів таблиці 2 необхідно відмітити, що за
розміром валової продукції, в балах, найвищі економічні
результати мали Зіньківський, Оржицький, Гядяцький,

Гребінківський, Диканський, які не корелюють з розмі-
рами валової продукції у сільськогосподарських
підприємства у 2010 р. (табл. 5), що є результатом транс-
формації сільськогосподарського землекористування.

Кінцевим вираженням вартості земель є норматив-
на грошова оцінка (табл. 3), здійснена у 1995 році, яка
щороку індексується для визначення земельного подат-
ку, орендної плати та інше. Вона по суті має бути ефек-
тивним регулятором господарської діяльності на землі.
Хто використовує кращі землі той відповідно має і
більше сплачувати, але наразі складається ситуація, що
землевласники та землекористувачі на кращих землях
мають гірші показники економічної діяльності, таким
чином завдаючи значних збитків власникам землі та
суспільству в цілому.

Тому економічний стан землекористування у дос-
ліджуваному регіоні автором рекомендується визнача-
ти на основі порівняльного аналізу показників сучасно-
го використання земельних ресурсів із показниками еко-
номічної оцінки земель, бонітуванням грунтів і грошо-
вої оцінки земель[1]. Вказаний аналіз доцільно здійсню-
вати у розрізі сільськогосподарських угідь, основних
сільськогосподарських культур та адміністративно те-
риторіальних утворень у Полтавській області (табл. 4).
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Таблиця 6. Трансформація галузі тваринництва у районах області

Сформовано за матеріалами [5].
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Найбільш об'єктивним показником з економічної
точки зору є ведення ефективного господарювання на
землі, яке виражене прибутком (табл. 3). Але й він не в
повній мірі відображає результат господарської діяль-
ності сільськогосподарських землекористувань. При-
бутком називається різниця між валовою виручкою та
витратами на вироблення продукції, що характеризує в
більшій мірі ефективність ведення бізнесу через оптим-
ізацію витрат та максимізацію прибутку, що не в повній
мірі відображає продуктивності земель сільськогоспо-
дарського призначення.

На думку автора, найбільш зручним, для оцінки
рівня використання земель сільськогосподарськи-
ми землекористуваннями є валова продукції. При
цьому за основу необхідно брати натуральні показ-
ники, щоб знівелювати вплив інфляції, різної ціни
реалізації сільськогосподарської продукції тощо
(табл. 4).

З даних таблиці 4 випливає невідповідність вироб-
ництва валової продукції сільського господарства із ма-
теріалами бонітування (табл. 1), економічної оцінки
(табл. 2) та нормативної грошової оцінки (табл. 3), що
свідчить про корінну трансформацію сільськогоспо-
дарського землекористування. Враховуючи вищезазна-
чене найбільш придатним для оцінки економічного ста-
ну сільськогосподарського землекористування є вало-
ва сільськогосподарська продукція (табл. 5), що відпо-
відає сучасній продуктивності земель.

За роки реформи значних змін зазнала галузь тва-
ринництва, яка характеризується низькою рентабель-
ністю (табл. 6). Скоротилося поголів'я великої рогатої
худоби та свиней, що є основою тваринництва у регі-
оні. Разом з тим необхідно відмітити збільшення се-
редньорічного удою молока на 50% та приросту сви-
ней на відгодівлі на 60 % ( по Полтавській області з
1990 по 2011 р.), що характеризує значне підвищення
продуктивності у тваринництві [4]. Як засвідчує аналіз
має кореляційну залежність середньорічний приріст
свиней на відгодівлі від поголів'я свиней, що свідчить
про підвищення технічного і технологічного рівня у цій
сфері.

Відбувся незначний перерозподіл кількості поголі-
в'я у районах області, але особливих змін не зазнали
основні центри тваринницької галузі. Найбільше погол-
ів'я зосереджено у Гадячському, Глобинському, Лу-
бенському, Миргородському районах, що в цілому
відповідає розташування переробної галузі та зумовлює
спеціалізацію районів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На трансформаційному етапі розвитку економіки

Україна постала перед проблемою зміни економічних
відносин в енергетичній сфері, де першочергового зна-
чення набуває раціональне управління цими процесами.
Зокрема це стосується головної рушійної сили, найцін-
нішого багатства — людського капіталу, роль якого нині
належним чином не усвідомлюється й не оцінюється.
Цей фактор розглядається як джерело економічного
зростання енергетичної сфери.
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THE MANAGEMENT OF THE HUMAN CAPITAL AT THE ENTERPRISES OF POWER SPHERE

На трансформаційному етапі розвитку економіки Україна постала перед проблемою зміни еконо-

мічних відносин в енергетичній сфері, де першочергового значення набуває раціональне управління

цими процесами. Зокрема це стосується головної рушійної сили, найціннішого багатства — людсь-

кого капіталу, роль якого нині належним чином не усвідомлюється й не оцінюється. Цей фактор роз-

глядається як джерело економічного зростання енергетичної сфери. Найважливіша проблема по-

лягає в тому, що протягом десятиріч триває знецінення людського капіталу, і якщо не зупинити цей

процес, підприємства енергетичної сфери не зможуть прогресивно розвиватися й бути рівноправ-

ними членами енергетичного співтовариства. Методи визначення вартості людського капіталу не

завжди можуть бути адаптовані й використані для визначення його ринкової вартості на підприєм-

ствах енергетичної сфери. Разом з тим існуючі методичні підходи не завжди відображають усі ас-

пекти цієї проблеми. У статті розроблено шляхи підвищення ефективності управління персоналом

на основі визначення ринкової вартості людського капіталу підприємства енергетичної сфери з ме-

тою забезпечення його стабільного економічного зростання та підвищення інвестиційної привабли-

вості. З метою удосконалення управління людським капіталом на підприємствах енергетичної сфе-

ри нами запропоновано новий підхід до його управління через розробку методики та програмного

забезпечення визначення ринкової вартості людського капіталу.

On the stage of development the economy Ukraine has faced problem of change of economic relations

in power sphere where prime value gets rational management of these processes. In particular, it concerns

the main driving force, the most valuable riches — the human capital which role nowadays properly is not

realized and is not estimated. This factor is considered as a source of economic growth of power sphere.

The major problem consists that during decades depreciation of the human capital is carried out and if not

to stop this process, the enterprises of power sphere not can to develop and be equal in rights members of

power community progressively. The methods of definition of cost of the human capital can be not always

adapted and used for definition of its market cost at the enterprises of power sphere. At the same time

existing methodical approaches not always display all aspects of this problem. In the article the ways of

increase of management efficiency are developed by the personnel on the basis of definition of market

cost of the human capital of the enterprises of power sphere with the purpose of maintenance of their

stable economic growth and increase of investment appeal. With the purpose of perfection of management

by the human capital at the enterprises of power sphere we offer the new approach to its management

through development of technique and the software of definition of market cost of the human capital.

Ключові слова: управління, людський капітал, підприємство, енергетична сфера, ефективність, відносини.
Key words: management, human capital, enterprise, power sphere, efficiency, relations.

В історії економічної думки категорія "робоча сила"
поступово трансформувалася у термін "робоча сила",
"трудові ресурси", надалі в "трудовий потенціал" і
"людський капітал". Важливо, що в економічній теорії
відбувається не просто зміна термінології, а змінюєть-
ся ставлення до цієї проблеми та її усвідомлення. Нині
людський капітал охоплює всі якісні характеристики
людських ресурсів підприємств енергетичної сфери і
базується на знаннях, досвіді, здоров'ї людини, її освіті,
культурі, кваліфікації.
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Найважливіша проблема полягає в тому, що протя-
гом десятиріч триває знецінення людського капіталу, і
якщо не зупинити цей процес, підприємства енергетич-
ної сфери не зможуть прогресивно розвиватися й бути
рівноправними членами енергетичного співтовариства.

Методи визначення вартості людського капіталу не
завжди можуть бути адаптовані й використані для ви-
значення його ринкової вартості на підприємствах енер-
гетичної сфери. Разом з тим існуючі методичні підходи
не завжди відображають усі аспекти цієї проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні дослідженнями окремих аспектів людського
капіталу займаються провідні вітчизняні вчені: В. Антонюк,
В. Близнюк, Д. Богиня,, В. Куценко, С. Пирожков, М. Семи-
кіна, Л. Тертична, А. Чухно, В. Юрчишин, В. Яценко та ін.
Науковці зробили суттєвий внесок у розвиток теорії людсь-
кого капіталу, проте й до цього часу не існує цілісної систе-
ми визначення його ринкової вартості як найважливішого
ресурсу та принципових положень управління його раціо-
нальним використанням з метою підвищення ефективності
виробничої діяльності підприємств енергетичної сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка шляхів підвищення ефек-

тивності управління персоналом на основі визначення
ринкової вартості людського капіталу підприємства
енергетичної сфери з метою забезпечення його ста-
більного економічного зростання та підвищення інвес-
тиційної привабливості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення точок зору провідних науковців дало мож-

ливість встановити, що інтелектуальний капітал містить
людський, споживчий та структурний капітали.

Структурний капітал являє собою інформаційне
підгрунтя, що створює умови на виробництві для роз-
витку людського капіталу (програмне забезпечення,
комп'ютерна техніка, патенти, ліцензії), а споживчий —
систему набутих зв'язків між підприємством енергетич-
ної сфери, партнерами та клієнтами [1, с. 219].

За нашим визначенням, людський капітал — це най-
кращі якісні характеристики людини, що накопичують-
ся нею упродовж життя, здатні їй приносити дохід у разі,
якщо вона не припинятиме самовдосконалення, здобу-
ваючи нові знання, навички та досвід, підвищуючи рівень
освіти і кваліфікації, перенавчаючись.

За елементами витрат людський капітал можна роз-
ділити на накопичення знань, збереження здоров'я та
профілактику захворювань, формування духовного
складу особистості, набуття необхідного підприємству
енергетичної сфери спеціального професійного знан-
ня, пошуку та запрошення фахівців на роботу, вкладен-
ня (інвестування) батьків в освіту, здоров'я і духовність
дітей, використання сучасних засобів зв'язку, набуття
ділових зв'язків, відрядження тощо.

Щодо відношення до економічного зростання
підприємств енергетичної сфери людський капітал мож-
на поділити на: споживчий — відносини носія людського
капіталу з іншими носіями, які у взаємодії збільшують
його потенціал і здійснюють безпосередній вплив на еко-

номічне зростання продуктивний — повністю реалізова-
ний та інтегрований у процес економічного зростання.

За напрямом використання людського капіталу, здат-
ності власників і співробітників відповідати вимогам та
завданням підприємства він розподіляється на загальний
(переміщувальний), складовими якого є теоретичні й ун-
іверсальні знання, що мають широку сферу застосуван-
ня, здобуваються у навчальних закладах і самонавчан-
ням, та спеціальний (непереміщувальний), який співвідно-
ситься лише з конкретною організацією: знанням особ-
ливостей робочого місця, стилю керівництва, працівників.

Для визначення ринкової вартості людського капіта-
лу нами пропонується методичний підхід, що грунтуєть-
ся на витратах підприємства енергетичної сфери, держа-
ви і носіїв людського капіталу в його накопичення і роз-
виток. Ці витрати спрямовуються в культуру, здоров'я,
освіту, підготовку і перепідготовку кадрів на виробництві
та їх мобільність у кожний конкретний період часу.

Характерною особливістю методичного підходу
формування та визначення вартості людського капіта-
лу на підприємстві енергетичної сфери є те, що витра-
ти, які плануються та обліковуються планово-економі-
чним відділом, бухгалтерією, профспілковим комітетом,
шляхом застосування інформаційних технологій і відпо-
відного програмного забезпечення накопичуються на
індивідуальній картці кожного працюючого, збільшую-
чи тим самим його ринкову вартість.

В основу створення ринкової вартості людського
капіталу нами покладено вартість навчання у вищих на-
вчальних закладах і вкладень (інвестування) у кожного
працівника підприємства енергетичної сфери. Із підви-
щенням якості освіти, перепідготовки, стажування, пе-
рекваліфікації, бізнес-тренінгів відповідно зростає і рин-
кова вартість людського капіталу, накопиченого спе-
ціалістами енергетичного підприємства.

Крім зазначених складових інвестицій у формування
ринкової вартості людського капіталу також передбачаєть-
ся вкладення у здоров'я, культуру, мобільність кадрів.
Таким чином, нагромадження людського капіталу на
підприємствах енергетичної сфери нами розглядається як
комплексне інвестування в розвиток особистості.

Слід зазначити, що ринкову вартість людського ка-
піталу, обсяг якого фіксується в індивідуальній картці,
нами розподілено на накопичену, поточну і додаткову.
Накопичена ринкова вартість, за нашим баченням, являє
собою вартість, що була створена у попередні періоди
та не може бути змінена, тобто є сталою величиною.

Поточною визначено ту ринкову вартість, що нині
створюється і щодня може збільшуватися. Додаткова
ринкова вартість — це вартість людського капіталу, що
створюється не за рахунок підприємства енергетичної
сфери, а за рахунок особистості, яка самостійно і цілес-
прямовано збільшує власний (людський) капітал.

Для підприємства енергетичної сфери ця вартість
людського капіталу є додатковою, проте вона фіксуєть-
ся у картці, оскільки збільшує вартість людського капі-
талу особистості. Такою додатковою вартістю є само-
стійне здобуття вищої освіти. Таким чином, ринкова
вартість людського капіталу є сумою витрат (вкладень)
підприємства енергетичної сфери у розвиток працівників.

Для оцінки ефективності управління людським ка-
піталом, а також для запобігання його втрат на підпри-
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ємстві енергетичної сфери нами пропонується система
юридичних, психологічних і фінансових заходів.

До комплексу юридичних заходів можна віднести
пошук і запрошення фахівців із цінним людським капі-
талом на підприємство та створення юридичних важелів
захисту інтересів енергетичного підприємства шляхом
підписання контракту на взаємовигідних умовах.

Комплекс фінансових заходів передбачає вкладен-
ня в підвищення вартості людського капіталу праців-
ників і відповідності заробітної плати його рівню. До
комплексу психологічних заходів щодо збереження
людського капіталу на підприємствах ми відносимо
праксеологічні методи управління, формування взаємо-
відносин між членами колективу, комунікабельність
працівників та інші методи роботи з персоналом, резуль-
тативність яких перевіряється індивідуальними й групо-
вими бесідами, опитуванням, анкетуванням. Їх цінність
полягає в тому, що, по-перше, відповідно до одержа-
них результатів може створюватися резерв кадрів, а, по-
друге, запропоновані методи можуть виявити й опера-
тивно вирішити психологічні проблеми в колективі.

Для підвищення ефективності управління персоналом,
а відповідно й людським капіталом, нами пропонується за-
стосування на підприємстві енергетичної сфери стандартів
відповідності працівника займаній посаді у вигляді розроб-
леної програми оцінювання фахівців, а також визначення
продуктивності, результативності та ефективності праці.

Негативно впливають на відтворення і накопичення
людського капіталу демографічні і міграційні процеси,
безробіття, бідність, низька заробітна плата та забор-
гованості з її виплати, недостатній обсяг інвестиційних
ресурсів у даний вид капіталу.

Аналіз впливу демографічної ситуації на формуван-
ня людського капіталу свідчить про зниження рівня на-
роджуваності дітей у працівників продуктивного віку на
досліджуваних підприємствах енергетичної сфери. При-
чинами такого стану є низький рівень заробітної плати
та соціального захисту працівників, зайнятість жінок на
виробництві з важкими і шкідливими умовами праці,
вимушена неповна зайнятість.

Моніторинг попиту та пропозиції на ринку праці по-
казав неспроможність підприємств енергетичної сфери
утримувати працівників, створювати додаткові робочі
місця, у зв'язку з чим набуває поширення безробіття,
втрата кваліфікаційно-освітнього рівня, бідність працез-
датного населення, знецінення людського капіталу.

Зважаючи на необхідність активізації інвестиційно-
інноваційних процесів на підприємствах енергетичної
сфери з метою накопичення якісного людського капі-
талу, нами розроблено програму заходів щодо впливу
на підвищення якості людського капіталу підприємств
енергетичної сфери, а саме: впровадження інновацій-
них підходів до управління персоналом енергетичних
підприємств; залучення іноземних і вітчизняних інвес-
тицій для реорганізації виробництва та у зв'язку з цим
підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу;
поступове підвищення заробітної плати працюючих
підприємства до рівня європейських стандартів; запро-
шення висококваліфікованих фахівців галузі на роботу
в підприємства енергетичної сфери для вдосконалення
організації виробництва, підвищення рівня його конку-
рентоспроможності та прибутковості.

Одним із складових людського капіталу на підприє-
мствах енергетичної сфери є капітал здоров'я, що вклю-
чає витрати на оздоровлення персоналу в санаторно-
курортних закладах; запровадження медичного страху-
вання, вартість якого сплачує енергетичне підприємство
за кожного працівника, що бажає його отримати; що-
річна матеріальна допомога на оздоровлення персона-
лу; вартість щорічного медогляду.

ВИСНОВКИ
1. З метою удосконалення управління людським

капіталом на підприємствах енергетичної сфери нами
запропоновано новий підхід до його управління через
розробку методики та програмного забезпечення виз-
начення ринкової вартості людського капіталу.

2. Витрати на персонал розглядаються як інвестиції у
відтворення і нагромадження людського капіталу, оптималь-
на концентрація якого на підприємстві енергетичної сфери
забезпечує створення продуктів інтелектуальної власності,
нарощування обсягів енергетичного виробництва, впровад-
ження додаткових інвестиційних проектів, зростання продук-
тивності праці в умовах вивільнення працюючих.

3. Для підвищення ефективності управління людсь-
ким капіталом на підприємствах енергетичної сфери та
запобігання його втрати нами розроблено комплекс
заходів, що складається із системи юридичних, психо-
логічних, фінансових заходів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
22 роки незалежності не привели до збільшення енер-

гетичної небезпеки України, не дивлячись не на значні об-
говорення, не на виділені з бюджету чи залучені ззовні кош-
ти. Країна потерпає від енергетичної залежності від Росії,
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COMPANIES

У статті наголошено на ролі держави в забезпеченні економічної безпеки газорозподільних

підприємств, на існуванні декількох аспектів взаємовідносин держава — підприємство. Держава як об'єкт
безпеки представляє об'єднаного споживача: населення і підприємства, для яких послуги, що надають-

ся газорозподільними підприємствами, мають бути технічно і економічно доступними, не викликати ава-
рійних ситуацій і забруднення навколишнього середовища. Зазначено, що стан об'єкту визначається тех-

нічним станом газорозподільних мереж, їх розгалуженістю і щільністю, для можливості підключення но-
вих споживачів, і ціною.

Діяльність державних структур в ролі суб'єкта економічної безпеки забезпечується через здійснення
бюджетної, фіскальної політики, шляхом прийняття законодавчих актів, регулювання діяльності природ-

но-монопольних сегментів ринку. Наведено ряд нормативно-правових актів, які регламентують діяльність
газорозподільних підприємств із зазначенням основних її напрямів, що підлягають управлінню, контро-

лю, або регулюванню з боку державних інституцій. Виділено їх визначальні моменти.
Підкреслено, що державні структури самі можуть виступати в ролі джерела загроз економічній без-

пеці газорозподільних підприємств.
 Доведено пріоритетність ролі держави в досягненні економічної безпеки газорозподільних

підприємств, що полягає у вирішенні суперечності між постачальником послуг, в останні роки, представ-
леним переважно, приватним капіталом, що самостійно через дію теорії "фіаско" ринку, не здатен узго-

дити свої приватні інтереси із соціально-економічними потребами суспільства і споживачем: населен-

ням і підприємствами.

The article emphasized the state's role in ensuring economic security of gas distribution companies, the
existence of several aspects of relations between the state enterprise. State — object security represents

consumer associations: people and enterprises for whom the services provided gas distribution companies
have to be technically and economically reasonable, to cause accidents and pollution. It is noted that the state

of an object is determined by the technical condition of gas distribution networks, their branching and density
connectivity for new customers, and price.

The state authorities as a subject of economic security is ensured through the implementation of the budget,
fiscal, policy, through the adoption of legislation regulating natural monopoly segments. Shows the number of

legal acts that regulate the activity of gas distribution enterprises indicating its main areas subject to the
management, control or regulation by the state institutions. Highlight their defining moments.

It is emphasized that the state structures themselves can act as a threat to economic security of gas distribution
companies.

We prove the priority of the state's role in achieving economic security of gas distribution companies, which is
to solve the contradiction between the service provider, in recent years, represented mainly by private capital,

through the action of their own theory of "failure" of the market, is not able, to reconcile their private interests
with the socio-economic needs of society and the consumer: the people and businesses.

Ключові слова: газорозподільні підприємства, зовнішні загрози економічній безпеці, роль держави, ак-
тивна і пасивна взаємодія суб'єктів економічної безпеки, суб'єкт і об'єкт економічної безпеки, загроза і
об'єкт загрози економічній безпеці.

Key words: gas distribution companies, external threats to economic security, the role of the state, active and
passive interaction of economic security, the subject and object of economic security, threat and a threat to economic
security facility.

що вела, веде і вестиме газові війни, кожного разу як тільки
відчуватиме в цьому потребу. Ставши на шлях розбудови
самостійної держави, слід в першу чергу, відпрацьовувати
методи досягнення економічної, а в випадку з Україною,
енергетично-економічної незалежності. Головною ланкою,
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що має започаткувати, розробити концепцію, забезпечити
фінансування, підключити потужну команду науковців для
дослідження шляхів ефективного вирішення проблеми, і, го-
ловне, контролювати цей процес — є держава, а саме: орга-
ни влади, на які покладено такі обов'язки.

В ЗУ "Про основи національної безпеки України" [1],
до складу останньої включають, поряд з численними інши-
ми складовими, своєчасне виявлення, запобігання і нейт-
ралізацію, реальних та потенційних загроз національним
інтересам у сфері функціонування природних монополій.
Причому до реальних і потенційних загроз згідно з цим
ЗУ віднесено критичний стан основних виробничих фондів
у провідних галузях промисловості, агропромисловому
комплексі, системах життєзабезпечення; недостатні тем-
пи відтворювальних процесів, неефективність антимоно-
польної політики та механізмів державного регулювання
природних монополій, що ускладнює створення конку-
рентного середовища в економіці, неефективність вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів, наростаюче
науково-технічне відставання України від розвинених
країн світу.

Відсутність протягом зазначеного періоду позитивно-
го зсуву в бік підвищення економічної незалежності,
підтвердженням якого стали події кінця 2013 — початку
2014 років, приводять до висновку про те, що роль держа-
ви у виконанні усіх без винятку завдань, які покладенні на
неї, є настільки значущою, що підміна загальносуспільних
цілей можновладцями задоволенням приватних потреб,
здатна завести країну у вкрай безвихідне становище. Тому
актуальним залишається питання з'ясування ролі держави
в забезпеченні економічної безпеки газорозподільних
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Усе частіше в наукових дослідженнях державним струк-
турам відводиться роль складової зовнішніх загроз еко-
номічній безпеці підприємства. Іноді дослідження зводять-
ся до визначення відсотку значущості загрози серед інших
суб'єктів зовнішнього середовища. Так, дослідженням впли-
ву зовнішнього середовища на економічну безпеку
підприємств в останні роки займалися наступні науковці:
Близнюк А.О., Бойкевич О.Р., Веретенникова Г.Б. [2], Ва-
сильців Т.Г. [3], Міщенко С.П. [4], нормативно-правове за-
безпечення регулювання економічної безпеки підприємств
розглянув Вихристюк О.С. [5]. Дослідник пропонує виділя-
ти позитивні й негативні сторони державного регулювання,
однак, не припускає, що державні структури можуть самі
виступати джерелом загроз економічній безпеці
підприємств.

Вважається доцільним комплексно дослідити роль дер-
жави в забезпеченні економічної безпеки газорозподіль-
них підприємств, як підприємств інфраструктурної сфери,
що відносяться до природно-монопольного сегменту рин-
ку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є виявлення ролі держави у спри-

янні забезпеченню економічної безпеки газорозподільних
підприємств. Вивчення особливостей її впливу на діяльність
підприємств інфраструктурної сфери в Україні. Опис чоти-
рьох ролей зазначеного впливу, коли держава виступає од-
ночасно суб'єктом і об'єктом економічної безпеки підприє-
мства, джерелом загрози і об'єктом загрози економічній
безпеці підприємства.

Дослідження причинно-наслідкових зв'язків між ва-
желями державного впливу на діяльність газорозподіль-
них підприємств і ймовірністю настання очікуваних по-
зитивних результатів, причому за основну місію діяль-

ності таких підприємств приймається досягнення здат-
ності в будь-якій перспективі задовольняти потреби
підприємців і населення в послугах обслуговуючого ха-
рактеру, у відповідній якості і необхідної кількості. Ос-
таннє може входити в суперечність із діяльністю ключо-
вих внутрішніх ланок економічної безпеки підприємства:
власників і менеджменту, однак, саме держава, покли-
кана розв'язати її.

МЕТОДОЛОГІЯ
Інформаційною базою дослідження є матеріали Дер-

жавного комітету статистики України та фінансова звітність
емітентів цінних паперів. При здійсненні дослідження вико-
ристані методи: аналізу і синтезу для розкриття змісту, сут-
ностей та особливостей пасивної і активної взаємодії
підприємств газорозподільної сфери із державними струк-
турами як елементом зовнішнього середовища, виявлення
тенденцій негативного і позитивного впливу на економічну
безпеку газорозподільних підприємств; діалектичний, логі-
чний для розгляду процесів і явищ та абстрактно-логічний
для здійснення теоретичних узагальнень та формулювання
висновків.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Не дивлячись на обмеженість державних ресурсів,

і, необхідність залучення приватного капіталу, майже по-
вної приватизації газорозподільних підприємств, теорія
"фіаско" ринку не перестає бути актуальною. Так, за-
гальновідомим є факт, що оновлення газорозподільних
мереж, потребує значних інвестицій із великим строком
окупності. В офіційно опублікованих фінансових звітах
газорозподільних підприємств зазначається загрозливий
відсоток зносу і значний період експлуатації газорозпо-
дільних потужностей, у той же час, фінансова звітність
зазначених підприємств, містить дані про обсяги випла-
чених з прибутку дивідендів. Тобто, мова йде не про роз-
виток і впровадження інновацій, а про оновлення і ре-
конструкцію газорозподільного обладнання, що відпра-
цювало свій термін, і, здатне спричинити аварійні ситу-
ації і викликати негативні екологічні ефекти в найближ-
чий час. Очевидно, все ще не до кінця відпрацьовані ва-
желі впливу на стан газорозподільного сегменту енер-
гетичного ринку.

Держава як і будь-яка інша складова, чи елемент, з яким
стикається в процесі своєї діяльності підприємство, виконує
згідно з [6, с. 41] одночасно чотири ролі:

— об'єкта забезпечення безпеки (елемент, що захи-
щається);

— суб'єкта (засіб, механізм, спосіб) забезпечення без-
пеки;

— джерела загрози;
— об'єкта загрози.
Розглянемо докладніше ці ролі держави стосовно за-

безпечення економічної безпеки газорозподільних
підприємств у реаліях української економіки.

Держава як об'єкт забезпечення безпеки представляє
інтереси об'єднаного споживача, а саме: населення і
підприємств, що споживають його послуги.

Виходячи з запропонованого визначення, економічна
безпека газорозподільних підприємств, як і будь-яких
підприємств інфраструктурної сфери, визначається спро-
можністю останніх надавати послуги обслуговуючого ха-
рактеру (у випадку газорозподільних підприємств — по-
слуги з газорозподілу і, в деяких випадках, постачання
газу) населенню і підприємствам сфери основного ви-
робництва в будь-якій часовій перспективі, в потрібних об-
сягах і якості.

Тобто, виходячи з цього визначення, випливає
об'єкт, що підлягає захисту: достатня розгалуженість і
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щільність газорозподільних мереж для можливості
підключення нових споживачів, забезпечення безпере-
бійності і надійності поставок газу споживачам та тари-
фи, що з одного боку не мають тиснути на суспільство,
примушуючи шукати інші способи задоволення потреб,
або відмовлятися від життєво необхідних благ, які за-
довольняє газорозподільне підприємство, а з іншого,
позитивно впливатимуть на конкурентоспроможність
підприємств-споживачів послуги.

Безперебійність і надійність поставок газу залежить від
технічного стану газорозподільних мереж, фінансового ста-
ну підприємства, що визначає можливості проведення онов-
лення і інноваційних перетворень, вхідних цін на газ, пол-
ітичних рішень і протидії економічних інтересів між різними
комерційними групами, тарифів на газ для різних груп спо-
живачів з урахуванням витрат на транспортування, зберіган-
ня, розподіл і постачання.

Технічний стан газорозподільних мереж визначається
рівнем зносу останніх, в тому числі вирішенням технологіч-
них проблем таких, як утворення гідратів, зниження втрат
газу через витоки під час транспортування локальними га-
зорозподільними мережами, запобігання виникненню ава-
рійних ситуацій.

Щодо технічного стану, то за даними [7], більшість га-
зотранспортних мереж Львова та області вимагають термі-
нової модернізації, оскільки труби прокладалися 30—40
років тому і з того часу проводилися лише локальні ремон-
ти, а заміна мереж не проводилася взагалі. І, тільки в 2013
році на капітальні ремонти газопроводів "Львівгаз" інвесту-
вав понад 26 млн гривень. Зазначено, що такі інвестиції
підприємством направлені на реконструкцію вперше за весь
період існування.

У річному звіті ПАТ"Донецькміськгаз" за 2012 р., скла-
деному за МСФЗ [8, с. 37], зазначено, що ступінь зносу
основних засобiв на 31.12.2011 р. складає 58,67 % вiд
первiсної вартостi, у т.ч. — будiвель та споруд -57,95 %, —
машин та обладнання — 54,95 %, — транспортних засобiв
— 55,21 %, — iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) —
51,91 %, — МНМА — 98,35 %, — iнших — 58,8 %, тобто
середній вік газорозподільного обладнання, що викорис-
товується, становить 45 років. Технічні потужності знахо-
диться у вкрай загрозливому стані.

В ЗУ "Про природні монополії" ст.10 пункт 1 [9] за-
значено, що суб'єкти природних монополій зобов'язані за-
безпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію ви-
роблених ними товарів споживачам, а також не чинити пе-
решкод для реалізації угод між виробниками, що здійсню-
ють діяльність на суміжних ринках, та споживачами. В той
же самий час, в Постанові КМУ "Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів
на теплову енергію та забезпечення посилення соціального
захисту населення під час оплати житлово-комунальних по-
слуг" [10] на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз
України" покладено обов'язок здійснювати формування
ресурсу природного газу, що використовується для потреб
населення та суб'єктів господарювання, які виробляють теп-
лову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень,
установлених на дахові та прибудованих, що використову-
ють його для виробництва та надання населенню послуг з
опалення та постачання гарячої води, за рахунок обсягів газу
власного видобутку та імпортованого природного газу. Вра-
ховуючи, перевагу на ринку природного газу для України
все ще одного імпортера, можна констатувати, що норма
про не допущення дискримінації не виконується, по-перше,
тарифи на газ різняться для населення в залежності від на-
явності чи відсутності лічильників газу та обсягів річного
його споживання, а, по-друге, газ, що має однакову закупі-
вельну ціну, реалізується за різними цінами різним катего-
ріям споживачів.

Основним засобом впливу на економічну безпеку газо-
розподільних підприємств як на природно-монопольний
сегмент ринку є регулювання їх діяльності. В таблиці 1 на-
ведені нормативно-правові акти, в яких сформульовані ос-
новні засади функціонування газорозподільних підпри-
ємств.

Із вступом України до Європейського Енергетичного
Співтовариства почалися зміни в галузі. Спочатку був, як
видно з таблиці 1, прийнятий ЗУ "Про засади функ-
ціонування ринку природного газу" [11], що передбачає
демонополізацію відносин в галузі і відповідає європейсь-
ким вимогам, за яким відбувся ряд змін в законодавстві. Так,
НКРЕ прийнято Постанову "Про затвердження Порядку
формування інвестиційних програм газопостачальних, газо-
розподільних, газотранспортних та газозберігаючих
підприємств" [14]. На жаль, через значні обсяги кредиторсь-
кої заборгованості затверджені інвестиційні програми не
завжди виконуються.

У 2014 році прийнято Постанову КМУ "Про вдоско-
налення державної політики регулювання цін на природ-
ний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення соц-
іального захисту населення під час оплати житлово-ко-
мунальних послуг" [10], що передбачає підвищення та-
рифів на газ для усіх категорій споживачів. Для незахи-
щених верств населення передбачена ширша за поперед-
ню програма субсидіювання, однак, надання таких пільг
відбуватиметься не за рахунок НАК "Нафтогаз України",
що по суті зв'язувало її можливості щодо капіталовкла-
день у розробку нових родовищ газу, в тому числі нетра-
диційних, а за рахунок бюджету. Основна мета, яка по-
ставлена, досягти згодом повної самоокупності галузі, що
як зазначено в ЗУ "Про природні монополії" є одним з
принципів її функціонування.

Як зрозуміло із нормативних законодавчих і регуля-
торних актів, наведених в таблиці 1 взаємодія менедж-
менту газорозподільних підприємств з державними струк-
турами, на які покладено обов'язок управління, регулю-
вання і контролю за зазначеними підприємствами умов-
но поділяється на активну і пасивну. Перша передбачає
участь підприємства у прийнятті рішень, що стосуються
його господарської діяльності. Так, широко описане в
науковій літературі явище штучного роздування витрат
менеджментом газорозподільних підприємств через не-
ефективне формування тарифів на основі саме витрат.
Крім того, якість інвестиційних програм, що затверджу-
ються, цілком залежить від здібностей їх розробників.
Причому такий поділ дійсний лише в межах одного окре-
мо взятого підприємства і тільки в короткостроковому
періоді. При зміні керівництва, власника тощо, ті задачі,
що вважалися недосяжними, можуть бути легко розв'я-
заними, і, навпаки.

У процесі взаємодії між менеджментом газорозподіль-
них підприємств і державними структурами має вирішува-
тися суперечність між економічними інтересами підприємців,
що прагнуть отримати максимально можливий прибуток на
вкладений капітал, і, соціально-економічними потребами
суспільства, інтереси якого представляють державні орга-
ни влади на всіх рівнях. Не правильні підходи до вирішення
як стратегічних, так і тактичних завдань проявляються нега-
тивними тенденціями.

Одночасно державні структури здатні також виступати
в ролі джерела і об'єкта загроз економічній безпеці. Вере-
тенникова Г.Б. [2, с. 183], узагальнивши досвід науковців,
запропонувала враховувати наступні джерела загроз еко-
номічній безпеці підприємств з боку державних структур:
суперечливість різних нормативних актів у т.ч. в податковій
системі, корупція та бюрократія з боку владних органів,
зміна структури державних видатків, економічна невизна-
ченість або нестабільність регулюючого законодавства,
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Таблиця 1. Нормативно-правове регулювання діяльності газорозподільних підприємств

Джерело: [9—16].

Нормативно-правовий акт Об’єкти, що регламентуються 

Державні органи, на які покладено 

обов’язок здійснювати управління 
та контроль за додержанням 

законодавства 

Ключові моменти 

1 2 3 4 

Закон України «Про 
природні монополії» [9] 

Правові, економічні та 
організаційні засади державного 

регулювання діяльності суб'єктів 

природних монополій в Україні 

 

Національні комісії регулювання 
природних  

монополій; або для окремого 

регіону Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопільська 

міська державна адміністрація; 

контроль здійснюється  

Антимонопольним комітетом 
України відповідно до його 

компетенції 

Розподіл, транспортування 
природного і нафтового газу 

трубопроводами входить до 

сфери діяльності ринків 

природних монополій; 

принципами державного 

регулювання виступають 

самоокупність суб’єктів 

природних монополій і 
забезпечення прав споживачів 

Закон України «Про засади 

функціонування ринку 

природного газу» [11] 

Державне управління, 

регулювання та нагляд у сфері 

функціонування ринку природного 

газу 

Кабінет Міністрів України та 

центральний орган виконавчої 

влади  

Формування і реалізація 

державної політики пов’язаної з 

нафтогазовим комплексом 

Закон України «Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності» 

[12] 

Визначає види господарської 

діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, порядок їх 

ліцензування, встановлює державний 

контроль у сфері ліцензування, 
відповідальність суб’єктів  

Кабінет Міністрів України, 

спеціально уповноважений орган з 

питань ліцензування, уповноважені 

законом спеціальні колегіальні 

органи, спеціально уповноважені 
виконавці органи рад 

Плата за отримання ліцензії на 

право провадження певних видів 

господарської діяльності у 

нафтогазовому комплексі та 

сфері теплопостачання становить 
одну мінімальну заробітну плату 

«Правила надання 
населенню послуг з 

газопостачання» Постанова 

Кабінету Міністрів України 

[13]  

Регулюються відносини між 
газопостачальними 

підприємствами, 

газорозподільними 

підприємствами та фізичними 

особами (населенням) – 

споживачами газу 

Контроль за дотриманням Правил 
здійснюють у межах своїх 

повноважень Міненерговугілля, 

НКРЕ, Держспоживінспекція та 

Антимонопольний комітет 

 

Газопостачальні підприємства, 
що здійснюють постачання 

природного газу на закріпленій 

території, не мають права 

відмовити споживачеві, об'єкти 

якого розташовані на цій 

території, в укладенні договору 

«Про вдосконалення 

державної політики 

регулювання цін на 

природний газ і тарифів на 
теплову енергію та 

забезпечення соціального 

захисту населення під час 

оплати житлово-

комунальних послуг» 

Постанова Кабінету 

Міністрів України [10]  

Про джерела формування ресурсу 

природного газу, що 

використовується для потреб 

населення та суб’єктів 
господарювання, про регулювання 

тарифів на природний газ для 

різних категорій споживачів 

НАК «Нафтогаз України», 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерство 

фінансів, Міністерство соціальної 
політики, Міністерство 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

 

Передбачається надання 

Національній акціонерній 

компанії «Нафтогаз України» з 

державного бюджету компенсації 
різниці між цінами закупівлі та 

реалізації природного газу; 

починаючи з 2017 року державне 

регулювання цін здійснюється 

виходячи з поетапного 

досягнення рівня повного 

відшкодування витрат 

Постанова НКРЕ «Про 

затвердження Порядку 
формування інвестиційних 

програм газопостачальних, 

газорозподільних, 

газотранспортних та 

газозберігаючих 

підприємств [14] 

Визначає процедуру подання, 

формування, розгляду, схвалення 
та виконання інвестиційних 

програм ліцензіатів з метою 

визначення обгрунтованості 

запланованих ліцензіатом 

капіталовкладень  

Управління цінової та тарифної 

політики нафтогазового 
комплексу 

Фінансування інвестиційних 

програм здійснюється за рахунок 
амортизаційних відрахувань у 

повному обсязі, певної частки 

прибутку та інших джерел 

фінансування 

«Про затвердження 

нормативів перерахування 

коштів з поточних рахунків із 

спеціальним режимом 
використання гарантованих 

постачальників природного 

газу, відкритих в установах 

уповноважених банків, що 

надійшли від усіх категорій 

споживачів, на березень 2014 

року, Постанова НКРЕ [15]  

Установлює нормативи 

перерахування коштів на поточний 

рахунок ліцензіата з розподілу 

природного і нафтового газу 
 

 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

енергетики 

 

За регіонами 

для категорій споживачів:  

населення коливається від 8,21 % 

для ПАТ «Кременчукгаз» до 
40,44% для ПАТ «Миколаївгаз»; 

- для бюджетних установ від 

0,21% для ПАТ «Київоблгаз» до 

9,83% ПАТ «Чернінігівгаз» тощо 

«Про затвердження 

Алгоритму розподілу 
коштів, що надходять на 

поточні рахунки із 

спеціальним режимом 

використання гарантованих 

постачальників природного 

газу» Постанова НКРЕ [16]  

 

Установлює порядок розподілу 

уповноваженими банками коштів з 
поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання 

гарантованого постачальника, що 

надходять за використаний 

природний газ від усіх категорій 

споживачів, а також механізм 

розрахунку гарантованими 

постачальниками нормативів 
перерахування коштів на поточні 

рахунки газотранспортних, 

газорозподільних і т.д. 

підприємств 

Національна комісія з 

регулювання енергетики 

Нормативи відрізняються в 

залежності від типів споживачів, 
обсягів реалізованого газу, збору 

у вигляді цільової надбавки до 

діючого тарифу на природний газ 

для споживачів усіх форм 

власності  
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зміна тарифів на використання ресурсів (енергетичні, водні).
Васильків Т.Г. згадує також надмірний рівень криміналізації
і тінізації економіки, прояви концентрації (монополізації) то-
варних ринків, недостатнього рівня соціальної відповідаль-
ності бізнесу, існування стійкого олігархічного права влас-
ності [3, с. 6].

Вищенаведені загрози економічній безпеці підприєм-
ства з боку державних структур негативно впливають на її
рівень, проявляючись як мінімум додатковими видатками на
ведення бізнесу.

Як зрозуміло з вищевикладеного, державні структу-
ри мають засоби для забезпечення економічної безпеки
газорозподільних підприємств, однак, якщо самі дер-
жавні органи зацікавленні в діях, або, навпаки, відсутності
дій в напрямі забезпечення економічної безпеки газороз-
подільних підприємств, то виникають значні труднощі
щодо доступу населення чи підприємців до інфраструк-
турних послуг.

Так, у слаборозвинених країнах, значна частина на-
селення не має доступу до користування послугами, що
надаються підприємствами інфраструктурної сфери. В Ук-
раїні ж згідно з даними комітету статистики 83,3% насе-
лення одержувало в грудні 2013 року заробітну плату в
розмірі до 5000 грн., а квиток в одну сторону на літак з
Києва до Запоріжжя коштує від 1533 до 3065 грн. Газо-
розподільні підприємства у своїх звітах складених за но-
вими МСФЗ наводять чисельність та обсяги звернень до
суду із позовами на боржників, зазначають про не мож-
ливість відключити ряд неплатників. З 1 квітня 2014 року
введено в дію нові тарифи, які підвищені і за послуги га-
зорозподілу (враховуючи, що в структурі собівартості по-
слуг і робіт, що надає газорозподільне підприємство при-
сутня значна стаття матеріальних витрат на природний газ
для технологічних потреб) , не тільки для населення, а й
для усіх інших категорій споживачів, що не мають, на
відміну від населення, змоги отримувати субсидії. І, хоча,
квиток на літак з Києва до Запоріжжя є товаром у, деякій
мірі, еластичного попиту, не виключено, що газ, при-
наймні, як засіб опалення, перестане розглядатися, у
якості доступного для населення, доходи якого не мають
у найближчій перспективі тенденцій до збільшення, а мож-
ливо і для бізнесу.

Зрозуміло, що обсяг надходжень будь-якого підприє-
мства залежить від обсягів продажу. Протягом останніх п'яти
років спостерігалась нестійка тенденція до зниження імпор-
ту природного газу, що в умовах сталості обсягів власного
видобутку, вже встигло відбитися на діяльності газорозпо-
дільних підприємств і привело до погіршення їх фінансово-
го стану.

Ситуація із забезпеченням економічної безпеки газороз-
подільних підприємств прямо залежить від збільшення об-
сягу інвестицій на оновлення, реконструкцію і модерніза-
цію його потужностей. Непопулярне рішення влади про
збільшення тарифів для усіх категорій споживачів, не тільки
підпорядковане необхідності виконання вимог ЄС, а, по суті,
є єдиним джерелом капіталовкладень до розробки нових
родовищ видобутку газу і заміни на сучасне обладнання га-
зорозподільних компаній, а також умовою, за якої можли-
во отримати кредитні ресурси на ці потреби.

Зрозуміло, що приватний капітал, завжди шукатиме
шляхів задоволення власних потреб, і, тому, тільки від ви-
важеної політики держави, залежатиме в підсумку те, якого
рівня досягне економічна безпека підприємств інфраструк-
турної галузі.

В умовах, що склалися, доцільним, вбачається:
1) вдосконалення систем надання субсидій незахище-

ним верствам населення та розробку механізмів забезпе-
чення газом тих підприємств, що не зможуть замінити газ
іншим паливом;

2) попередження, у зв'язку зі  зміною вектору ук-
раїнської політики з приводу перегляду джерел по-
стачання природного газу, скорочення постачання,
ймовірних наслідків для газорозподільних, газопос-
тачальних і  т.д. підприємств. Останнє має передба-
чати оцінку розмірів потужностей, що мають бути
вивільнені, замінені, модернізовані з оглядом на да-
лекоглядну перспективу, з метою запобігання нега-
тивному подальшому впливу на фінансове становище
таких підприємств через зниження обсягів розподі-
лу газу;

3) проведення аудитів технічного стану потужнос-
тей і в разі значного рівня зносу переорієнтації на-
прямів використання прибутку в бік покращення таких
показників;

4) запровадження систем страхування ризиків виникнен-
ня аварійних ситуацій.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна одержаних результатів полягає в до-

веденні визначальної ролі держави при формуванні сис-
теми економічної безпеки газорозподільних підприємств
як підприємств інфраструктурної сфери, враховуючи, що
основна місія діяльності підприємства полягає у забезпе-
ченні потреб населення і підприємств сфери основного
виробництва в послугах інфраструктурного характеру.
Пріоритетність ролі держави пояснюється безальтерна-
тивністю монопольному становищу таких підприємств.
Тому без державного втручання, що безумовно матиме
чіткі межі, не можливе досягнення економічної безпеки
останніх у будь-якій часовій перспективі. Держава має
створити умови, за яких соціальна відповідальність за дії
приватних підприємців, у руках яких в останні роки опи-
нилися майже усі газорозподільні підприємства, стане
пріоритетом їх діяльності. Розкрито основну місію дер-
жави при формуванні підходів до розробки концепції за-
безпечення економічної безпеки газорозподільних
підприємств, що полягає у вирішенні суперечності між
приватними інтересами надавачів інфраструктурної по-
слуги та потребами українського суспільства в конкурен-
тноспроможній на внутрішньому і світовому ринку про-
дукції і доступних для населення життєво важливих по-
слугах.

Подальші дослідження мають проводитися в напрямі
пошуку шляхів вдосконалення формування тарифів на га-
зорозподіл як один з інструментів досягнення економічної
безпеки підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Методологічні основи формування в обліку інформації

про дебіторську заборгованість висвітлені в Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку №10 "Дебіторська за-
боргованість".

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть
бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували
підприємству грошові кошти, їх еквіваленти та інші активи.
Наявність у підприємства дебіторської заборгованості вра-
ховує певний ризик можливості її непогашення. Тому на ви-
падок неплатоспроможності покупців підприємство поперед-
жає виникнення можливих втрат шляхом створення резер-
ву сумнівних боргів. Згідно з вимогами П(С)БО №10 ство-
рення резерву сумнівних боргів є не правом, а обов'язком
підприємств, на які поширюється дія даного стандарту. Тому
питання методів створення резерву сумнівної заборгова-
ності на сьогодні є актуальним та важливим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню даного питання приділено багато уваги
у працях таких вчених, як Ф. Бутинець, С. Голов, Л. Сук,
К. Єрохін, І. Губіна, М. Білик та інші. Ф. Бутинець дослідив
та визначив економічну сутність резерву сумнівних боргів.
К. Єрохін визначив зв'язок бухгалтерського обліку нараху-
вання резерву та податкового обліку сумнівної заборгова-
ності. М. Білик розкриває різні аспекти дебіторської забор-
гованості. Проте методам формування резерву сумнівної за-
боргованості та їх недолікам на сьогодні приділено недо-
статньо уваги.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз запропонованих на сьогодні

методів створення резерву сумнівних боргів. Визначення
проблемних аспектів у кожному з них.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виділяють поточну, сумнівну та безнадійну дебіторську

заборгованість. Поточна дебіторська заборгованість — це
сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нор-
мального операційного циклу або буде погашена протягом
дванадцяти місяців з дати балансу. [3]

Поточна дебіторська заборгованість, відносно якої існує
невпевненість щодо її погашення стає сумнівною заборго-
ваністю. Даний перехід пов'язаний зі створенням та відоб-
раженням в балансі резерву сумнівної заборгованості. Та
частина сумнівної заборгованості, стосовно якої у підприє-
мства не виникає сумніву щодо її непогашення боржником
перетворюється в безнадійну дебіторську заборгованість.
Цей перехід пов'язаний зі списанням з балансу дебіторсь-
кої заборгованості, оскільки вона перестає відповідати виз-
наченню активу. Через те, що не принесе в майбутньому для
підприємства ніякої вигоди. Безнадійна заборгованість виз-
нається у тому звітному періоді, в якому підприємство одер-
жало інформацію про те, що заборгованість не буде повер-
нута [2].

Підставами для визнання заборгованості безнадійною
можуть бути:

— закінчення строку позовної давності;
— визнання боржника банкрутом;
— форс-мажорні обставини, які впливають на платосп-

роможність;
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— смерть або позбавлення волі фізичних осіб-борж-
ників.

Згідно з п. 7 П(С)БО №10 поточна дебіторська забор-
гованість включається до підсумку балансу за чистою варт-
істю її реалізації. При цьому чиста реалізаційна вартість де-
біторської заборгованості визначається як сума поточної
дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сум-
нівних боргів.

Тобто, резерв сумнівних боргів — це резерв, який ство-
рюється з метою покриття у майбутньому безнадійної дебі-
торської заборгованості і коригує дебіторську заборго-
ваність до її чистої реалізаційної вартості. Потрібно зазна-
чити, що резерв сумнівних боргів формується лише для тієї
частини дебіторської заборгованості, щодо якої виконуєть-
ся ряд таких умов:

— дебіторська заборгованість є поточною;
— заборгованість є фінансовим активом;
— заборгованість не віднесено до безнадійної.
Відповідно до вимог п.8. П(С)БО №10 сума резер-

ву сумнівних боргів визначається за одним із двох ме-
тодів: за методом абсолютної суми сумнівної заборго-
ваності або методом застосування коефіцієнта сумнів-
ності.

Суть методу абсолютної суми сумнівної заборгованості
полягає в оцінці платоспроможності окремих дебіторів. Тоб-
то, підприємство аналізує поточну дебіторську заборго-
ваність по кожному дебітору на предмет виявлення сум сум-
нівної заборгованості. Після чого на загальну суму виявле-
ної сумнівної заборгованості створює резерв та відображає
це у своєму обліку. Головною перевагою даного методу є
простота розрахунків. Суттєвим недоліком є його обме-
женість у застосуванні. Адже цей метод прийнятний лише
для тих підприємств, які мають незначну кількість постійних
дебіторів, до кожного можуть застосувати індивідуальний
підхід і отримати достовірну інформацію про їх платоспро-
можність.

Другим є метод застосування коефіцієнта сумнівності.
Даний метод грунтується на формуванні резерву сумнів-
них боргів шляхом множення суми залишку дебіторської
заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнів-
ності.

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися трьома
способами.

Перший спосіб — це визначення питомої ваги без-
надійних боргів у чистому доході від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) на умовах наступної оплати. За-
стосування цього способу передбачає аналіз показників
безнадійної заборгованості за минулі періоди. Ко-
ефіцієнт сумнівності знаходиться як відношення безна-
дійної заборгованості за минулі періоди до суми чисто-
го доходу за ті ж самі періоди. Для того, щоб отримати
суму резерву сумнівних боргів даний коефіцієнт множи-
мо на суму чистого доходу за поточний період. Потрібно
зазначити, що отримана сума резерву сумнівної забор-
гованості для даного періоду додається до залишку ми-
нулого періоду.

Недоліком розглянутого способу є те, що отриманий
розрахунковий результат може дещо не відповідати ситу-
ації в майбутньому, оскільки спирається на дані попередніх
періодів. Даний метод найбільше підходить для заборгова-
ності, період погашення якої знаходиться в межах одного
року.

Другий спосіб — це визначення величини резерву сум-
нівної заборгованості на основі класифікації дебіторської
заборгованості. Застосування цього способу передбачає
групування дебіторської заборгованості за строками її не-
погашення.

Далі визначається коефіцієнт сумнівності для кож-
ної з груп виходячи з фактичної суми безнадійної дебі-

торської заборгованості за попередні періоди. Таким
чином, величина резерву сумнівних боргів визначається
як сума добутків поточної дебіторської заборгованості
відповідної групи на коефіцієнт сумнівності даної гру-
пи. Спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності на основі
класифікації дебіторської заборгованості краще вико-
ристовувати, на відміну від попереднього способу, якщо
період погашення дебіторської заборгованості більше
одного року.

Третій спосіб являє собою формування резерву сумн-
івної заборгованості на підставі визначення середньої пи-
томої ваги списаної протягом періоду дебіторської забор-
гованості на початок відповідного періоду за попередні 3—
5 років. Даний спосіб дозволяє оцінити скільки сумнівних
боргів поточного періоду можуть перейти в категорію без-
надійних. Дана оцінка додається до оцінок отриманих для
минулих періодів. І загальна сума отриманих показників
за всі періоди ділиться на кількість періодів для визначен-
ня середнього показника.

Таким чином, проаналізувавши всі три способи розра-
хунку коефіцієнта сумнівності, ми можемо зробити висно-
вок, що метод застосування коефіцієнта сумнівності є тру-
домісткішим в розрахунках в порівнянні з методом абсолют-
ної суми сумнівної заборгованості. Проте кількість дебіторів
в даному випадку значення не має і це істотною перевагою
цього методу.

ВИСНОВКИ
Підсумувавши результати проведеного досліджен-

ня, необхідно зазначити, що на сьогодні існує певна не-
досконалість моделей створення резерву сумнівних
боргів. Загальним негативним моментом для всіх ме-
тодів розрахунку, зазначених в П(С)БО №10 "Дебі-
торська заборгованість" є їх нормативна неврегульо-
ваність. Першочерговим завданням подальших дослід-
жень та розробок є внесення змін до П(С)БО №10 з ог-
ляду на резерв сумнівної заборгованості. Також заз-
начимо, що доцільно було б внести до стандартів об-
ліку чіткі вимоги не лише щодо обов'язковості створен-
ня резерву, але й щодо відповідальності за порушення
законодавчих настанов. Таким чином, законодавство
зможе стимулювати створення резервів суми боргів
суб'єктами господарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок цінних паперів України виступає однією з

найважливіших складових української економіки, яка
є показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й
всієї фінансової системи. Світова практика свідчить,
що державні цінні папери вважаються найліквіднішим
і найнадійнішим видом капіталовкладень, який приваб-
лює корпорації та населення. Подібно до компаній
уряд може залучати кошти за рахунок продажу різних
видів цінних паперів інвесторам. Головне завдання
ринку є оптимальне забезпечення потреб державного
бюджету.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем функціонування ринків дер-
жавних запозичень займалися у своїх працях багато
вітчизняних та закордонних економістів, зокрема:
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Досліджено існуючі нові фінансові інструменти, які обертаються на ринку державних цінних
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Невирішена раніше частина загальної проблеми.
Водночас в умовах ринку, що динамічно розвивається,
з'являються нові фінансові інструменти, це вимагає
більш детального дослідження основних проблем їх
обігу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
(МЕТА СТАТТІ)

Проаналізувати існуючі нові фінансові інструменти,
особливості їх випуску та обігу, а також можливі перс-
пективи розвитку на ринку державних цінних паперів
України.



Інвестиції: практика та досвід № 9/2014110

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день ринок державних цінних па-

перів України представлений такими цінними паперами:
1) облігації внутрішніх державних позик України

(ОВДП);
2) облігації зовнішніх державних позик України

(ОЗДП);
3) цільові облігації внутрішніх державних позик Ук-

раїни (ЦОВДП);
4) казначейські зобов'язання України (КЗ);
5) приватизаційні папери (ПП).
Крім цього, останнім часом в Україні почали з'явля-

тися нові фінансові інструменти, які вже мають певний
зарубіжний досвід, а саме: фінансові векселі, ПДВ-об-
лігації (або амортизаційні облігації), облігації, індексо-
вані у гривнях та валюті (випуск з 2011 року), коротко-
строкові державні облігації (випуск з 2013 року). Роз-
глянемо більш детально фінансові векселі та ПДВ-об-
лігації.

Фінансовий вексель — це вексель, який має в своїй
основі депозитну природу, та використовується для мо-
білізації грошових ресурсів [32].

Згідно з підготовленими законопроектами [7; 23]
форма випуску даного фінансового інструмента повин-
на бути електронною, щоб була можливість купувати
та продавати їх на фондових біржах та щоб вони ста-
ли ліквідним фінансовим інструментом і в той же час,
щоб цими векселями підприємства могли розрахову-
ватися за товари та послуги, як безготівковими гроши-
ма.

Фінансовий вексель може бути двох видів: фінан-
совий банківський вексель та фінансовий казначейсь-
кий вексель.

Фінансовий банківський вексель — це цінний папір,
що посвідчує безумовне зобов'язання банківської ус-
танови сплатити після настання строку платежу визна-
чену суму власникові векселя. Даний цінний папір не по-
в'язаний із погашенням заборгованості держбюджету
України [12; 31].

Особливості видачі, обігу, обліку, сплати та стягнен-
ня за фінансовими банківськими векселями визначають-
ся НБУ за погодженням з Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) [31].

Фінансовий банківський вексель може випускатися
лише банками, при цьому розмір емісії векселів пови-
нен жорстко контролюватися НБУ та не може переви-
щувати застережений норматив. Результатом цього є
можливість виключити незабезпечені векселі, за якими
не стоять грошові потоки. Фінансовий банківський век-
сель може випускатися лише в обмін на безготівкові
грошові кошти в гривні. Даний вексель планувалося ви-
пускати тільки в гривні, куплятися та продаватися тільки
за гривню, щоби виключити валютні спекуляції та різно-
го роду махінації з ними.

Фінансові банківські векселі — це дійсно реальні
грошові кошти, які можна використовувати при розра-
хунках поряд з грошовими коштами. Тому і пропонував-
ся їх випуск, щоб підприємства отримали додаткові обо-
ротні кошти за дуже низькою вартістю. Як результат,
вони зможуть фактично кредитуватися векселем за вар-
тістю, яка значно нижча за 10% річних. Фінансові
банківські векселі зможуть вільно багаторазово вико-

ристовуватися для розрахунків з різними юридичними
особами, при цьому механізм перерахування фінансо-
вих векселів подібний до механізму безготівкових роз-
рахунків між підприємствами. Цінність кожного вексе-
ля оцінюється надійністю та солідністю банка, що його
емітує. Ці фінансові інструменти будуть цікаві, перш за
все, для крупних банків. Що стосується клієнтів банків,
то їх також будуть більше цікавити векселі Ощадбанку
або Укрексімбанку, ніж векселі малих українських
банків [19].

Фінансовий казначейський вексель — це цінний
папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання
центрального органу виконавчої влади, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким
оформлено заборгованість Державного бюджету Украї-
ни, сплатити після настання строку платежу визначену
суму власнику векселя [31]. Казначейські векселі мо-
жуть використовуватися для оформлення заборгова-
ності з відшкодування податку на додану вартість екс-
портерам, які подадуть податкові декларації до 1 лис-
топада 2013 року [25; 27] (за станом на 1 січня 2013 року
борг по ПДВ складав 17 млн грн., а на 1 листопада 2013
— близько 12 млрд грн. [30]), для погашення фактич-
ної бюджетної заборгованості (станом на 1 листопада
2013 року — 3,6 млрд грн.) та заборгованості по різниці
в тарифах на теплову енергію (станом на 1 листопада
2013 року — 4,3 млрд грн.) [4].

Для участі в реструктуризації боргу за допомогою
фінансового казначейського векселя підтверджений
борг за ПДВ повинен складати понад 500 тис. грн. [17],
борг по різниці тарифів — 100 тис. гривень, хоча спо-
чатку планувалося — 10 тис. гривень, але їх отримувачі
повинні направляти векселя на оплату споживчого газу
та для залогу по кредитам для погашення заборгова-
ності за спожиті енергоресурси [8; 9].

Крім цього бюджетне відшкодування ПДВ шляхом
оформлення фінансового казначейського векселя по-
ширюється лише на тих платників, які не отримали пра-
ва на автоматичне бюджетне відшкодування, оскільки
не відповідають, встановленим Податковим кодексом,
критеріям [13].

Порядок видачі, обігу, обліку та сплати фінансових
казначейських векселів, що видаються центральним ор-
ганом виконавчої влади, що здійснює казначейське об-
слуговування бюджетних коштів, затверджується КМУ
відповідно до закону про Державний бюджет України
[31].

Планувалося, що після погодження суми невідшко-
дованого ПДВ між підприємством та податковою, буде
складений реєстр емісії фінансових казначейських век-
селів, які зможуть отримати підприємства замість ПДВ.
За терміном даний процес повинен був тривати до кінця
2013 року (за іншими даними продовжений до 25 люто-
го 2014 року) [10]. Таким чином, очікувалося, що вони
будуть випускатися окремими серіями по мірі форму-
вання списків на відшкодування ПДВ. Як і ОВДП-ПДВ,
будуть погашатися Казначейством рівними частинами до
повного терміну погашення [19]. При цьому, на кожну
частину пропонувалося видавати окремий фінансовий
казначейський вексель із строком платежу один, два,
три, чотири та п'ять років. За заявою платника податку,
поданою до органу, що здійснює казначейське обслу-
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говування бюджетних коштів, дата пред'явлення вексе-
ля до сплати може бути перенесена на будь-яку іншу
дату, що настає після дати пред'явлення векселя до
сплати, в межах календарного року, на який припадає
дата сплати за векселем. Наприклад, якщо дата пред'яв-
лення векселя до сплати припадає на 10.10. 2014 року,
то за заявою платника податків можна відкласти дату
пред'явлення векселя до сплати максимально до 31.12.
2014 року [11]. За ними підприємства зможуть або че-
кати на погашення фінансових казначейських векселів
або продати їх достроково [19].

До 1 січня 2014 року (за іншими даними до 01. 01.
2015 року [3]) казначейство повинно здійснювати ви-
дачу платникам ПДВ та розпорядникам (одержувачам)
бюджетних коштів, які включені до реєстру інвентари-
зації, фінансові казначейські векселі терміном обігу до
5 років та з прибутковістю 5% річних [27].

Оформлення фінансового казначейського векселя
прирівнюється "до видачі платнику податків суми бюд-
жетного відшкодування, в тому числі автоматичного,
шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку
на поточний рахунок платника". А "пред'явлення фінан-
сового векселя органу державної казначейської служ-
би прирівнюється до сплати узгодженого грошового
зобов'язання", але не раніше настання терміну погашен-
ня.

При цьому прогнозувалося, що величина дисконту
при викупі фінансових казначейських векселів буде
складати 50% [1].

Випуск та обіг фінансових векселів має ряд переваг
та недоліків. До переваг фінансових векселів відносять:

1. Обов'язковість та швидкість стягнення грошово-
го зобов'язання [6].

2. Кредитування економіки України за дуже низь-
кою ставкою і тим самим забезпечення підприємства
необхідною кількістю оборотних коштів.

3. Зростання кількості фінансових векселів не бу-
дуть провокувати зростання цін на споживчі товари,
оскільки ними можуть користуватися лише підприємства
[28].

4. Доходи по державним цінним паперам не вклю-
чаються до бази оподаткування податку на прибуток
[15].

До недоліків фінансових векселів відносять:
1. Правова невизначеність. Самі поняття "фінансо-

вий казначейський вексель" та "фінансовий банківський
вексель" нечітко визначені в законопроекті, а для век-
сельної практики — це взагалі поняття невідомі. Не вка-
зано термін погашення фінансового казначейського
векселя. Водночас у світі практикуються два види цих
цінних паперів: а) вексель фінансовий, що обслуговує
нетоварні угоди; б) вексель казначейський як один із
видів державних цінних паперів, що є короткостроко-
вим зобов'язанням держави (терміном до 12 місяців). У
США, наприклад, до цінних паперів федерального уря-
ду належать казначейські векселі з терміном погашен-
ня 3, 6, 9 або 12 місяців. Уже сам короткостроковий ха-
рактер таких векселів не допускає оформлення ними
минулорічної заборгованості, у т.ч. державних боргів,
наприклад, за Євро — 2012.

2. Посвідчення фінансовим казначейським вексе-
лем грошового зобов'язання саме центрального орга-

ну виконавчої влади, що здійснює обслуговування бюд-
жетних коштів, не відповідає суті відносин, регульова-
них цивільним законодавством України та законодав-
ством про обіг векселів. Зокрема Державна казначейсь-
ка служба України може діяти лише від імені держави
та представляти її інтереси, а відтак вексель має по-
свідчувати грошове зобов'язання держави, а не окре-
мого органу.

3. Ризик створення умов для проявів корупції. Юри-
дична невизначеність деяких норм законопроекту уне-
можливлює їхнє довільне тлумачення як органами дер-
жавної та судової гілок влади, так і суб'єктами господа-
рювання, що може створити підгрунтя для різних зло-
вживань. Адже казначейські векселі дадуть змогу лише
відтермінувати погашення бюджетної заборгованості,
але аж ніяк не знімуть самої проблеми поповнення дер-
жавного бюджету.

4. Відсутність законодавчого визначення фінансо-
вого банківського векселя, основних засад його випус-
ку та обігу можуть негативно позначитися на стабіль-
ності банківської системи України та призвести до не-
гативних соціально-економічних наслідків.

5. Непродумане запровадження фінансового казна-
чейського векселя може призвести до "роздування"
прихованого дефіциту бюджету й нарощування держав-
ного боргу. Зазвичай надмірна емісія таких цінних па-
перів призводить до інфляції [6].

6. Зростання фінансових ризиків. Оскільки запро-
поновані законопроекти не корелюються з вексельною
практикою, то фінансовий вексель не є справжнім век-
селем, а є звичайним казначейським та банківським зо-
бов'язанням, яке не регулюється міжнародним вексель-
ним правом та означає, що обов'язковість платежу,
вільний обіг та захист прав векселетримача, наприклад,
протест у неплатежі, відсутній, а фінансові ризики дуже
великі [24].

7. Погіршення вільного обігу внаслідок стягнення
акцизного збору та додаткові витрати [24]. Існування
векселя в електронній формі, що взагалі не відповідає
міжнародному законодавству, буде вимагати введення
в обслуговування електронного обігу оператора, адмі-
ністратора та Розрахункову палату, що значно здоро-
жує обіг цього інструмента, знижує його оперативність,
збільшує адміністративні та технічні ризики, відкриває
необмежені можливості для зловживань. Крім цього
потрібні витрати на державне мито при реєстрації ви-
пуску цінних паперів в розмірі 0,1% номінальної вар-
тості випуску цінних паперів та витрати на отримання
коду ISIN [26].

8. Необхідність щорічного передбачення та затвер-
дження в Державному бюджеті України. Забороняєть-
ся проведення розрахунків з бюджетом не у грошовій
формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосуван-
ня векселів, бартерних операцій та зарахування зустрі-
чних платіжних вимог у фінансових установах, за винят-
ком операцій, пов'язаних з державним боргом, та ви-
падків, передбачених Законом про Державний бюджет
України. Тобто, отримавши у 2013 році вексель стро-
ком пред'явлення до оплати у 2014 році, його можна по-
гасити, тільки якщо це буде передбачено Законом Ук-
раїни "Про Державний бюджет України на 2014 рік" і
тільки в межах цього календарного року [11].
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За фактом до кінця 2013 року звернень підприємців
за фінансовими векселями в рахунок погашення бюд-
жетної заборгованості не було [10], а також жоден ПДВ-
вексель не було випущено [17].

ПДВ-облігація (ОВДП-ПДВ або амортизаційна об-
лігація) — це фінансовий інструмент, створений дер-
жавою для часткової компенсації порушених прав суб-
'єкта господарювання, що порушуються власне держа-
вою.

Порушення полягає в довільному користуванні дер-
жавою обіговими коштами підприємств шляхом затри-
мання бюджетного відшкодування з ПДВ. Податковий
кодекс частково покращує становище підприємців зав-
дяки введенню механізму автоматичного бюджетного
відшкодування (попри адміністративні обмеження тако-
го відшкодування), а також наявності механізму нара-
хування пені в розмірі 120% облікової ставки НБУ за
невчасне відшкодування.

У 2010 році влада прийняла рішення про випуск
ПДВ-облігацій (хоча історично перший випуск був
здійснений у 2004 році). Оскільки до 1 травня 2010 року
платниками податку було подано заявок на оформлен-
ня ОВДП більше ніж на 90 відсотків заборгованості з
ПДВ, тому 12.05.2010 р. Міністерство фінансів видало
Постанову № 368 "Про випуск облігацій внутрішньої
державної позики для відшкодування сум податку на
додану вартість".

Згідно з цією Постановою номінальна вартість об-
лігацій становить 1 тис. грн., строк обігу облігацій —
п'ять років, ставка дохідності — 5,5% річних (у 2004
приблизно 14%, а точніше 120% облікової ставки НБУ).
ОВДП є середньостроковими амортизаційними обліга-
ціями — раз на півроку за ними буде погашатися 10%
основного боргу [14]. Різниця між номінальною варті-
стю облігації та загальною сумою виплат з погашення
основної суми боргу становить амортизаційну вартість
облігації. Облігації мають купони. Купонний період ста-
новить 6 місяців. Нарахування доходів за облігаціями
здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу

цінних паперів, виходячи з їх амортизаційної вартості
одночасно з проведенням виплати доходів. Погашення
основної суми боргу та виплати доходів за облігаціями
здійснюються у безготівковій формі на дату, визначену
згідно з умовами емісії. У разі, коли дата припадає на
вихідний день, погашення та виплата здійснюються на-
ступного робочого дня [22].

ПДВ-облігації були випущені як компенсація забор-
гованості держави з ПДВ перед вітчизняними експор-
терами, що, в свою чергу, було однією з умов отри-
мання нової кредитної лінії в розмірі 15,2 млрд $ від
МВФ.

За умовами угоди України з МВФ, загальний об-
сяг ПДВ-облігацій, які повинні бути випущені в рам-
ках реструктуризації заборгованості з відшкоду-
вання ПДВ, акумульованої у 2009 році, становив
16,4 млрд грн.

Прогнозувалося, що відшкодування ПДВ цінними
паперами буде добровільним. Підприємці зможуть або
отримувати цінні папери відразу, або і далі чекати мож-
ливості відшкодування грошима. Більша частина
підприємств обрала цінні папери [21].

Перший випуск ПДВ-облігацій відбувся 2 серпня
2010 року на суму 48,5 млн грн., покупцями яких стало
705 платників ПДВ. Наступний випуск відбувся 27 серп-
ня 2010 року на суму 2,047815 млрд грн. (217 покупців).
Третій випуск — 30 серпня 2010 року на суму 8,304873
млрд грн. (117 покупців). Четверта і остання емісія відбу-
лася 31 серпня 2010 року на суму 6,041548 млрд грн.
Оплата та амортизації за облігаціями здійснюватиметь-
ся раз на півроку. У залежності від дати випуску час
оплати та амортизації за облігаціями буде змінюватися
(табл. 1) [16].

Більшість паперів була продана експортерами, щоб
миттєво отримати гроші. Були дві групи посередників:
посередники першої хвилі та посередники другої хвилі.
Перша хвиля заробила на первинному дисконті. Вони
купували папери в експортерів, а продавали — другій
хвилі інвесторів.

Перелік 

дат 

Номер випуску 

І ІІ ІІІ ІV 

Дата 

випуску  

2 серпня 

2010 року 

27 серпня 

2010 року 

30 серпня 

2010 року 

31 серпня 

2010 року 

1 оплата  31 січня 

2011 року 

25 лютого 

2011 року 

28 лютого 

2011 року 

1 березня 

2011 року 

2 оплата 1 серпня 

2011 року 

26 серпня 

2011 року 

29 серпня 

2011 року 

30 серпня 

2011 року 

3 оплата 30 січня 

2012 року 

24 лютого 

2012 року 

27 лютого 

2012 року 

28 лютого 

2012 року 

4 оплата 30 липня 

2012 року 

24 серпня 

2012 року 

27 серпня 

2012 року 

28 серпня 

2012 року 

5 оплата 28 січня 

2013 року 

22 лютого 

2013 року 

25 лютого 

2013 року 

26 лютого 

2013 року 

6 оплата 29 липня 

2013 року 

23 серпня 

2013 року 

26 серпня 

2013 року 

27 серпня 

2013 року 

7 оплата 27 січня 

2014 року 

21 лютого 

2014 року 

24 лютого 

2014 року 

25 лютого 

2014 року 

8 оплата 28 липня 

2014 року 

22 серпня 

2014 року 

25 серпня 

2014 року 

26 серпня 

2014 року 

9 оплата 26 січня 

2015 року 

20 лютого 

2015 року 

23 лютого 

2015 року 

24 лютого 

2015 року 

10 оплата 27 липня 

2015 року 

21 серпня 

2015 року 

24 серпня 

2015 року 

25 серпня 

2015 року 

Дата 

погашення 

27 липня 

2015 року 

21 серпня 

2015 року 

24 серпня 

2015 року 

25 серпня 

2015 року 

Таблиця 1. Час оплати та амортизації за облігаціями в залежності від номеру випуску
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Посередники першої хвилі пропонували покупцям
облігації з дисконтом 20%, а підприємствам — продав-
цям називали дисконт — 25%.

Але і друга хвиля, серед якої було багато іноземців,
заробило непогано. В умовах хорошої ліквідності і се-
редня ефективна прибутковість на вторинному ринку
становила 12—18% річних [21].

На противагу до цього, в 2004 році дисконти до пер-
ших ПДВ-облігацій сягав 60% від номіналу [20].

З 01.01.2013 року був відновлений випуск ПДВ-об-
лігацій. Отримати ПДВ в Україні можна здебільшого
лише сплативши авансом податок на прибуток. Нові серії
ПДВ-облігацій планувалося випустити за такими же умо-
вами, що і в 2010 році. Але "запити" інвесторів стали ще
вище. Сьогодні ці папери будуть цікаві на вторинному
ринку лише якщо будуть продаватися з дисконтом 25—
30% [21].

Завдяки ПДВ-облігаціям підприємства швидко по-
повнили свої обігові кошти десь на 13,7 млрд грн. Це
83,5% від загального обсягу випуску облігацій на 16,4
млрд грн. Отже, середньозважений дисконт становив
16,5% [1].

Що стосується погашення ПДВ-облігацій, то відо-
мо, що 24 лютого та 25 лютого 2014 році відбулися чер-
гові амортизаційні виплати з погашення та обслугову-
вання ОВДП, випущених в 2010 році для відшкодування
ПДВ, у сумі 921,841 млн грн. та 669,861 млн грн. відпо-
відно [16]. На жаль, інші дані щодо попередніх виплат
невідомі.

Крім цього, в майбутньому планується наступний
випуск ПДВ-облігацій на суму 15—16 млрд гривень для
оформлення боргу з відшкодування податку на додану
вартість [29]. Але умови його випуску ще невідомі.

Фінансові казначейські векселі мають ряд побідних
та неподібних рис у порівнянні з ПДВ-облігаціями. До
відмінностей можна віднести:

1) отримати векселі можуть лише юридичні особи,
які пройшли перевірку ПДВ-документації податковими
органами;

2) за векселями не передбачено виплата відсотків;
3) погашаються відразу, а не частинами;
4) можуть існувати як в документарній, так і бездо-

кументарній (електронній) формі. Для оформлення
електронної форми потрібний електронний підпис з
боку юридичної особи та представника казначейства;

5) оскільки вексель не є емісійним цінним папером,
то його випуск не потребує реєстрації в НКЦПФР, що
спрощує процес емісії;

6) встановлений ліміт згідно з Законом про Держав-
ний бюджет;

7) електронна форма вимагає облік з боку Націо-
нального депозитарія або Розрахункової палати;

8) можна використовувати як засіб платежу для оп-
лати товарів та послуг [18];

9) неліквідний інструмент вкладення, оскільки
вільно не обертається на ринку і не є типовим [1].

Фінансові казначейські векселі мають ряд схожих
рис з ПДВ-облігаціями, а саме:

1) є цінним папером;
2) для безпосереднього контролю прав власності

юридичні особи повинні користуватися послугами
банків як зберігачів цих цінних паперів;

3) можуть бути залучені на фондову біржу;
4) НБУ приймає як забезпечення рефінансування

банків. Можна використовувати як для операцій РЕПО
з регулятором, так і для отримання кредитів від НБУ як
залог [18].

Отже, фінансовий казначейський вексель та ПДВ-
облігації — це цінні папери, які підтверджують відстроч-
ку держави за своїми зобов'язаннями перед суб'єктами
господарювання на певний строк [2].

Звідси виходить, що фінансові векселі та аморти-
заційні облігації в Україні відіграють дві основні функції:
функцію конкретного цінного паперу та функцію зобо-
в'язання держави перед суб'єктами господарювання.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВА
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Ринок державних цінних паперів є важливим компо-
нентом фінансового ринку України. Запровадження на
ньому нових боргових фінансових інструментів пере-
слідує мету вирішення проблем оздоровлення бюджет-
ної системи країни, збільшення обігових коштів у сфері
бізнесу, економічного зростання в цілому [5, с. 32].

Оцінка особливостей випуску та обігу фінансових
векселів та ПДВ-облігацій в Україні показала основні
проблеми існування нових фінансових інструментів, а
саме: недосконалість та неузгодженість українського
законодавства з міжнародним, відсутність підготовле-
ного механізму та послідовної політики впровадження
нововведень, що, в свою чергу, потребує налагоджен-
ня та вдосконалення.

Але, не дивлячись на існуючі проблеми, можлива
подальша диверсифікація ринку державних цінних па-
перів (за рахунок таких фінансових інструментів, як
облігації, індексовані відповідно до темпів інфляції,
облігації, індексовані на темпи росту ВВП, облігації з
плаваючою відсотковою ставкою тощо) з урахуванням
світового досвіду та виправлення виявлених помилок,
що дозволить підвищити ліквідність державних борго-
вих цінних паперів та зацікавленість інвесторів як на-
ціональних, так і іноземних в українських боргових па-
перах в умовах нестабільної політичної та економічної
ситуації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуюча структура управління залізничним комплексом,

стан виробничо-технічної бази залізниць і технологічний
рівень організації перевезень за багатьма параметрами не
відповідають зростаючим потребам суспільства та євро-
пейським стандартам якості надання транспортних послуг,
перешкоджають підвищенню рівня ефективності функціо-
нування галузі та потребують реформування [1].

Управління реструктуризацією в процесі стратегічного
розвитку галузі залізничного транспорту за критерієм
стійкості дозволить поліпшити динаміку розвитку, стійкість
процесів переворень та ефективність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методичними питаннями ефективного функціонування
та розвитку транспорту займались такі вчені — В.І. Щелку-
нов [2], Ю.Ф. Кулаєв [3], О.В. Коба. Проводили досліджен-
ня з питань реформування залізничного транспорту такі
вчені як Макаренко М.В. [4], Цвєтов Ю.М. [5], Лозова Т.І.
[4]  та інші.

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Дос-
лідженню окремих питань реформування присвячено бага-
то наукових праць, але в цілому галузь залізничного транс-
порту в такій площині, як єдиний цілісний майновий комп-
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лекс, що має свою специфіку, не розглядалась, відсутнє
комплексне обгрунтування управління реструктуризацією,
а також не визначені критерії і принципи управління проце-
сами радикальних перетворень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення основних положень щодо

критеріїв і принципів управління реструктуризацією
підприємств залізничного транспорту як галузі, яка займає
провідне місце в забезпеченні соціально-економічного роз-
витку України, укріплення її зовнішньоекономічних
зв'язків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система управління розвитком компанії на основі рест-

руктуризації галузі залізничного транспорту будується на
врахованих принципах і обгрунтованих критеріях управлін-
ня самими процесами радикальних перетворень. Специфі-
ка досліджень вказаних елементів полягає в необхідності
формування теоретично обгрунтованого і практично засто-
сованого підходу до визначення основ побудови процесів
реструктуризації, грунтуючись на базисних напрямах їх ана-
лізу.

Через кризу значно скоротились показники реального
сектору виробництва і, як наслідок, скоротились вантажо-
перевезення.

Розвиток галузі складний багатовимірний процес,
що здійснюється, як бачимо, в умовах невизначеності
зовнішнього середовища вимагає системного управлін-
ня.

Критерії управління реструктуризацією визначають си-
стему вимірювання ключових параметрів проведення ради-
кальних змін в галузі. Принципи управління реструк-
туризацією формують базисні підходи і необхідні умови для
побудови ефективної системи реалізації радикальних і ком-
плексних перетворень.

Ключовими принципами функціонування цільової мо-
делі ринку транспортних послуг є:

— принцип системи державного регулювання;
— принцип цільової тарифної системи;
— модель технологічної взаємодії учасників процесу

перевезення.
Передумовами виділення основних критеріїв і принципів

управління реструктуризацією є:

— аналіз проблемних питань процесу реструктуризації,
які визначають її напрями дослідження як об'єкта управлін-
ня;

— аналіз теоретичних положень розвитку галузі на ос-
нові процесу реструктуризації, які відображають її специф-
іку як об'єкта управління.

Сукупність принципів і критеріїв управління реструкту-
ризацією визначає основи реалізації управлінських дій і пріо-
ритетних спрямувань моніторингу перетворень під час пе-
реходу до якісно нового стану.

Критеріями управління процесами реструктуризації є
рівні динаміки, ефективності та стійкості розвитку.

Рівень динаміки розвитку визначає основну функ-
цію реструктуризації — прискорення переходу галузі
на новий рівень розвитку. Управління перетвореннями
за цим критерієм дозволяє контролювати темпи їх реа-
лізації.

Рівень ефективності розвитку відображає необхідність
управління процесами реструктуризації за параметрами
результативності перетворень, що проводяться, і раціональ-
ності використання ресурсів.

Рівень стійкості розвитку галузі є визначальним кри-
терієм успішності реструктуризації в процесі радикальних
перетворень. Це положення пов'язане з тим, що у разі нега-
тивного сценарію розвитку, рівні ефективності і динаміки
розвитку тимчасово не відповідають плановим значенням,
а зниження стійкості нижче за мінімальний рівень приводить
до кризового стану і повністю нейтралізує досягнення за
критеріями динаміки ефективності розвитку.

Стійкість за функціональною ознакою умовно можна
розділити:

— на фінансову — здатність погасити в строк поточні
та майбутні фінансові зобов'язання перед контрагентами;

— виробничу — технологічна закінченість виробничо-
го циклу;

— кадрову — достатність чисельного складу і якості
підготовки кадрів для стабільного функціонування;

— маркетингову — наявність стабільних зв'язків з дос-
татньою для нормального функціонування кількістю контра-
гентів і обсягів товарно-грошових потоків;

— інноваційну — можливість безперервного проведен-
ня мінімально необхідного обсягу науково-дослідних і дос-
лідно-конструкторських робіт (НІОКР) для забезпечення
переходу в наступний технологічний стан.

Джерело: Державний комітет статистики; відкриті галузеві джерела; аналіз автора.

Рис. 1. Динаміка падіння обсягів виробництва в ключових індустріях
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Особливої уваги потребують показники фінансової
стійкості як інтегральної характеристики стабільного стану
галузі.

В умовах обмеженості ресурсів галузь не здатна одно-
часно забезпечувати максимальні показники за всіма вка-
заними критеріями. У зв'язку з цим традиційно виникає про-
блема вибору пріоритетного критерію розвитку. Рівень зна-
чення критеріїв визначається конкретною ситуацією і стра-
тегічними цілями підприємства в процесі реструктуризації.
Управління цими критеріями окремо, з дотриманням загаль-
ного прийнятого балансу забезпечує гармонійність і якість
розвитку [3].

Розглянемо можливі комбінації оптимальності критеріїв
основних пріоритетів (табл. 1). Практичне застосування ме-
ханізму управління реструктуризацією за запропонованими
критеріями вимагає визначення відповідних наборів показ-
ників [2].

Рівень стійкості розвитку (R) включає показники
ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, за-
пасу фінансової міцності.

Рівень динаміки розвитку (β) характеризується зміною
виручки, прибутку, власного капіталу, валюти балансу, час-
тки ринку, обсягу продукції, що випускається, кількості впро-
ваджених нововведень.

Рівень ефективності розвитку (Q) визначається показ-
никами рентабельності, оборотності, продуктивності, фон-
довіддачі.

Рівень стійкості розвитку вимірюється за формулою:
R = П п

і=1
R

і 
 ÷  R

і  план
,

де R
і 
 — і-й показник стійкості розвитку;

R
і  план

 — плановий рівень стійкості розвитку за і-им по-
казником;

n — кількість показників стійкості розвитку.
При цьому існують такі варіанти зміни стійкості в про-

цесі реструктуризації:
1. R >1 — свідчить про перевищення планових вимог

за показниками стійкості.
2. R = 1 — свідчить про точну відповідність плановим

вимогам за показниками стійкості.

3. R < 1 — свідчить про нестійкість компанії.
Вимірювання рівня динаміки розвитку здійснюється за

формулою:
β = П п

і=1 
 β

і 
 ÷  β

і  план
,

де β
і
 — зміна і-го показника розвитку;

β
і  план

 — плановий рівень зміни за і-им показником роз-
витку;

n — кількість показників динаміки розвитку.
При цьому існують такі варіанти динаміки розвитку при

реструктуризації:
1. β > 1 — свідчить про позитивну динаміку розвитку.
2. β = 1 — свідчить про відсутність динаміки розвитку.
3. β < 1 — свідчить про негативну динаміку розвитку.
Вимірювання рівня ефективності розвитку здійснюється

за формулою:
Q = П п

и=1  
Q

і 
 ÷  Q

і  план
,

де  — і-й показник ефективності розвитку;
Q

і  план
 — плановий рівень ефективності розвитку за і-им

показником;
n — кількість показників ефективності розвитку.
При цьому існують такі варіанти зміни ефективності в

процесі реструктуризації:
1. Q > 1 — свідчить про перевищення планових вимог

за показниками ефективності.
2. Q = 1 — свідчить про точну відповідність плановим

вимогам за показниками ефективності.
3. Q < 1 — свідчить про неефективність розвитку.
У зв'язку з тим, що метою реструктуризації є максимі-

зація динаміки розвитку за умови збереження стійкості й
ефективності на допустимому рівні, умова оптимальності
розвитку в процесі реструктуризації може бути подана в та-
кому вигляді: β → max за умови R > 1 і Q > 1.

У процесі реструктуризації галузі виділяються такі ос-
новні принципи реалізації радикальних перетворень.

1. Комплексний підхід у прийнятті управлінських рішень
щодо реструктуризації й інтегрованість системи управління
із загальною системою управління галуззю. Управлінські
рішення щодо реструктуризації повинні бути пов'язані із

Таблиця 1. Критерії оптимальності
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завданнями управління фінансами, інвестиціями, персона-
лом, організацією праці, виробництва і сервісу.

2. Державний підхід до управління реструктуризацією,
що означає всебічний облік факторів, які випливають із про-
веденої в країні державної політики щодо земельно-майно-
вих відносин, регулювання фондового ринку, податкового
й антимонопольного законодавства, загальноприйнятих
етичних правил корпоративної поведінки в бізнесі, внесен-
ня змін у необхідну нормативно-правову базу.

3. Стратегічний підхід, тобто розробка й реалізація стра-
тегії управління реструктуризацією і підпорядкованість цієї
стратегії загальній корпоративній стратегії або, інакше ка-
жучи, націленість управлінських рішень на перспективу й
досягнення загальних результатів, намічених у прийнятій
корпоративній стратегії за єдиною системою підготовки,
проведення та управління.

4. Гнучкість управління, тобто допустимість короткост-
рокових відхилень від прийнятої стратегії при реалізації
політики реструктуризації з урахуванням складної кон'юн-
ктури на ринку, у зовнішньому середовищі та значною
кількістю суб'єктів, як включаються до компанії.

5. Системний підхід, тобто подання операційних комп-
лексів щодо реструктуризації у вигляді виробничих, обслу-
говуючих, комерційних і інформаційно-управлінських сис-
тем зі своїми входами і виходами. Підтримка зворотного
зв'язку в системі підготовки до реструктуризації та управл-
іння реструктуризацією.

6. Динамічний підхід до прийняття управлінських рішень
по реструктуризації, тобто облік фактора часу, отриманих
результатів від раніше виконаних проектів, а також прогнозів
майбутніх тенденцій у динаміці ринку, темпів інфляції й інших
показників зовнішнього середовища.

7. Соціальний підхід, тобто зміни в системі реструкту-
ризації мають підтримувати комфортні умови для роботи
персоналу, а також сприяти підвищенню змістовності праці.

8. Інтеграційний підхід, що означає формування єдиної
політики з реструктуризації на підприємстві, обов'язкової
для всіх структурних одиниць і реалізованої з єдиного цен-
тру (керуючої компанії або служби управління реструкту-
ризацією).

9. Пооб'єктний підхід, тобто доведення керуючих
впливів до кожного об'єкта реструктуризації, незалежно від
його функції та значимості в бізнесі підприємств залізнич-
ної галузі. При цьому кожний об'єкт розглядається як еле-
мент виробничої системи.

Визначені принципи служать методичною й організац-
ійною базою, на якій має будуватися й функціонувати сис-
тема управління реструктуризацією.

Визначення критеріїв дозволяє розробити принципи
управління процесами реструктуризації для забезпечення
раціональності оптимальних перетворень, що проводяться
[3].

Принципи управління реструктуризацією. В процесі ре-
структуризації галузі виділяються наступні основні принци-
пи реалізації радикальних перетворень.

Принципи обгрунтованості. Стратегічне значення про-
цесу реструктуризації і значні інвестиційні витрати потребу-
ють обгрунтування його необхідності з метою зниження
невизначеності розвитку галузі, яка включається в проект
реструктуризації.

Прийняття необгрунтованого стратегічного рішення
проводить до довготривалого інерційного розвитку, знижу-
ючи стійкість і динаміку прогресу, при цьому зміна вектора
розвитку потребує значних організаційних зусиль.

Реалізація принципу обгрунтованості тісно пов'язана з
дослідженням необхідних умов проведення реструк-
туризації, які визначають набір критеріїв аналізу поточного
функціонування і перспектив розвитку, що дозволяють прий-
мати рішення про продовження еволюційного шляху роз-

витку або про початок реструктуризації. Ступінь обгрунто-
ваності знаходиться в прямій залежності від деталізації і
розміру областей дослідження необхідних умов.

Принципи готовності до реструктуризації. Реструктури-
зація як інструмент стратегічного управління спрямована на
упередження довгострокових негативних тенденцій еволю-
ційного шляху розвитку.

Можливості розвитку на основі реструктуризації в кри-
зовій ситуації обмежені поточним станом і здатністю залу-
чати необхідні інвестиційні ресурси. У цих умовах радикальні
перетворення на можуть призвести до втрати його стійкості,
тому вимагають системної підготовки.

Об'єктивна складність процесу реструктуризації, яка
проявляється в необхідності перетворення значної кількості
елементів і зв'язків в умовах динаміки змін зовнішнього се-
редовища, зумовлює обов'язковість підготовчих заходів, в
тому числі прогнозування, планування, аналізу можливих
сценаріїв і наслідків радикальних перетворень.

Відсутність відповідної підготовленості до процесу ре-
структуризації фактично означає його організацію за прин-
ципом "проб і помилок", що перетворює сам процес в без-
системний, хаотичний набір дій з випадковим результатом.

Прогнозованість розвитку в процесі реструктуризації
знаходиться в прямій залежності від ступеня підготовленості
проведення даного процесу.

На практиці дотримання вказаного принципу вимагає
прогнозу довгострокового тренда розвитку і моделювання
основних сценаріїв розвитку з урахуванням можливих змін
в зовнішньому середовищі.

Система підготовки процесу реструктуризації повинна
включати такі складові, як:

— прогнозування можливих сценаріїв розвитку;
— планування і моделювання різних варіантів прове-

дення реструктуризації з позиції ресурсного забезпечення,
напрямів розвитку, співвідношення базисних критеріїв роз-
витку;

— аналіз можливих джерел фінансування і підготовки
залучення фінансування з оптимальних джерел;

— підготовчі заходи усередині кожної з базисних підси-
стем з метою зниження неузгодженості в процесі перетво-
рень.

Таким чином, дотримання принципу готовності до рест-
руктуризації збільшує ефективність застосування механіз-
му управління при переході на новий рівень розвитку.

Принципи своєчасності. В умовах циклічності розвитку
галузі забезпечення стійкості в процесі реструктуризації
пов'язане з визначенням оптимальних термінів початку і за-
вершення процесу реструктуризації з урахуванням етапу
циклу функціонування, оскільки збіг зовнішніх негативних
тенденцій з внутрішніми процесами системної дестабілізації
збільшує вірогідність виникнення кризового стану.

Невчасне проведення радикальних перетворень в умо-
вах циклічності приводить до наступних негативних
наслідків:

— неповному використанню можливостей поточного
функціонування і потенціалу розвитку галузі, викликаному
необгрунтованістю раннім початком реструктуризації;

— зростанню вірогідності фінансової кризи унаслідок
вичерпання запасу фінансової міцності, викликаному зат-
римкою початку реструктуризації;

— неповної реалізації запланованого комплексу пере-
творень або перевищенню швидкості змін з супутнім над-
мірним споживанням ресурсів, що пов'язане з незаплано-
ваним раннім закінченням реструктуризації.

Дотримання оптимальних термінів реалізації процесів
реструктуризації забезпечує збереження стійкості в період
перетворень на допустимому рівні.

Реалізація принципу своєчасності будується на системі
моделювання процесів розвитку в умовах циклічності.
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Принцип збалансованості. Процеси реструктуризації
порушують поточну рівновагу стану і погіршують економіч-
ний стан в перехідний період. У зв'язку з цим при прове-
денні реструктуризації необхідно визначити розумне
співвідношення між поточною діяльністю і розвитком, тоб-
то визначити оптимальні темпи проведення перетворень,
допустимий рівень стійкості і ефективності.

Крім того, необхідно забезпечити баланс між перетво-
рюваними підсистемами, який досягається на основі їх уз-
годженості, ритмічності і гармонійності.

Реалізація принципу збалансованості будується на ме-
ханізмі управління коректуючими діями в умовах постійно-
го перерозподілу ресурсів між потребами поточного функ-
ціонування і потребами розвитку з метою збереження
стійкості системи.

Принцип урахування невизначеності. Радикальність пе-
ретворень в багатовимірній системі взаємодій процесів, тех-
нологій і структури в умовах динамічності змін зовнішнього
середовища відображає високий ступінь невизначеності
отримання кінцевого результату реструктуризації. Об'єктив-
на невизначеність знижує точність прогнозування і рівень
керованості процесом реструктуризації, що негативно відби-
вається на динаміці розвитку, ефективності і стійкості. Ос-
новними методичними підходами до мінімізації невизначе-
ності по базисним параметрам реструктуризації є наступні:

— формування додаткового запасу міцності і забезпе-
чення можливості переходу на альтернативний варіант роз-
витку;

— особлива організація процесу, яка дозволяє опера-
тивно припинити перетворення;

— система управління коректуючими діями з метою
зміни характеру розвитку при негативному сценарії.

Таким чином, урахування невизначеності в процесі рес-
труктуризації дозволяє адекватно реагувати на передбачені
зміни в зовнішньому середовищі і на незапланований ре-
зультат змін у внутрішньому середовищі.

Принцип зниження опору перетворенням. Під опором
перетворенням розуміється багатогранне явище, що викли-
кає непередбачені відстрочення, додаткові витрати і неста-
більний процес стратегічних змін.

Галузь як система постійно піддається процесам деста-
білізації і опору розвитку з боку внутрішніх учасників про-
цесу розвитку і зовнішнього середовища.

До джерел опору змінам відносяться:
— інерція поточного функціонування;
— зовнішнє середовище.
Інерційні процеси є наслідком стійкості і неформаль-

ності внутрісистемних зв'язків і взаємодій, які в процесі пе-
ретворень прагнуть до збереження в колишньому вигляді,
перешкоджаючи процесам реструктуризації. У зв'язку з цим
зростає невизначеність ефекту від процесу реструктуризації,
коли керовані перетворення не мають результату, адекват-
ного силі впливу із-за прагнення системи повернутися в по-
чатковий стан. Можливості зниження ефекту інерції в
значній мірі пов'язані із специфікою внутрішньої структури
і процесів. Дана специфіка обумовлена такими характерис-
тиками, як ступінь делегування повноважень, рівень гнуч-
кості системи, можливість оперативного вирішення нестан-
дартних запитів зовнішнього середовища, швидкість впро-
вадження нововведень, рівень консервативності ухвалю-
вальних рішень. Управління зниженням ефекту інерції бу-
дується на принципах децентралізації управління, масшта-
бування і копіювання прийомів і методів проведення рест-
руктуризації, системному підході до перебудови підсистем,
пріоритетному впливу на найбільш консервативні і непро-
зорі ділянки системи, стимулюванні і перенавчанні персо-
налу. Системні зміни в галузі і у стосунках із зовнішнім се-
редовищем традиційно зачіпають економічні інтереси кон-
трагентів і конкурентів, що в результаті провокує опір зовн-

ішнього оточення з метою збереження колишнього балан-
су сил і положення на ринку. Зовнішній опір проявляється в
різних формах: від лобіювання конкурентами законів в орга-
нах влади і крайніх маркетингових методів до спроб прямо-
го втручання у внутрішні дії галузі. Нездатність зниження
зовнішнього опору приводить до обмеження практичної
реалізації процесів реструктуризації і зрештою до повернен-
ня на еволюційний шлях розвитку.

ВИСНОВКИ
Серед найбільш ефективних інструментів зниження зов-

нішнього опору необхідно відзначити наступні:
— збереження конфіденційності планів реструктури-

зації;
— ретельну підготовку до перетворень;
— мінімізацію термінів процесу змін;
— навчання персоналу;
— розробку альтернативних сценаріїв дій в залежності

від ситуації, що склалася, і змін у зовнішньому середовищі.
Реалізація вказаних принципів дозволяє знизити опір

перетворенням до прийнятого рівня і по запланованому сце-
нарію здійснити реструктуризацію галузі.

Реалізація вказаних принципів здійснення реструктури-
зації служить необхідною умовою ефективності, динаміки
розвитку і стійкості процесів перетворень.

Визначення базисних критеріїв і принципів управління
процесами реструктуризації дозволяє виробити єдину ме-
тодичну базу для розробки механізмів реалізації установ-
лених принципів.
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ВСТУП
Житлово-комунальне господарство — це одна з

важливих та пріоритетних галузей національного гос-
подарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність
населених пунктів та суттєво впливає на розвиток еко-
номічних взаємовідносин у державі. Поточний стан жит-
лово-комунального господарства в Україні характери-
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У статті визначено подвійну мету необхідності підвищення ефективності сфери виробництва
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послуг населенням та підвищення економічної ефективності підприємств, що здійснюють їх

виробництво; визначено сучасний інструментарій управління якістю житлово-комунальних по-

слуг, узагальнено результати бенчмаркінгу досвіду, практик та рекомендацій ведення житло-

во-комунального господарства, визначено необхідність та практичну значущість систематич-

ної оцінки фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства, якій належить

суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану, основні завдання здійснення

фінансового аналізу підприємств житлово-комунального господарства.

In the article the double aim of necessity of increase of efficiency of sphere of production of complex

of socialcommunal services is certain in a region: increase of level of comfort of receipt of services

by a population and increase of economic efficiency of enterprises that carry out their production;

the modern tool of quality management of housing and communal services is certain, the results of

benchmarking experience, practices and recommendations of conduct of housing and communal

services are generalized, a necessity and practical meaningfulness of systematic estimation of the

financial state of enterprises of housing and communal services are certain, that a substantial role

belongs to in providing of him the stable financial state, basic tasks of realization of financial analysis

of enterprises of housing and communal services.
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зується дефіцитом ресурсів та низькою ефективністю
їх використання. Розвиток житлово-комунального гос-
подарства є одним із пріоритетних завдань державної
соціально-економічної політики. Для його розв'язання
необхідне науково-теоретичне обгрунтування відпові-
дних шляхів та засобів регулюючого впливу на цю сфе-
ру діяльності, оскільки вона безпосередньо стосується
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інтересів як населення, так і національного господар-
ства України в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогодні реформування системи відносин, які по-

в'язані із процесом надання житлово-комунальних по-
слуг у нашій державі, гальмується внаслідок невідпра-
цьованості механізму розвитку житлово-комунального
господарства, незбалансованості заходів нормативно-
правового, фінансового, кадрового та організаційного
характеру. Саме тому, у практичній діяльності суб'єктів
господарювання — надавачів зазначених послуг поки
що не спостерігається прогресивної динаміки та ста-
більної тенденції до підвищення ефективності. Це в свою
чергу зумовлює зниження рівня якості послуг та, відпо-
відно, не стимулює систему житлово-комунальних по-
слуг у цілому до реалізації її основного завдання — по-
вноцінного задоволення потреб та інтересів споживачів.

Дослідження проблем формування і розвитку ко-
мунального господарства й пошук шляхів підвищення
ефективності його функціонування знайшли своє від-
ображення в роботах учених-економістів О.І. Амоші,
Б.І. Адамова, В.Н. Амітана, А.І. Безлюдова, А.Ю. Бе-
режної, Г.В. Висоцької, З.В. Герасимчук, М.І. Доліш-
нього, В.В. Дорофієнка, В.П. Дубіщева, Д.М. Жукова,
Т.М. Качали, О.Є. Кузьміна,  А.А. Лукьянченка,
А.Ф. Мельник, В.О. Онищенка, Г.І. Онищука, Р.І. Орло-
вої, І.Н. Осипенка, В.І. Пили, В.П. Полуянова, В.П. Пус-
товойта, І.М. Салія, В.А. Студінського, О.С. Чмир,
В.Я. Швеця, Т.П. Юр'євої та інших.

Разом із тим, незважаючи на всебічний грунтовний
аналіз проблем житлово-комунального господарства,
вищенаведені дослідження потребують подальшого по-
глиблення та доопрацювання з урахуванням сучасних
умов господарювання, і особливо, дослідження шляхів
зміцнення фінансового стану підприємств комунальної
власності [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З переходом економіки України на ринкові відно-

сини виникла велика потреба підвищення ефективності
сфери виробництва комплексу соціально-комунальних
послуг у регіоні, мета здійснення якого є подвійною:
підвищення рівня комфортності отримання соціально-
комунальних послуг населенням регіону та підвищення
економічної ефективності підприємств, що здійснюють
виробництво соціально-комунальних послуг.

Метою статті є визначення основних факторів впли-
ву на фінансовий стан підприємств житлово-комуналь-
ного господарства та шляхів антикризового управлін-
ня, застосування яких зумовить перехід виробництва
продукції і послуг до якісно нового, ефективнішого,
здатного виконувати традиційну місію суб'єкта госпо-
дарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Темпи економічного та соціального розвитку краї-

ни значною мірою залежать від якості регіонального
управління, а також досвіду і фаху керівників усіх рівнів.
У свою чергу, від соціального та економічного станови-
ща територій залежить рівень якості життя кожної лю-
дини та населення в цілому.

Перехід усіх регіонів і міст України до сучасних умов
господарювання з урахуванням стратегії розвитку дер-
жави вимагає прискореного реформування комуналь-

ного господарства як соціальної складової господарсь-
кого комплексу, що задовольняє першочергові життєві
потреби населення, забезпечує підприємства й органі-
зації необхідними комунальними послугами та впливає
на розвиток економічних взаємовідносин між суб'єкта-
ми господарювання.

Для посилення спроможності посадових осіб облас-
них державних адміністрацій та виконавчих органів
місцевого самоврядування з метою проведення еконо-
мічно обгрунтованого аналізу, і використання його ре-
зультатів для узгодження планів економічного розвит-
ку на всіх трьох рівнях влади (центральному, обласно-
му і міському) розроблено проект технічної допомоги
"Розбудова спроможності до економічно обгрун-
тованого планування розвитку областей і міст України"
(Проект РЕОП), що фінансується Канадською агенцією
міжнародного розвитку і виконується Конференційною
радою Канади. Проект розрахований на п'ять років: з
березня 2010 року по лютий 2015 року. Географія діяль-
ності Проекту охоплює Дніпропетровську та Львівську
області. До партнерів Проекту РЕОП на центральному
рівні належать Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, а також Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України, а також: Львівська обласна державна
адміністрація, виконавчі комітети Львівської, Дрого-
бицької та Червоноградської міських рад у Львівській
області, а також Дніпропетровська обласна державна
адміністрація, Дніпропетровська міська рада, виконавчі
комітети Криворізької та Нікопольської міських рад у
Дніпропетровській області.

Стратегічним завданням Проекту РЕОП є поліпшен-
ня економічних можливостей і скорочення диспропорцій
в економічному розвитку регіонів України завдяки більш
широкому застосуванню підходів економічного обгрун-
тованого планування розвитку територій.

Результати дворічної співпраці Міністерства регі-
онального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України та Проекту РЕОП були
схвалені під час засідання робочої групи Міністерства,
яка відбулася 30 січня 2014 р. У рамках дослідження
було зібрано та проаналізовано дані за понад 50 по-
казниками для 32 міст з 5 регіонів України, результа-
ти якого дозволили зробити висновки, що поточний
стан житлово-комунального господарства в Україні
характеризується дефіцитом ресурсів та низькою
ефективністю їх використання. За таких умов, надзви-
чайно актуальним стає впровадження сучасного
інструментарію управління якістю житлово-комуналь-
них послуг. Одним з таких інструментів є бенчмаркінг
[2].

У рамках спільної з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України роботи експерти Проекту РЕОП здійс-
нили оцінку ефективності функціонування житлово-ко-
мунального господарства міст України на прикладі ви-
бірки з 32 великих та малих міст. Аналіз показав, що
стан житлово-комунального господарства України є
близьким до критичного. Зокрема на це вказують такі
отримані цифри: повністю зношеними є близько 37%
водопровідних та каналізаційних мереж, а також 18%
тепломереж; втрати води у водопровідних мережах ся-
гають 41%; 20% опалювальних котлів експлуатуються
вже понад 20 років; ремонту модернізації або заміни
потребують 38% ліфтів.
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У результаті проведеного бенчмаркінгу були, також,
виявлені кращі практики ведення житлово-комунально-
го господарства в проаналізованих містах України. Чле-
ни робочої групи обговорили рекомендації експертів,
зокрема необхідність встановлення реалістичних стан-
дартів та норм надання житлово-комунальних послуг на
основі фактичних результатів, досягнутих українськи-
ми містами.

Для коректності висновків було здійснено вибірку
32 міст 5 областей України: АР Крим, Дніпропетровсь-
кої, Закарпатської, Запорізької, Львівської за наступ-
ними видами послуг підприємств житлово-комунально-
го господарства: водопостачання, водовідведення, теп-
лопостачання, утримання житлового фонду, поводжен-
ня з твердими побутовими відходами (ТПВ). В якості си-
стеми показників ефективності обрано показники ста-
ну ресурсів та показники результатів діяльності нада-
вачів житлово-комунальних послуг.

До показників ефективності використання ресурсів
віднесені: рівень зношеності основних фондів/мереж/
спецтранспорту; рівень оновлення основних фондів/ме-
реж/спецтранспорту; частка споживачів забезпечених
засобами обліку; рівень відшкодування тарифом со-
бівартості послуги; вартість оновлення інженерних ме-
реж; рівень платежів населення за послугу. До показ-
ників результатів діяльності надавачів житлово-кому-
нальних послуг віднесені: режим надання послуги;
аварійність; енергоефективність; собівартість послуги
[2].

Результати проведеного бенчмаркінгу ефективності
водопостачання дозволили зробити висновки про те, що
рівень зношеності основних фондів водопостачання, во-
довідведення та теплопостачання перевищує 50% для
більш ніж 2/3 міст, а рівень їх оновлення не перевищує
2% для більш ніж половини міст (зв'язку між цими по-
казниками практично немає); рівень зношеності інже-
нерних мереж є дещо нижчим ніж основних фондів, чим
більш зношеними є інженерні мережі, тим більш інтен-
сивно вони оновлюються; тарифи на послуги житлово-
комунального господарства для населення в більшості
міст є суттєво нижчими за собівартість: 65—75% від со-
бівартості для водопостачання, водовідведення і опа-
лення, та 80—90% — для утримання житлового фонду
та поводження житлового фонду та поводження з твер-
дими побутовими відходами; середня собівартість по-
слуг водопостачання, водовідведення та виробництва
теплової енергії є нижчою у великих містах, а утриман-
ня житлового фонду та поводження з твердими побу-
товими відходами — у містах малого та середнього роз-
міру; рівень платежів населення за послуги житлово-ко-
мунального господарства є достатньо високим: в серед-
ньому 90% — для водопостачання, водовідведення і
опалення, та 75—85% — для утримання житлового
фонду та поводження з твердими побутовими відхода-
ми.

Міністерством регіонального розвитку, будівницт-
ва та житлово-комунального господарства України
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України спільно з
експертами Проекту РЕОП в результаті здійсненого бен-
чмаркінгу ефективності функціонування житлово-кому-
нального господарства міст України розроблені реко-
мендації, серед яких є наступні:

— запровадити регулювання за типом "зіставлення
підприємств" (yardstick competition) для послуг житло-

во-комунального господарства, що належать до при-
родних монополій (водопостачання, водовідведення,
теплопостачання) — регулярне співставлення резуль-
татів функціонування підприємств зі схожими характе-
ристиками;

— сформувати базу показників ефективності фун-
кціонування підприємств;

— стимулювати формування конкурентного ринку
надавачів послуг житлово-комунального господарства,
що не належать до природних монополій (утримання
житлового фонду та поводження з твердими побутови-
ми відходами);

— встановити уніфіковані формули розрахунку та-
рифів на послуги житлово-комунального господарства
з повним покриттям їх собівартості, в т.ч. її інвестицій-
ної складової;

— запровадити індикативні ціни на основні товари
та послуги, необхідні для оновлення житлового фонду,
ліфтового господарства, інженерних мереж та основ-
них фондів [2].

Незадовільний економічний стан підприємств жит-
лово-комунального господарства, низький рівень опла-
ти наданих послуг, відсутність інвестицій, невпорядко-
вана система управління та фінансового забезпечення
призводять до неефективної роботи підприємств ко-
мунального господарства міста. Слід зазначити, що
об'єктивна необхідність функціонування комунальної
власності обумовлена потребою виражати інтереси те-
риторіальних громад, та створення умов для децентра-
лізації управління і розвитку місцевого самоврядуван-
ня.

Для реалізації цієї мети необхідним є проведення
трансформації соціально-комунальних послуг регіонів
як сукупності організаційних, економічних, технічних,
технологічних та інших дій, заходів, методів, застосу-
вання яких зумовлює перехід від одного етапу вироб-
ництва продукції і послуг до іншого (нового, ефектив-
нішого) в межах заданої (традиційної) місії суб'єкта гос-
подарювання [1]. Це дозволяє стверджувати, що в су-
часних умовах господарювання розвиток комунальних
підприємств та пошук шляхів підвищення ефективності
їх функціонування за рахунок поступового переходу на
самоокупний принцип роботи, поліпшення фінансово-
го стану та забезпечення їх прибутковості дозволить
в повному обсязі задовольняти потреби споживачів у
якісних комунальних послугах, які забезпечують спри-
ятливі умови їх життєдіяльності.

Сферою соціально-комунальних послуг регіону є
матеріальні, економічні, правові, інформаційні відноси-
ни, що здійснюються у системі відносин між виробни-
ками споживачами та місцевими органами влади. Од-
нією із складових проблем науки регіональної еконо-
міки є пошук рішень щодо інтенсифікації здійснення
процесів трансформації сфери послуг у регіоні. Посту-
люється, що розв'язання цієї проблеми не тільки забез-
печить приріст валової доданої вартості у регіоні, але й
сприятиме підвищенню рівня життя населення. Су-
купність соціально-комунальних послуг, стан і якість
виробництва яких є предметом діяльності місцевих
органів влади. Враховуючи результати роздержавлен-
ня і приватизації у регіонах України функції соціально-
економічних послуг реалізуються суб'єктами господа-
рювання різних форм власності — державної, кому-
нальної, приватної. Основу них складає комунальна
власність.
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Слід, однак, зазначити, що власність, майно завж-
ди створюють ряд проблем для господаря, пов'язаних
із неефективним їх використанням та обліком. У цьому
плані не є винятком і майно територіальної громади,
адже від ефективності використання місцевих ресурсів
певною мірою залежить рівень життя мешканців відпо-
відного населеного пункту. З іншого боку, реалізація
прав власності колективного власника, яким є терито-
ріальна громада, суттєво відрізняється від приватного
власника і має більш складні форми.

У той же час, аналіз досвіду закордонних країн та
умов, що склалися в Україні, дає можливість виділити в
якості основної відмінної риси житлово-комунального
господарства, як об'єкта управління, внутрішню супе-
речливість, пов'язану з необхідністю задоволення жит-
тєво важливих потреб при низькій платоспроможності
споживачів і ринковому зростанні цін на ресурси. У
якості адекватної лінії управлінської поведінки, спрямо-
ваної на переборення зазначеної суперечливості, об-
грунтовується соціальна орієнтація реформування га-
лузі, яка поєднує методи демократичного адміністру-
вання з ринковими перетвореннями [3].

З переходом економіки України на ринкові відно-
сини виникла велика потреба підвищення ефективності
сфери виробництва комплексу соціально-комунальних
послуг у регіоні, мета здійснення якого є подвійною:

1) підвищення рівня комфортності отримання со-
ціально-комунальних послуг населенням регіону;

2) підвищення економічної ефективності під-
приємств, що здійснюють виробництво соціально-кому-
нальних послуг.

Для реалізації цієї мети необхідним є проведення
трансформації соціально-комунальних послуг регіону як
сукупності організаційних, економічних, технічних, тех-
нологічних та інших дій, заходів, методів, застосування
яких зумовлює перехід від одного етапу виробництва
продукції і послуг до іншого (нового, ефективнішого) в
межах заданої (традиційної) місії суб'єкта господарю-
вання. Соціально спрямованою галуззю регіональної
економіки є житлово-комунальне господарство — ба-
гатогалузева господарська система, функціонування
якої зорієнтоване на повноцінне задоволення житлово-
комунальних потреб кінцевих споживачів — населен-
ня, підприємств, установ та організацій, що забезпечує
реалізацію законодавчо закріплених прав цих спожи-
вачів на відповідний рівень якості послуг.

У сучасних умовах подолання кризових явищ в Ук-
раїні зростає роль своєчасного та якісного аналізу
фінансового стану підприємств, оцінки їхньої лік-
відності, платоспроможності і фінансової стійкості та
пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової ста-
більності. Особливого значення набуває своєчасна та
об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за
виникнення різноманітних форм власності, оскільки
жодний власник не повинен нехтувати потенційними
можливостями збільшення прибутку, які можна вияви-
ти тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналі-
зу фінансового стану підприємств. Актуальними є ці
питання і для підприємств житлово-комунального гос-
подарства. Значна увага до аналізу фінансового стану
підприємств житлово-комунального господарства при-
діляється ще й тому, що, з одного боку, він є результа-
том діяльності підприємства, свідчить про його досяг-
нення, а з другого — виявляє передумови розвитку під-
приємства та регіону в цілому.

Фінансовий стан підприємства житлово-комунально-
го господарства залежить від результатів його виробни-
чої, комерційної та фінансово-господарської діяльності.
Важливими характеристиками фінансового стану
підприємств житлово-комунального господарства є оці-
нка їх платоспроможності, як спроможності розрахову-
ватися за своїми зобов'язаннями та фінансова стійкість
підприємства, яка пов'язана з рівнем залежності від кре-
диторів та інвесторів та характеризується співвідношен-
ням власних і залучених коштів, недопущенням невиправ-
даної дебіторської і кредиторської заборгованості.
Фінансовий стан підприємства визначають сукупністю
показників, що відображають наявність, розміщення й
використання ресурсів підприємства, його реальні і по-
тенційні фінансові можливості. При цьому виявлення ре-
зервів зростання рентабельності, зниження собівартості
та інших резервів ефективного розвитку підприємства є
предметом фінансового аналізу.

Фінансова діяльність підприємств житлово-кому-
нального господарства має бути спрямована на забез-
печення систематичного надходження й ефективного
використання фінансових ресурсів, дотримання розра-
хункової і кредитної дисципліни, досягнення раціональ-
ного співвідношення власних і залучених коштів, фінан-
сової стійкості з метою ефективного функціонування
підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність і
практична значущість систематичної оцінки фінансово-
го стану підприємств житлово-комунального господар-
ства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його ста-
більного фінансового стану.

Неефективність використання фінансових ресурсів
призводить до низької платоспроможності підприємства
і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, ви-
робництві та реалізації послуг; до невиконання плану
прибутку, зниження рентабельності підприємства, до
загрози економічних санкцій. Тому фінансовий стан
підприємств житлово-комунального господарства — це
ступінь їх забезпеченості необхідними фінансовими ре-
сурсами для здійснення ефективної господарської
діяльності та своєчасного проведення грошових розра-
хунків за своїми зобов'язаннями. У ньому знаходять
відображення у вартісній формі загальні результати
роботи підприємства, в тому числі і роботи з управлін-
ня фінансовими ресурсами, тобто фінансової роботи.

Світовий та вітчизняний досвід фінансового забез-
печення підприємств житлово-комунального господар-
ства визначає три групи джерел фінансування житло-
во-комунального господарства міста: власні та при-
рівняні до них кошти, залучені та запозичені, кошти от-
римані у разі перерозподілу. До першої групи джерел
фінансування належать статутний фонд, амортизаційні
відрахування, дебіторська заборгованість, прибуток,
який формується за рахунок доходу, отриманого від
основного виду діяльності та від допоміжного виду
діяльності (оренда, платні послуги). До другої — кре-
дитні та інвестиційні ресурси. До третьої — кошти дер-
жавного та місцевого бюджетів через міжбюджетні
трансферти (дотації, субвенції, субсидії).

Слід зазначити, що для переважної кількості вітчиз-
няних підприємств житлово-комунального господарства,
місцеві бюджети, які визначають і закріплюють відносну
економічну самостійність органів місцевого самовряду-
вання є основним джерелом фінансування їх діяльності.
Підприємства житлово-комунального господарства для
здійснення господарської діяльності наділяються упов-
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новаженими органами майном виключно для його вико-
ристання за цільовим призначенням. Майно, передане
підприємству уповноваженим органом, а також майно,
що набувається підприємством, належить до комуналь-
ної власності територіальної громади.

Основними завданнями аналізу фінансового стану
підприємства житлово-комунального господарства є,
по-перше, оцінка ефективності використання фінансо-
вих ресурсів, по-друге, оцінка достатності фінансуван-
ня для виконання основної місії комунального підприє-
мства — підвищення комфортності отримання соціаль-
но-комунальних послуг населенням регіону, по-третє,
визначення шляхів його зміцнення та підтримання дос-
татнього рівня ліквідності і платоспроможності

Результати проведеного фінансового аналізу під-
приємств житлово-комунального господарства м. Дніп-
родзержинська дозволили зробити висновки, що впро-
довж останніх років на підприємствах спостерігалася
стабільно несприятлива ситуація з фінансуванням їх
майна. Так, необоротні активи сформовані за рахунок
власних коштів лише частково, переважна їх частина —
за рахунок кредиторської заборгованості, оборотні ак-
тиви підприємства сформовані виключно за рахунок
кредиторської заборгованості. Зросла частка дебі-
торської заборгованості у вартості активів. Стан "актив-
них" основних засобів не дозволяє підприємствам
здійснювати диверсифіковану операційну діяльність.
Змінились також джерела формування майна. Суттєво
скоротилась сума власного капіталу підприємств пере-
важно за рахунок збільшення суми непокритих збитків.

Така ситуація не може бути оцінена як сприятлива, і
свідчить про низьку якість фінансового забезпечення
на підприємствах. Характерним є те, що активи нагро-
маджуються завдяки кредиторській заборгованості, а
її стале зростання негативно вплинуло як на платоспро-
можність підприємств, так і на фінансову стійкість.
Підприємства постійно відчувають потребу у фінансу-
ванні оборотного капіталу, причому дефіцит оборотно-
го капіталу зростає.

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що через
недосконалість тендерних вимог на виконання певних
послуг за рахунок коштів місцевого бюджету за прин-
ципом "найдешевше — означає найвигідніше" замов-
лення віддають комерційним структурам, часто навіть
не місцевим. Кошти спрямовують і використовують в
інших населених пунктах, в той час, як виробничі і тру-
дові ресурси спеціалізованих підприємств не викорис-
товуються, зростає заборгованість з заробітної плати,
не здійснюються відрахування з неї в бюджет та пенсійні
фонди, зростає соціальна напруженість. Не отримуючи
замовлення та фінансування, підприємства нарощують
збитки, що визначає їх діяльність неефективною та не-
здатною виконувати свою соціальну місію.

Причинами кризового стану підприємств практично
усіх галузей та секторів економіки Україні є не тільки
вплив зовнішніх факторів: зниження платоспроможно-
го попиту, втрата налагоджених господарських зв'язків,
ринків закупівлі та збуту, суттєве збільшення цін на енер-
гоносії, недосконале правове поле господарювання
тощо, а й не адекватний ринковим вимогам стан управ-
ління господарсько-фінансовою діяльністю суб'єктів
господарювання.

Конституційний Суд України прийняв дуже важливе
для вітчизняних комунальників рішення: він дозволив
органам місцевого самоврядування припиняти процеду-

ру банкрутства комунальних унітарних підприємств на
будь-якій стадії. Однак залишається дискусійним питан-
ня: "Чи допоможе це комунальним підприємствам, чи,
навпаки, призведе до того, що підприємства не зможуть
самотужки вести свою фінансово-господарську діяль-
ність, припинять діяльність і залишать мешканців вза-
галі без комунальних послуг?".

Питання антикризового управління, а саме: санації
щодо комунальних підприємств, це не лише проблеми
самих підприємств, а й органів самоврядування. Тим
більше, що досвід розвинених країн та елементарна ло-
гіка підказують, що така справа не стільки вигідна з еко-
номічної точки зору, оскільки надає органам місцевого
самоврядування можливість створити додаткові робочі
місця, більш ретельно здійснювати контроль за надан-
ням якісних послуг жителям населених пунктів, що є од-
ним із головних завдань цих органів та взагалі — го-
ловним аргументом ефективності їх діяльності та доц-
ільності функціонування.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінан-

сового стану підприємств житлово-комунального госпо-
дарства, слід ще раз підкреслити, що необхідність та зна-
чення такої оцінки зумовлені потребою систематичного
аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин,
переходу до самоокупності, самофінансування, потре-
бою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, по-
шуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стаб-
ільності підприємства та виконання своєї місії.

Зміни, що відбуваються у регіональній політиці, пе-
редбачають підвищення ролі і відповідальності місцевих
органів влади, пошук інноваційних інструментів економ-
ічного розвитку, об'єднання зусиль бізнесу, громадсь-
кості. Реформування економіки вимагає перебудови схем
регіонального управління, змістом якого повинно стати
поєднання економічних інтересів держави і регіонів та
повноцінне задоволення потреб споживачів послуг
підприємств житлово-комунального господарства.
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ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Основною умовою досягнення довготривалих,
позитивних темпів економічного зростання як ре-
ального сектора економіки, так і окремих під-
приємств є активна інноваційна та інвестиційна ді-
яльність. Зважаючи на те, що активізація іннова-
ційно-інвестиційної діяльності належить до систем-
них питань макроекономічного розвитку, вирішен-
ня яких має здійснюватися насамперед на держав-
ному рівні, дослідження теоретичних і практичних
питань формування державної інноваційно-інвести-
ційної політики є досить важливим для сучасної на-
уки.
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У статті розглянуто підходи до визначення та оцінювання інвестиційного клімату регіонів Ук-

раїни. Запропоновано методику оцінки, яка дозволить визначити інтегральний показник інвес-

тиційної привабливості регіону та сформувати напрями вдосконалення інноваційно-інвестиц-

ійної політики Полтавського регіону, що забезпечить ефективність планування його просторо-

вого розвитку.

The article analyzes scientific and methodological approaches to evaluate regional investment

climate. It has developed the method of estimation the investment climate in Poltava region, which

includes natural-geographic, consumer, innovation, manufacturing, financial, infrastructural

potentials and indicators, which reflects the state of the legal framework and assessment of the

political, environmental, criminal, economic, social risks. There has been used the method of expert

estimates and ranking method to calculate the integral index of innovative investment attractiveness

in Poltava region. Considering sufficiently high investment attractiveness in Poltava region, was

formed strategic measures to improve the efficiency in its development.
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Інноваційний розвиток вимагає необхідного інвес-
тування, в той час як стимулювання інвестиційної діяль-
ності має розглядатися в контексті загального інновац-
ійного вектора стратегічного розвитку держави. Інвес-
тиції в галузі неінноваційного характеру, враховуючи їх
більш високу рентабельність, приватний сектор забез-
печить самостійно, а інноваційно спрямовані галузі по-
требують більшої уваги з боку держави.

Незважаючи на те, що інтерес до проблеми оцінки
інвестиційного клімату регіонів Україні в останні роки
істотно зріс, що призвело до появи значного числа нау-
ково-методичних розробок з даної проблематики, фор-
мування комплексної системи оцінки інвестиційної при-
вабливості регіонів ще далека до завершення.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

127

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах гострої міжнародної конкуренції на ринку
капіталів, внаслідок постійного перевищення попиту над
їх пропозицією, важливою та актуальною проблемою по-
стає формування сприятливого інвестиційного середови-
ща, тобто створення умов для підвищення інвестиційної
активності вітчизняних та іноземних суб'єктів підприєм-
ницької діяльності. Визначальними чинниками цього про-
цесу є новітні явища просторового розвитку, пов'язані з
поширенням глобалізаційних процесів та проявом ознак
постіндустріального суспільства; формування особливих
соціально-економічних відносин, що виникають в умовах
реалізації державної регіональної політики.

Поглиблення міжрегіональних диспропорцій у рівні за-
безпечення територій інвестиційними ресурсами вимагає
дослідження регіональних особливостей та факторів фор-
мування інвестиційного клімату, оцінки існуючих тенденцій
та здійснення прогнозних передбачень його трансформації.

Поточна ситуація в інноваційній сфері робить на-
гальною розробку такої політики, яка б забезпечувала
розширене відтворення об'єктної бази інноваційної
діяльності та незворотний вплив інновацій на приско-
рене економічне зростання країни.

Проблемам інноваційної діяльності, її окремим ас-
пектам, визначенню інноваційної політики присвячені
праці багатьох зарубіжних та вітчизняних учених. У пер-
шу чергу необхідно зазначити роботи таких сучасних
вчених, як Амоша О.І. [1], Амітан В.Н., Гальчинський
А.С. [2], Дорофієнко В.В., Мерзляк А.В., В.В. Онікієн-
ко., Підопригора О.А., Пересада А.А., Поважний С.Ф.,
Чумаченко М.Г. [3] та інші.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження науково-методичних

підходів до оцінювання інвестиційного клімату регіонів
України.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність
розв'язання таких задач:

— розробити методику оцінювання інвестиційного
клімату Полтавського регіону;

— дослідити тенденції зміни інноваційно-інвестиційної
активності, та визначити механізм її стимулювання;

— визначити основні напрями розбудови моделі
просторового розвитку регіональної економіки.

Теоретичну і методологічну основу дослідження
становлять фундаментальні положення економічної
теорії, цивільного й господарського права, сучасних
теорій державного управління та місцевого самовряду-
вання, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених і
практиків з проблем інноваційної та інвестиційної діяль-
ності, прогнозування і програмування регіонального
розвитку, принципи й методи управління територіаль-
но-локалізованими об'єктами.

При вирішенні поставлених завдань використано низ-
ку взаємодоповнюючих методів: порівняльно-історичний
— передбачав вивчення проблеми та дослідження тен-
денцій; аналітичний — порівняння, систематизацію та
узагальнення; прогностичний — моделювання; статистич-
ного аналізу — визначення динаміки інноваційно-інвес-
тиційної діяльності в регіонах; регіонального аналізу —
виявлення особливостей інвестиційної політики регіонів.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ
Державна інноваційно-інвестиційна політика — це

система управління інноваційною та інвестиційною
діяльністю, в основі якої закладено сукупність прин-
ципів, методів та форм діяльності держави, спрямова-
них на створення належних умов для розвитку іннова-
ційно-інвестиційних процесів в економіці, стимулюван-
ня впровадження результатів інноваційно-інвестиційної
діяльності в науково-технічній та виробничій сферах.

Закон України "Про інноваційну діяльність" визна-
чає головною метою державної інноваційно-інвести-
ційної політики створення соціально-економічних, ор-
ганізаційних і правових умов для ефективного відтво-
рення, розвитку й використання науково-технічного по-
тенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних
екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозбе-
рігаючих технологій, виробництва й реалізації нових
видів конкурентоздатної продукції [4].

Основна проблема в оцінці інноваційно-інвестиційно-
го потенціалу регіонів з урахуванням вищезазначених
факторів полягає в тому, що їх вкрай тяжко виміряти.

До регіонів з відносно сприятливим інвестиційним
кліматом можна віднести Центральний економічний
район. Середній або нижче середнього показники інве-
стиційної привабливості значної частини економічних
районів України є свідченням тяжкого стану в інвес-
тиційній сфері, а значна різниця в показниках відобра-
жає їх велику територіальну диференціацію. Отже, інно-
ваційно-інвестиційна політика держави для різних ре-
гіонів також має бути диференційованою [5].

Для визначення інвестиційної привабливості ре-
гіонів була розроблена методика оцінки інвестиційно-
го клімату, що враховує наступні види потенціалу.

Природно-географічний потенціал необхідно оціню-
вати за трьома напрямами: оцінити наявність природ-
них запасів нафти і газу (вуглеводневих ресурсів), які є
найбільш значущими для рівня сприятливості інвести-
ційного клімату регіонів, наявність природних запасів
мінерально-сировинних ресурсів (окрім вуглеводневих)
і географічне положення.

Наявність природних запасів мінерально-сировин-
них ресурсів можна визначити двома способами, залеж-
но від наявних даних. Оскільки мінерально-сировинні
ресурси це відносний показник, то для визначення за-
пасів вуглеводневих ресурсів на території регіону, що є
абсолютною величиною, з метою їх виключення із за-
гальних мінерально-сировинних ресурсів (МСР) необ-
хідний перевідний коефіцієнт.

Споживчий потенціал регіону пропонується визначити
через обсяг роздрібного товарообігу. Трудовий потенціал
необхідно оцінити в кількісному і якісному аспекті. Кількісну
сторону трудових ресурсів регіону характеризує щільність
населення, а якісну сторону трудового потенціалу характе-
ризують рівень економічно активного населення і освітній
рівень економічно активного населення.

Інноваційний потенціал регіону характеризується
більшою мірою показником, що відображає відношен-
ня витрат на науково-дослідні і дослідно-конструк-
торські роботи до валового регіонального продукту.
Інституційний потенціал регіону неможливо оцінити
кількісним показником. Тому в цьому випадку пропо-
нується використовувати бальні оцінки.
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Для оцінки виробничого потенціалу регіону, необ-
хідно розрахувати три показники: об'єм промислового
виробництва, темпи зміни об'єму промислового вироб-
ництва і експорт продукції в далеке і ближнє зарубіжжя.

Фінансовий потенціал регіону з високою мірою до-
стовірності дозволяють оцінити наступні показники:
частка збиткових підприємств; сумарний об'єм прибут-
ку підприємств регіону; об'єм кредитів, виданих комер-
ційними банками суб'єктам підприємницької діяльності.

Інфраструктурний потенціал також пропонується оці-
нити за декількома напрямами: забезпеченість населення
житлом, забезпеченість населення домашніми телефона-
ми мережі загального користування, забезпеченість регі-
ону автомобільними дорогами з твердим покриттям.

Показник, що відображає стан законодавчої бази
регіону носить якісний характер і визначається на ос-
нові оцінок експертів. Експертна оцінка здійснюється на
основі порівняльного аналізу регіональних законодав-
чих актів по питаннях інвестиційної діяльності.

Для оцінки політичних ризиків регіонів раціональ-
но використовувати показник, отриманий із застосуван-
ням статистичних методів що відображають розподіл
політичних симпатій населення за наслідками останніх
виборів депутатів Верховної Ради, тобто різниця між до-
лями голосів, відданих в регіоні на виборах за шляхи
реформ і проти них, віднесена до тієї ж різниці в цілому
в державі, так і бальну експертну оцінку рівня політич-
ної стабільності в регіоні.

Екологічний ризик регіону складається з рівня дис-
комфортності клімату регіону, рівня скидань в поверх-
неві водні об'єкти токсичних відходів виробництва і
рівня викидів в атмосферу.

Показник кримінального ризику регіону відображає
рівень злочинності в ньому. Рівень злочинності пропо-
нується визначити не одновимірним, а двомірним показ-
ником, що інтегрує загальну кількість злочинів (за ви-
рахуванням найбільш тяжких) і кількість найбільш тяж-

ких злочинів — вбивств, замахів на вбивство і умисного
спричинення тяжкої шкоди здоров'ю.

Найбільший інтерес для інвестора в частині економі-
чних ризиків представляє рівень інфляції в регіоні, допу-
стима частка зарубіжної участі в капіталі підприємства і
можливість перекладення дивідендів за рубіж. Оскільки
останній чинник регулюється на державному рівні, то він
матиме однакове значення на всій території країни і не
вплине на інвестиційну привабливість регіону.

Рівень інфляції характеризує індекс інфляції, ви-
значений як середньоарифметичне значення індексів
інфляції за товарами, що входять до споживчої корзини.

Соціальні ризики потрібно оцінювати за трьома напря-
мами, що враховують частку бідного населення, рівень
безробіття і рівень конфліктності трудових відносин.

Показник інвестиційної активності, на відміну від по-
казників інвестиційного потенціалу і інвестиційного ри-
зику пропонуємо оцінити лише двома показниками, які
також інтегруються за формулою багатовимірної серед-
ньої (хоча в даному випадку мова йде лише про двомір-
ну середню):

а) обсяг інвестицій, що приходиться на 1 особу;
б) темпи зростання інвестицій в регіоні.
Усі ці кількісні характеристики не включають інвес-

тиції, що фінансуються з державного бюджету, оскіль-
ки міжрегіональний розподіл останніх визначається в
основному неринковими чинниками і не обумовлений
інвестиційною привабливістю регіонів.

Показники інвестиційного клімату Полтавського
регіону, що визначені за наведеною методикою, до-
цільно згрупувати у таблицю 1.

Розраховані показники дозволять оцінити інвести-
ційний клімат Полтавського регіону. Оцінка сприятли-
вості інвестиційного клімату регіонів проводиться у де-
кілька етапів. На першому етапі, на підставі логічного
аналізу формується початковий набір чинників, здатних,
з одного боку, служити характеристиками інвестицій-

Таблиця 1. Динаміка інвестиційного клімату Полтавського регіону

за 2005—2011 рр.

Критерії 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Виробничий потенціал (темп зростання) 1,047 1,324 1,24 1,108 0,93 1,52 1,23 

2. Фінансовий потенціал 1,029 0,901 2,93 0,782 0,731 3,34 7,06 

3. Споживчий потенціал 1,224 1,231 1,197 1,221 0,803 8,52 9,73 

4. Темп зростання інвестицій 1,284 1,283 1,401 1,324 0,87 0,87 0,95 

5. Інноваційний потенціал 0,002 0,0015 0,0014 0,0016 0,0014 0,001 0,001 

6. Показник інвестиційної активності (обсяг) 2,36 3,06 4,33 5,79 5,08 5,17 4,98 

7. Виробничий потенціал (експорт) 30,72 30,82 30,97 41,58 34,63 1,49 2,28 

8. Трудовий потенціал (якісний аспект) 0,47 0,48 0,48 0,485 0,477 0,48 0,49 

9. Інфраструктурний потенціал (житло) 23,27 23,64 23,91 24,23 24,51 24,87 25,17 

10. Соціальний ризик (рівень безробіття) 53,86 49,4 44,14 57,32 42,09 43,03 41,5 

11. Трудовий потенціал (кількісний аспект) 54,6 53,98 53,49 52,95 52,48 51,66 51,02 

12. Виробничий потенціал (обсяг виробництва) 14,69 19,67 24,63 27,58 25,87 39,82 49,42 

13. Трудовий потенціал (освітній рівень) 0,044 0,047 0,049 0,049 0,048 0,047 0,048 

14. Інфраструктурний потенціал (автодороги) 41,52 41,74 42,02 42,35 42,53 42,85 43,12 

15. Соціальний ризик (бідне населення) 0,514 0,502 0,284 0,187 0,208 0,21 0,251 

16. Інфраструктурний потенціал (телефони) 0,032 0,034 0,035 0,036 0,037 
0,037 

 
0,035 

17. Соціальний ризик (конфлікти) 0,02 0,018 0,016 0,018 0,012 0,013 0,015 
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ної привабливості регіонів, а з іншого боку, впливають
на інноваційну активність.

Щоб виключити вплив розмірів регіонів, кількості
людей, що проживають в них, всі часткові ознаки інвес-
тиційної привабливості повинні включатися в розраху-
нок інтегрального показника одиницями вимірювання,
вираженими відносними величинами — душовими, тем-
повими, пайовими, бальними оцінками.

На підставі кореляційного аналізу можна виділити набір
чинників інвестиційної привабливості, що виявляють мак-
симальний ступінь тісноти зв'язку з показниками інвестиц-
ійної та інноваційної активності. Результатом вказаної про-
цедури є отримання компактного набору найбільш інвести-
ційних значущих часткових показників інвестиційної приваб-
ливості регіонів. Зведення числових характеристик частко-
вих показників рівня сприятливості інвестиційного клімату
проводиться за формулою багатовимірної середньої.

Запропонована методика оцінки сприятливості інвес-
тиційного клімату дозволяє понизити суб'єктивність оцінок,
забезпечує можливість міжрегіональних зіставлень з ура-
хуванням того, на скільки певний регіон перевершує інший
або на скільки він поступається іншому, і що особливо важ-
ливе, цей метод максимально передбачає можливість про-
гнозування і сприяє меті перетворення методики оцінки інве-
стиційної привабливості регіонів в інструмент розробки ре-

гіональних прогнозів інвестиційної та інноваційної актив-
ності як показника ефективності використання потенціалу
регіону, що сприятиме ефективному стратегічному плану-
ванню просторового розвитку регіонів.

Для розрахунку інтегрального показника іннова-
ційно-інвестиційної привабливості Полтавського регіо-
ну доцільно використати метод експертних оцінок та
рейтинговий метод.

Метод експертних оцінок — один з основних ме-
тодів науково-технічного прогнозування, який грун-
тується на припущенні, що на основі думок експертів
можна збудувати адекватну модель майбутнього роз-
витку об'єкта прогнозування. Відправною інформацією
при цьому є думка спеціалістів, які займаються дослід-
женнями й розробками в прогнозованій галузі (табл. 2).

Інтегральний показник інноваційно-інвестиційної
привабливості Полтавського регіону визначається на
основі застосування експертного методу та рейтинго-
вої оцінки за наступною формулою:

N=0,29*ВПтемп+0,146*ФП+0,096*СП+0,073*
*Т.зр.інв.+0,058*Інн.П+0,049*Інв.акт.об.+0,042*
*ВПекс.+0,036*ТПякіс+0,033*Інф.Пжит+0,029*
*Соц.р.рів.безр+0,026*ТПкільк+0,024*ВПоб.вир.+
+ 0 , 0 2 3 * Т П о с в . + 0 , 0 2 1 * І н ф . П а в т + 0 , 0 1 9 *
*Соц.р.бід.нас.+0,018*Інф.Птел.+0,017*Соц.р.конф.

Таблиця 2. Оцінка інвестиційного клімату Полтавського регіону експертним методом

Критерії 

Експерти (Кількість спеціалістів) 

С
у
м
а 

р
ан
гі
в
 

М
іс
ц
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Споживчий потенціал 
(СП) 

5 7 6 3 2 9 4 2 4 8 50 3 

2. Трудовий потенціал 

(кількісно) (ТПкільк) 
7 9 12 15 13 3 10 16 11 13 109 11 

3. Трудовий потенціал 
(якісно) (ТПякіс) 

13 11 4 8 6 5 14 7 8 10 86 8 

4. Трудовий потенціал 
(освітній рівень) (ТПосв) 

16 5 13 12 14 7 13 8 14 15 117 13 

5. Інноваційний потенціал 
(Інн.П) 

3 8 9 14 1 2 7 3 5 4 56 5 

6. Виробничий потенціал 
(обсяг виробництва) 

(ВПоб.вир.) 

8 6 5 13 11 11 15 15 16 11 111 12 

7. Виробничий потенціал 

(темп зростання) (ВПтемп) 
1 3 2 1 5 4 2 1 1 2 22 1 

8. Виробничий потенціал 

(експорт) (ВПекс) 
12 13 14 5 3 6 8 6 13 5 85 7 

9. Фінансовий потенціал 

(ФП) 
6 1 3 2 4 1 1 5 2 3 28 2 

10.Інфраструктурний 

потенціал (житло) 

(Інф.Пжит) 

9 14 8 11 12 14 6 10 6 7 97 9 

11.Інфраструктурний 

потенціал (телефон) 

(Інф.Птел) 

17 10 17 10 15 12 16 17 12 16 142 16 

12.Інфраструктурний 

потенціал (автодороги) 

(Інф.Павт) 

10 16 15 9 16 13 9 9 9 14 120 14 

13. Соціальні ризики (бідне 

населення) (Соц.р.бід.нас) 
4 15 16 16 10 17 12 14 15 9 128 15 

14. Соціальні ризики 

(рівень безробіття) 

(Соц.р.рів.безр) 

11 12 7 4 8 15 11 12 7 12 99 10 

15. Соціальні ризики 

(конфлікти) (Соц.р.конф) 
14 17 10 17 17 16 17 13 17 17 155 17 

16. Показник інвестиційної 

активності (обсяг) 

(Інв.акт.об) 

15 2 1 7 9 8 3 4 10 6 65 6 

17. Темп зростання 

інвестицій 
(Т.зр.інв.) 

2 4 11 6 7 4 5 11 3 1 54 4 
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Інтегральні показники інноваційно-інвестиційної
привабливості Полтавського регіону наводяться у таб-
лиці 3 (рис. 1).

Проаналізувавши динаміку інвестиційного клімату
Полтавського регіону треба відмітити, що найбільш при-
вабливим для інвестування був 2011 рік з відносним
показником 8,207. Внаслідок світової фінансової кри-
зи у 2009 році показники привабливості скоротилися до
7,15, що навіть менше за аналогічний показник у 2006
році. Саме тому необхідно визначити, які з чинників най-
більше впливають на валовий регіональний продукт та
економічне зростання.

ВИСНОВКИ
Здійснення інноваційних перетворень в Україні пе-

редбачає застосування ефективних механізмів, спрямо-
ваних на системну перебудову інноваційної і інвестицій-
ної діяльності та формування єдиного механізму держав-
ного регулювання просторового розвитку країни. Запро-
поновано такі практичні рекомендації органам держав-
ної влади, щодо регулювання інноваційної сфери еконо-
міки України: створення регіональних філій Української
державної інноваційної компанії та Агенцій регіонального
розвитку; формування регіонального реєстру професій-
них установ, які займаються інноваційною діяльністю;
введення мереж галузевих консультаційних центрів з пи-
тань реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.

Враховуючи достатньо високу інвестиційну приваб-
ливість Полтавського регіону, а також попит на продукцію
окремих підприємств, який постійно зростає можливо оці-
нити та сформувати стратегічні заходи щодо підвищення
ефективності його просторового розвитку, які включають:

— стратегію оновлення основних фондів, заміни
обладнання більш продуктивним та менш енергоємним,
що забезпечить економічне зростання найбільш пріо-
ритетних галузей регіону;

— впровадження організаційно-технічних, іннова-
ційних та фінансових заходів щодо збільшення питомої
ваги інноваційної продукції в загальному обсязі промис-
лової продукції, що випускають підприємства регіону;

— формування ефективної інноваційно-
інвестиційної політики, яка дозволить залу-
чення інвестицій в інновації тих об'єктів, які
є пріоритетними та структуроутворюючими.

Ключове завдання регулювання іннова-
ційної складової просторового розвитку

полягає в тому, щоб за рахунок активних структурних
змін в інвестиційній діяльності вишукувати, формувати
і концентрувати на регіональному рівні інвестиційні ре-
сурси різних джерел надходження та спрямовувати їх
на вирішення найбільш значущих, актуальних і не-
відкладних проблем регіону. Вирішення цього завдан-
ня можливо за рахунок узгодження системи заходів ре-
гіональної політики держави з тими, що мають розроб-
лятися на рівні регіону як елементи стратегічної іннова-
ційної ініціативи.

Стимулами, які застосовуються в регіональній по-
літиці для залучення інвестицій в Україну, можуть бути:
підтримка політичної стабільності; приведення правової
системи до європейських стандартів, зокрема відносно
захисту прав власності; зменшення інфляції до припус-
тимого рівня; посилення ролі української валюти у роз-
рахунках на внутрішньому ринку; створення дієвої сис-
теми антикризового моніторингу; реальне упроваджен-
ня ринкових механізмів у соціально-економічній сфері;
подолання бюрократизму та корупції у відносинах з іно-
земними інвесторами.
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Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N1 7,0734 7,1654 7,4756 8,0926 7,1516 7,416 8,207 

Таблиця 3. Динаміка інтегрального показника

інноваційно-інвестиційної привабливості

Полтавського регіону
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Рис. 1. Динаміка інвестиційного клімату

Полтавського регіону за 2005—2011рр.
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ВСТУП
У сучасних умовах — в умовах розвитку ринкових відно-

син актуальним залишається питання оплати праці, а також
перебудова організації обліку заробітної плати. Проведен-
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Успішна діяльність будь-якої організації немислима без аналізу трудових показників, який

дозволяє більш точно оцінити техніко-економічний потенціал, визначити резерви ефективного

використання працівників підприємства, покращення організації, умов праці та її оплати. Од-

ним із способів внутрішньої оцінки діяльності підприємств, зокрема, аналізу трудових показ-

ників, являється створення особливого напряму діяльності — внутрішнього контролю трудової

сфери (персоналу), що і обумовлює актуальність даної статті.

Винятково важлива роль оплати праці у функціонуванні економіки зумовлена тим, що вона

має одночасно виконувати ряд функцій: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, соціальну,

вимірювально-розподільчу, ресурсно-розміщувальну, функцію формування платоспроможного

попиту населення, функцію забезпечення матеріального стимулювання працівників.

Successful activity of any organization is unthinkable without the analysis of labour indexes, which

allows more exactly to estimate tekhniko, is economic potential, to define backlogs of the effective

use of workers of enterprise, improvement of organization, terms of labour and his payment. One of

methods of internal estimation of activity of enterprises, in particular, to the analysis of labour indexes,

there is creation of the special direction of activity — internal control of labour sphere (to the

personnel), that stipulates actuality of this article.

Exceptionally the important role of payment of labour in functioning of economy is predefined that

it must simultaneously execute the row of functions: reproductive, stimulant, regulative, social,

instrumentation distributive, resursno-rozmischuval'nu, function of forming of solvent demand of

population, function of providing of financial stimulation of workers.

ня реформи забезпечить поетапне підвищення заробітної
плати і створення ефективного мотиваційного механізму,
який грунтується на поєднанні економічних стимулів і со-
ціальних гарантій.
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Заробітна плата як економічна категорія відображає
відносини між найманими працівниками і роботодавцями
щодо розподілу новоствореної вартості. При цьому, якщо
для найманих працівників вона є основним джерелом дохо-
ду, то для роботодавців — це елемент витрат на виробниц-
тво, що вливає на конкурентоспроможність продукції, до-
ходи підприємства, прибутки підприємців [1].

Сучасний економічний розвиток свідчить про не-
обхідність використання нових теоретичних підходів, при-
кладного інструментарію, які уможливлюють ефективне
подолання складними соціально-економічними системами
господарювання контролю розрахунків з оплати праці в
ринковому середовищі та дасть змогу своєчасно адаптува-
тися до нього.

Питання розробки ефективного механізму управління
соціально-економічним дослідженням у сфері контролю
розрахунків з оплати праці набуло значного поширення у
працях вітчизняних та зарубіжних науковців і фактично є
складовою більшості наукових досліджень в економіці.
Ґрунтовними є праці Л.І. Абалкіна, М.О. Волгіна, Б.М. Ген-
кіна, А.В. Гончарової, Є.І. Капустіна, Д.М. Карпухіна, Р.П.
Колосової, Ю.Л. Маневича, M.Г. Мошенського, А.А.
Нікіфорової, Г.Р. Погосяна, В.Д. Ракоті, Г.Е. Слєзінгера та
інші. А для ефективного функціонування і забезпечення кон-
курентоспроможності підприємств та інших суб'єктів госпо-
дарювання необхідно якісно розвивати матеріально-
технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та
інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу ке-
рівників підприємницьких структур до ефективного управл-
іння технологічними й організаційними змінами, а особли-
во до визначення та використання їх потенційних соціаль-
но-економічних можливостей.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування доцільності теоретичних

аспектів управління соціально-економічного механізму при
здійсненні контролю оплати праці

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасний етап розвитку України характеризується її
інтеграцією у систему міжнародних економічних відносин.
Цей процес тісно пов'язаний з необхідністю удосконалення
фінансово — економічного контролю, який являє собою
систему спостереження і перевірки процесу функціонуван-
ня відповідного об'єкта. Контроль не лише дає можливість
отримати інформацію про об'єкт, а й впливає на нього —
покращує виконавчу дисципліну. Отже, завдяки впливу на
дійсність контроль проявляється в двох основних значен-
нях — як функція і як принцип управління [10, с. 134].

Взагалі підприємство необхідно розглядати як економ-
іко-соціальну систему, життєздатність якої залежить від
організованості не тільки економічних, а і соціальних про-
цесів. Для управління ними слід розробити нові методо-
логічні основи, нову концепцію менеджменту, щоб ліквіду-
вати розбіжності, що виникли в продуктивних силах і вироб-
ничих відносинах: сприяти введенню в дію, крім економіч-
них чинників виробництва, таких соціально-економічних
ресурсів, як підприємливість, компетентність, попит, пози-
тивний імідж; ефективно реформувати відносини власності;
організовувати управління повним циклом відтворення ка-
піталу; розвивати цінності нової культури підприємства;
сприяти кооперації інтелектуальної праці, розвитку самоме-
неджменту діяльності творчої людини; посилювати соціаль-
ну відповідальність менеджменту і створювати на під-
приємстві клімат соціального партнерства [4].

Але складність дослідження цього напряму полягає у
наявності факторів: масштабності та багатоаспектності со-

ціально-економічного життя суспільства; різниці середовищ
соціально-економічних систем; відмінності у виробничих,
законодавчих, територіальних, ментальних, ринкових, галу-
зевих факторах впливу [6].

Контроль у сфері оплати праці — це система заходів зі
збору інформації, її аналізу й оцінки на цій основі ефектив-
ності діяльності підприємства з організації праці та її опла-
ти.

Винятково важлива роль оплати праці у функціонуванні
економіки зумовлена тим, що вона має одночасно викону-
вати ряд функцій: відтворювальну, стимулюючу, регулюю-
чу, соціальну, вимірювально-розподільчу, ресурсно-розмі-
щувальну, функцію формування платоспроможного попиту
населення, функцію забезпечення матеріального стимулю-
вання працівників.

Усі перелічені функції тісно взаємопов'язані, й лише при
їх сукупному виконанні досягається ефективна організація
заробітної плати. Будь-яке протиставлення будь-якої із пе-
релічених функцій сприяє розвитку кризових явищ.

На сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні дорі-
внює прожитковому мінімуму для працездатних осіб [2, с.
4].

За даними Міжнародної організації праці, мінімальна
заробітна плата у більшості зарубіжних країн становить від
40 до 60 % середньої заробітної плати, або в середньому
50 %. Отже, якщо середня заробітна плата за 2012 р. по
Україні становила 3 377 грн., то мінімальна заробітна плата
мала б становити 1 688,50 грн.

За 2012 р. в усіх регіонах середній розмір заробітної
плати був вищим за мінімальну заробітну плату, при цьому
лише в п'яти з них заробітна плата перевищила середню в
країні: в м. Києві — 5 368 грн., Донецькій області — 3 811
грн., м. Севастополь — 3 655 грн., Київській області — 3
528 грн., Дніпропетровській області — 3 385 грн. Найниж-
чий рівень заробітної плати спостерігався в Тернопільській,
Чернігівській, Херсонській, Волинській та Чернівецькій об-
ластях [1].

Можна зробити висновок, що для збереження умов по-
дальшого зростання мінімальної заробітної плати необхід-
не істотне підвищення середньої заробітної плати. Нині
підприємства самостійно регулюють рівень оплати праці,
за винятком розміру мінімальної заробітної плати. При цьо-
му на більшості з них нормування праці перебуває на при-
мітивному рівні, оскільки ліквідовані або скорочені служби
з нормування, а відповідальність за нормування праці не-
суть роботодавці, які іноді самостійно встановлюють надто
високі норми. Для збільшення своїх прибутків підприємці
під приводом економічної кризи звільняють працівників, а
ті самі обсяги робіт виконує менша чисельність найманих
працівників. Як наслідок, підвищується навантаження на пра-
цівників, занижуються можливості відтворювальної функції
зарплати [2, с. 4].

Важливим засобом реформування заробітної плати сьо-
годні має стати підвищення її купівельної спроможності,
тобто зростання реальної заробітної плати [1].

З метою контролю персонал підприємства і його
діяльність представляються у вигляді системи показників,
що дозволяють охарактеризувати: результативність, ефек-
тивність функціонування трудового колективу; ефективність
організації соціально-трудових відносин; ефективність сис-
тем оплати праці; раціональність методів оцінки праці; ре-
зультативність організації робочих місць, розподілу робіт;
ефективність використання робочого часу тощо.

Для забезпечення своєї економічної свободи і конку-
рентоспроможності в умовах розвитку ринкових відносин
сучасному українському підприємству необхідно опанувати
знаннями і навичками управління системою об'єктів влас-
ності, до якої входять: територія, знаряддя праці, засоби
виробництва, фінанси, інформація, компетентність, мо-
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ральність, використання потенціалу людських ресурсів
підприємства.

Соціально-економічний механізм відбиває діяльність
соціальної й економічної підсистем, що тісно взаємозалежні
через персонал, який планує, організовує і контролює еко-
номічні процеси і взаємозв'язки. Соціально-економічний ме-
ханізм являє собою рушійну силу механізму діяльності
підприємства.

Ядром соціально-економічного механізму є, скоріше,
соціальна складова, тобто система мотивів і стимулів, що
через соціальну підсистему організації виступають рушій-
ними силами (рушієм усього механізму) підвищення ефек-
тивності функціонування виробничих систем [10].

Класифікація механізмів використання та розвитку соц-
іально-економічного механізму персоналу на підприємстві
за видами і типами (табл. 1), показує, що механізми персо-
налу можуть бути різноманітними за цілями, важелями впли-
ву, особливостями функціонування та іншими ознаками в
залежності від політичного устрою, відносин власності тощо
[7].

Для успішного розвитку підприємства важливими є соц-
іальні аспекти, тому соціально-економічний механізм управ-
ління при здійсненні контролю розрахунків з оплати праці
можна представити таким чином (рис.1).

Соціально-економічна система постає сукупністю взає-
мопов'язаних в одне ціле соціально-економічних елементів
(люди, ресурси, економічні та соціальні явища, відносини,
процеси тощо), взаємодія між якими зумовлює появу якіс-
но нової цілісності.

Кожна соціально-економічна система має певні власні
системні параметри, які й обумовлюють можливість управ-
ління нею [8].

Соціально-економічні системи при здійсненні контро-
лю розрахунків з оплати праці виконують функції: зби-
рання, зберігання і відтворення інформації; забезпечен-
ня стабільності структури системи; підтримання сталості
процесів; здійснення трансформаційних процесів; транс-

портування потоків усередині системи; відновлення фун-
кціональних підсистем; споживання із зовнішнього сере-
довища речовин, енергії та інформації; видалення в
зовнішнє середовище відходів діяльності системи; захист
системи від негативної дії зовнішнього середовища; ко-
ригування діяльності окремих підсистем; підлаштування,
яке відбувається в разі відхилення параметрів потоків від
оптимальних значень та зміни властивостей самої систе-
ми.

Соціально-економічні системи мають також певні харак-
теристики, а саме: витривалість, стабільність, стійкість, то-
лерантність, резистентність, еластичність тощо. Крім того,
соціально-економічна система має своє спрямування, роз-
міри, сферу діяльності і т. д. Відповідно при побудові меха-
нізму управління соціально-економічною системою необхі-
дно враховувати вищенаведені системні ознаки та системні
параметри [6].

Найбільша увага повинна бути надана оцінці ефектив-
ності діяльності служби розвитку персоналу на оператив-
ному рівні в залежності від її впливу на поведінку і ставлен-
ня до роботи співробітників і обсягу її послуг менеджерам і
службовцям. Перевірка сама по собі дає лише необхідну
інформацію про стан справ на підприємстві, яка реального
практичного значення може і не мати. Тільки підготовка на
її основі програми перетворення соціально-трудових відно-
син і розробка алгоритмів управлінських рішень з практич-
них її здійснень можуть реально вплинути на ефективність
діяльності підприємства (табл. 2).

Таким чином, контроль праці та її оплати повинен
здійснюватися у кілька етапів: підготовчий, що включає роз-
робку підходів до проведення перевірки; збирання інфор-
мації; аналізу й обробки інформації та оцінки ефективності
перевірки.

Одним із найважливіших завдань контролю в області
праці є визначення ефективності здійснення програми уп-
равління і розвитку трудових ресурсів (мається на увазі, що
така програма існує на кожному підприємстві). Тому перед

Ознака класифікації Типи та види механізмів 

За рівнем економічного 

управління 
Особистісні, мікроекономічні, мезоекономічні (галузеві, регіональні), макроекономічні 

По відношенню до суб’єкта 

управління 

Внутрішній тип механізму (механізм самомотивації розвитку й використання 

трудового потенціалу індивіда); зовнішній тип механізму (передбачає зовнішній вплив) 

За рівнем впливу на 

використання, розвиток ТП 

Механізми використання та розвитку трудового потенціалу на рівнях індивіда, 

колективу працівників, підприємства, галузі, регіону, країни 

За змістом важелів, що 

переважно впливають на суб’єкт 
управління – ТП 

Економічні, соціальні, соціально-економічні, організаційно-економічні, соціально-

демографічні, нормативно-правові, фінансово-економічні, адміністративні чинники 
тощо. 

За силою впливу на вико-

ристання, розвиток ТП 
Механізми активної дії, механізмі пасивної дії 

З рівнем залучення соціального 

партнерства 

Механізм, орієнтований на соціальне партнерство; механізм, що виключає соціальне 

партнерство 

За тривалістю дії 

Короткостроковий тип соціально-економічного механізму використання та розвитку 

трудового потенціалу підприємств, довгостроковий тип соціально-економічного 

механізму використання та розвитку трудового потенціалу підприємств 

За масштабністю дії 

Індивідуальний соціально-економічний механізм використання та розвитку трудового 

потенціалу підприємств, колективний соціально-економічний механізм використання 

та розвитку трудового потенціалу підприємств 

За спрямованістю дії 

Спрямовані на: збереження та розвиток трудового потенціалу; зростання ефективності 

праці, результативності діяльності підприємства, галузі; підвищення освітньо-

професійного рівня; забезпечення конкурентоспроможності персоналу, підвищення 

інноваційної активності тощо 

За результатом дії 
Ефективні, неефективні, малоефективні соціально-економічні механізми використання 

та розвитку трудового потенціалу підприємств 

Таблиця 1. Класифікація соціально-економічних механізмів використання

та розвитку персоналу на підприємстві

Джерело: [7].
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початком перевірки цілі і задачі програми повинні бути чітко
визначені, а якщо необхідно, уточнені.

Ця перевірка повинна включати принаймні три цільові
функції:

— оцінку взаємозв'язку і несуперечності загальнодер-
жавних законів, галузевих інструкцій і внутрішніх правил і
установок;

— оцінку відповідності програми організаційним цілям
підприємства, її обгрунтованості і напруженості;

— оцінку ходу виконання програми. Крім цього, не-
обхідно ретельно перевірити правила і методики, щоб виз-
начити, наскільки вони відповідають поставленим зада-
чам.

Чисто технологічно процес внутрішнього контролю
праці і її оплати, як вважають фахівці, повинен складати-
ся із шести ступенів. Перший — формалізація ідеї прове-
дення перевірки, визначення її цілей і гіпотетичних вигод
для підприємства від її проведення. На другому ступені
добирається персонал для організації перевірки, і в разі
потреби проводиться його навчання. Третій ступінь — збір
звітних даних по роботі з працівниками на різних рівнях

управління трудовими ресурсами та організації їх опла-
ти. Четвертий — попередня підготовка звітів з перевірки
й обговорення їх з лінійними керівниками. П'ятий — на-
дання звіту керуючому персоналом і вироблення разом з
ним основних рекомендацій — як удосконалити управлі-
ння персоналом та оплату праці. Шостий — впроваджен-
ня коригувальних заходів у процес життєдіяльності
підприємства [9].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Механізм управління при здійсненні контролю розра-
хунків з оплати праці — це динамічний елемент системи уп-
равління, який є засобом із забезпечення виконання управ-
лінських функцій щодо досягнення цілей й завдань об'єкта
управління, оптимальної діяльності та соціально-економіч-
ної ефективності на основі врахування особливостей об'єкта
управління та середовища його функціонування.

Подібно до фінансових перевірок контроль у сфері
праці та її оплати повинен проводитися періодично, щоб
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Рис. 1. Соціально-економічний механізм управління при здійсненні контролю розрахунків

з оплати праці

Джерело: [3, с. 323].
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переконатися у виконанні поставлених задач. Аналіз і оцін-
ка якогось одного показника чи явища у відриві від інших
не дають бажаного результату через те, що необхідний ком-
плексний аналіз. Найбільш ефективна перевірка, яка гаран-
тує повну і достовірну інформацію про результати впровад-
ження програм управління і розвитку персоналу, розгля-
дається як внесок у вирішення стратегічних задач підприє-
мства.

Отже, соціально-економічний механізм управління при
здійсненні контролю розрахунків з оплати праці як елемент
виявлення резервів підвищення ефективності і прибутковості
підприємства є одним із найбільш діючих факторів економ-
ічної політики підприємства, що особливо наочно прогля-
дається в умовах трансформації економіки. Чисто методич-
но контроль містить у собі як мікроекономічні, так і макро-
економічні питання організації праці і її оплати та охоплює
практично всі елементи трудових відносин. Систематичне
проведення перевірок дає можливість правильно оцінити
стан і розвиток трудових відносин на підприємстві.
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Основні функції управління Зміст контролю 

Формування кадрової політики 

Оцінка поточного стану кадрової політики, ступеня її відповідності 

цілям підприємства, стратегії його розвитку, оцінка зв’язку кадрової 

політики із специфікою підприємства і зовнішніми умовами 

Планування особового складу 

Оцінка наявних ресурсів, цілей і перспектив розвитку організації, 

майбутніх потреб щодо кадрів, аналіз штатного розпису, ступеня 
його обгрунтування 

Використання особового складу 
Аналіз рівня зайнятості особового складу підприємства, аналіз 
забезпечення стабільності особового складу, вивчення занятості 

жінок, осіб похилого віку і інших верств населення 

Організація трудової діяльності 

працівників 

Аналіз умов, техніки безпеки та охорони праці на підприємстві, 

оцінка раціональності організації робочих місць, розподілу робіт, 

аналіз вкладених коштів в цю сферу й отримання результатів 

Оплата та стимулювання праці 

Аналіз форм і систем, рівня і структури оплати праці, форм і систем 

стимулювання, оцінка їх відповідності розробленим принципам, 

меті, завданням підприємства 

Трудові відносини в колективі 
Діагностика соціально – психологічного клімату, організаційної 

культури, оцінка рівня соціального напруження в колективі 

Таблиця 2. Пріоритетні напрями внутрішнього контролю праці

за функціями управління персоналом на підприємстві

Джерело: [6].
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ВСТУП
Загальноосвітні тенденції економічного розвитку

постіндустріального суспільства вимагають від націо-
нальних підприємств особливу увагу приділяти можли-
востям застосування досвіду розвинутих країн по фор-
муванню соціального капіталу підприємства як необхі-
дної умови його конкурентоспроможності в сучасних
умовах. Вивчення феномену соціального капіталу як
економічної категорії та ступені його ефективності ста-
ють однією з найважливіших проблем сучасної еконо-
мічної теорії.

На сьогоднішній день дуже активно досліджуються
різні соціальні аспекти розвитку підприємства. На еко-
номічний розвиток підприємства впливають багато со-
ціальних факторів: умови життя, освіта, здоров'я, на-
вколишнє середовище, розвиток інформаційних техно-
логій, рівень злочинності та насильства у суспільстві та
таке інше [1].

Категорія "соціальний капітал" у працях науковців
з'явилася порівняно нещодавно — наприкінці 90-х років
минулого століття як один з результатів дослідження
формальних інститутів та ментальних структур сучасно-
го суспільства.

Ідею соціального капіталу започаткували та розви-
нули такі дослідники, як П'єр Бурдьє, Джеймс Колман,
Роберт Патнам, Френсіс Фукуяма. Вони пов'язували її
з підвищенням ефективності урядів, економічного роз-
витку й економічної діяльності.

Вітчизняні науковці О. Грішнова та Н. Полив'яна
соціальний капітал на рівні організації визначають як не-
матеріальний актив, що створюється організацією че-
рез систему соціальних взаємовідносин на внутрішньо-
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організаційному, міжорганізаційному та організаційно
інституціональному рівні та чинить синергетичний вплив
на результати її діяльності завдяки здатності мобілізо-
вувати ресурси чи знижувати витрати [3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розкриття сутності соціального ка-

піталу, аналіз його формування, виокремлення проблем
та напрямів його розвитку.

Завданнями статті є:
1. Дослідження соціального капіталу на підприєм-

ствах.
2. Аналіз формування соціального капіталу на

підприємстві ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".
3. Аналіз структури соціального капіталу на

підприємстві ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".
4. Визначення джерел формування соціального ка-

піталу на підприємстві ПАТ "ДАК "Автомобільні доро-
ги України".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Існує наукова гіпотеза, що соціальний капітал є не-

матеріальний структурний елемент сукупного суспіль-
ного капіталу. Потенціал соціального капіталу об'єкти-
вується в мережах соціальних зв'язків, представлений
сукупністю інформаційних послуг, сумою нематеріаль-
них благ для організаційного обміну в процесі еконо-
мічної взаємодії агентів.

Автори по-різному підходять до визначення понят-
тя "соціальний капітал", але в даний час особливої ак-
туальності набуває вельми широке визначення Дж. Тер-
нера: "Соціальний капітал — це ті сили, які збільшують
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потенціал економічного розвитку суспільства шляхом
створення і підтримки соціальних зв'язків і моделей соці-
альних організацій".

Соціальний капітал — складова національного кап-
італу суспільства, інтегрований показник результату ко-
лективної дії окремих людей і соціальних груп, які внас-
лідок синергетичного ефекту взаємодії складних біо-
соціальних систем отримують певні соціально-еко-
номічні результати:

Ксоц = Σсин [Σсин Ксоц.гр.(Σсин Клюд)],
де Σсин — сумарна соціальна енергія окремих лю-

дей і соціальних груп;
Ксоц.гр — соціальний капітал окремої соціальної

групи;
Клюд — соціальний капітал окремої людини [2].
Для соціального капіталу характерні деякі власти-

вості, якими він схожий на інші форми капіталу, особ-
ливо людський капітал. Однак є декілька суттєвих
відмінностей між соціальним і іншими формами капіта-
лу. На відміну від них соціальний капітал втілюється не
в певних об'єктах або суб'єктах, а соціальних відноси-
нах суб'єктів. Тому він не являється власністю суб'єкта,
що його використовує. Як інші форми капіталу соціаль-
ний капітал є довгостроковим ресурсом, для збережен-
ня і відтворення якого необхідні інвестиції в його роз-
виток. Як і людський капітал, соціальний капітал
збільшується в процесі його використання.

Існують різні підходи в межах економіки, психології,
політології, філософії, які трактують структуроутворю-
ючі компоненти соціального капіталу. Так, Н.С. Марко-
ва соціальний капітал визначає "як складову інтелекту-
ального капіталу підприємства, яка включає соціальні
зв'язки та відносини, визнані норми і цінності, що спри-
яють взаємодії усередині груп чи між ними та при зас-
тосуванні яких можливе отримання певного соціально-
економічного ефекту". Серед форм інтелектуального

капіталу автор відокремлює технологічний, персональ-
ний, клієнтський та соціальний капітал. До складових
соціального капіталу підприємств відносить:

1) належність до певної сукупності людей;
2) суспільні відносини;
3) довіра до керівництва та всередині колективу.
Основними складовими соціального капіталу Пат-

нем виокремлює довіру, норми, мережу зв'язків. Фуку-
яма Ф. же наводить крім перерахованих структурних
елементів соціального ще й взаємодопомогу, активність
суб'єктів відносин [4].

Не менш важливим є формування та розвиток со-
ціально потенціалу підприємства. Соціальний потенціал
підприємства — це уся сукупність ресурсів, яка визна-
чає його здатність до соціального розвитку (рис. 1).

На формування соціального капіталу впливають такі
фактори, як рівень розвитку людського капіталу (власності
на робочу силу, інтелектуальної власності), законодавства
(і в першу чергу, соціального) рівень підприємницької куль-
тури у суспільстві, рівень економічної демократії та сво-
боди, який виявляється у готовності обох сторін йти на-
зустріч, співпрацювати на основі компромісів, довіри при
вирішенні питань соціально-економічної стратегії розвит-
ку, умов праці, розподілу доходу, а також рівень тінізації
національної економіки, рівень бюджетного фінансуван-
ня (в першу чергу, охорони здоров'я, освіти), рівень зай-
нятості та якість життя, вільний час і довкілля, забезпе-
чення безпеки та правосуддя та інші.

Фактори, що визначають ступінь розвитку соціаль-
ного капіталу на підприємстві ПАТ "ДАК "Автомобільні
дороги України":

1) довіра між співробітниками, що визначає здат-
ність до асоціації і залежить від існування всередині
співтовариства норм і цінностей, які поділяються всіма
його учасниками (важливою є не лише довіра між коле-
гами на одному рівні, але й довіра до керівництва);
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2) наявність чіткої кореляції між делегуванням по-
вноважень та рівнем довіри в колективі;

3) інформованість співробітників щодо процесів, які
відбуваються в колективі;

4) розвиненість неформальних зв'язків в органі-
зації.

Процес формування соціального капіталу на
підприємстві ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
(рис. 2).

Однією з характеристик соціального капіталу є те,
що він може бути легко розтрачений і відновити його
вже не вдасться. Соціальний капітал руйнується швид-
ко і відновленню протягом довгого часу не підлягає. Він
продуктивний, оскільки дозволяє колективу організації
досягти певних цілей. Його властивостями є відсутність
можливості юридичного оформлення прав власності,
продуктивність і здатність до зростання, суспільна при-
рода і можливість використання з різними цілями, кон-
вертованість в інші форми капіталу, здатність не втра-
чати свою цінність при використанні та необхідність у
постійній підтримці [5].

Основними складовими соціального капіталу
підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги Украї-
ни" є:

1) соціальний контакт;
2) соціальні норми;
3) соціальні цінності;
4) соціальні відносини:
5) моральні принципи і норми.

Дія соціального капіталу базується на принципах
соціальної єдності, тобто згуртованості, цілісності й
неподільності суспільства. За допомогою соціального
капіталу забезпечується соціальна справедливість, тоб-
то рівні можливості для реалізації прав і свобод грома-
дян, задоволення соціально-економічних потреб, кон-
солідація суспільства — зміцнення, згуртування членів
суспільства. Поняття соціального капіталу включає до-
віру до оточуючих і різних соціальних інститутів, гори-
зонтальні відносини індивідів, соціальні норми та
цінності, культуру, цільові настанови, що обумовлюють
певні, прийняті цією спільнотою правила життя.

ВИСНОВКИ
Відносини, що формують соціальний капітал, зас-

новані на відносинах соціального партнерства, які на
рівні підприємства конкретизуються у вигляді госпо-
дарських зв'язків. Тому, на наш погляд, соціальний ка-
пітал підприємств торгівлі споживчої кооперації є сис-
темою внутрішніх і зовнішніх господарських зв'язків, що
засновані на кооперативних принципах і цінностях, ре-
алізують сутність понять взаємодопомоги і довіри на
засадах соціального партнерства. До внутрішніх зв'язків
слід віднести зв'язки з членами споживчої кооперації і
членами трудового колективу підприємства, а до
зовнішніх — зв'язки з постачальниками, покупцями,
органами державної влади, місцевого самоврядування
тощо.

Необхідними напрямками розвитку соціального ка-
піталу на підприємстві ПАТ "ДАК "Автомобільні доро-
ги України" є:

1) гарантування мінімальної заробітної плати і ре-
гулювання доходів у цілому;

2) індексація фіксованих доходів і захист грошових
заощаджень працівників підприємства (вклади в банках,
державні облігації, страхові поліси);

3) створення умов для самореалізації праців-
ників, з метою стимулювання їх до праці з отриман-
ням більш високої премії, а також можливість реалі-
зовувати в роботі творчі задуми кожного з праців-
ників окремо.

4) забезпечення охорони здоров'я працівників не-
залежно від рівня їх доходів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ключовим чинником у досягненні високих іннова-

ційних результатів підприємства є фахівці, які здійсню-
ють інноваційну працю. Дослідження організації іннова-
ційної праці фахівців на вітчизняних підприємствах засв-
ідчує бездієвість керівник у цьому напрямі, що відобра-
жається на показниках результативності інноваційної
діяльності підприємств та актуалізує питання створення
нових підходів до їх управління, що дозволило б пере-
творювати монотонну роботу на захоплюючу творчу пра-
цю, яка б давала змогу фахівцю у повному обсязі реалі-
зовувати творчі здібності, створювати нове, виявляти
ініціативу щодо знаходження нових відкриттів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Висвітлення проблеми знайшло відображення у
монографіях, низці статей, дисертаціях таких відомих
вчених, як Петрова І.Л., Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П. [1],
Шевченко О.О. [2], Стадник В.В. [3], Колот А. [4], На-
умова О.О. [5] та багатьох інших, які вивчають управ-
ління, оцінку, мотивацію, стимулювання, особливості
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працівників, які здійснюють інноваційну працю. У зв'яз-
ку з наявністю достатньою кількості досліджень, при-
свячених вивченню інноваційних працівників, увагу зо-
середжено на ціннісних орієнтаціях фахівців, які
здійснюють інноваційну працю внаслідок їхнього впли-
ву на поведінку фахівця.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є спроба обгрунтувати підходи щодо

активізації інноваційної праці фахівців враховуючи
вплив ціннісних орієнтацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як зазначає автор у [6], поведінку працівника під час
праці визначають мотиватори, побудовані на основних
цінностях людини. Такої ж думки дотримується Семи-
кіна М.В. [7], яка зазначає, що ціннісні орієнтації ство-
рюють відповідну мотивацію для певного відношення до
праці. А на погляд вченого у [8], ціннісні орієнтації ви-
значають ставлення до праці, відображають спрямо-
ваність інтересів фахівця та визначають його головні

Ключові слова: інноваційні ціннісні орієнтації, інноваційна праця, засоби активізації.
Key words: the innovation value orientations, innovative work, means of intensification.

Статтю присвячено дослідженню інноваційних ціннісних орієнтацій фахівців, які здійснюють

інноваційну працю. Обгрунтовано необхідність їх врахування при розробці засобів активізації

інноваційної праці. На основі теоретичного дослідження запропоновано перелік необхідних

інноваційних ціннісних орієнтацій фахівців, які будуть спрямовувати його поведінку у бажаному

для підприємства напрямі. Обгрунтовано необхідність оцінки ціннісних орієнтацій фахівців, яка

дозволяє виявляти наявні ціннісні орієнтації та зіставляти їх з необхідними інноваційними

ціннісними орієнтаціями задля розуміння їх відповідності, що дозволить більш грунтовно підхо-

дити до розробки дієвих засобів активізації інноваційної праці фахівців.

The article studies the innovation value orientations of professionals engaged in innovative work

and the necessity of taking into account the development of innovative means of intensification of

innotion labor are justified. Based on the theoretical research of the list of necessary innovation

value orientations of professionals are proposed who will guide their behavior in the desired direction

for the enterprise. The necessity for assessment of value orientations of professionals that can detect

current value orientation and correlate them with thenecessary innovative value orientations in order

to understand their compliance, enabling more thorough approach to the development of effective

means of promotion of innovative labor experts are proposed.
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пріоритети у праці. Отже, один із головних принципів
підвищення інноваційної активності працівника є фор-
мування в нього необхідних ціннісних орієнтацій та їхня
підтримка на необхідному рівні.

Відповідно до наукової літератури [9], цінності — клю-
чові життєві орієнтири людини, що визначають спосіб і
характер її діяльності у житті. Ціннісні орієнтації — відоб-
ражають ставлення індивіда до різних об'єктів і явищ [10].
Система ціннісних орієнтацій визначає змістову сторону
спрямованості особистості і складає основу її ставлення
до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе
[11]. Вона є основою світогляду та ядром мотивації жит-
тєвої активності, основою життєвої концепції і "філософії
життя", що спрямовує поведінку людини. Ціннісні орієн-
тації формуються у процесі соціального розвитку індиві-
да, його участі в трудовому житті. В багатьох досліджен-
нях [12—15] поняття "цінності" збігається з поняттям
"ціннісні орієнтації", тому що однозначних відмінностей
між ними не існує. Так при вивченні окремих індивідів ви-
користовують як поняття "ціннісні орієнтації", так і
"цінності", а при вивченні характеристик суспільства, куль-
тури, та окремих соціальних груп використовується термін
"цінність". Розбіжності в цих поняттях полягають у тому,
що цінність — об'єктивна, а ціннісна орієнтація — су-
б'єктивна категорія. Під ціннісними орієнтаціями розумі-
ється відображення в свідомості людини цінностей, які
вона визнає в якості стратегічних життєвих цілей та загаль-
них світоглядних орієнтацій. Таким чином, здається цілком
виправдано говорити о цінностях особистості, як її
ціннісних орієнтаціях (тобто об'єднувати ці поняття). Не-
обхідність вивчення ціннісних орієнтацій з метою спряму-
вання трудової діяльності людини підтверджує тверджен-
ня В.Б. Ольшанського, який зазначає, що цінності — це
маяки, які допомагають знайти в потоці інформації ту, яка
є найбільш важливою для життєдіяльності людини, для її
поведінки, а те, що суперечить цінностям буде ігнорова-
но" [16]. Тобто, якщо ціннісні орієнтації працівника не
співпадають з цілями підприємства, то, відповідно, цілі не
будуть досягнуті. Інші вчені [17] досліджують основні скла-
дові трудової поведінки та виокремлюють: потреби —
потреба в чомусь необхідним для підтримки життєдіяль-
ності організму, людської особистості, соціальної групи,
суспільства загалом; інтереси — реальні причини дій, які
формуються у соціальних групах, індивідів у зв'язку з
різним положенням та ролі в суспільному житті; мотиви
— усвідомлене відношення (суб'єктивне) до своїх вчинків
(внутрішнє спонукання); ціннісні орієнтації — визнані осо-
бистістю соціальні цінності, які є метою життя та основни-
ми засобами її досягнення, через що набувають статусу
головних регуляторів трудової поведінки індивідів; уста-
новки — загальна орієнтація людини на певний соціаль-
ний об'єкт, яка передує дії та виражає її схильність діяти
певним чином відносно даного об'єкта; трудова ситуація
— комплекс умов, у яких реалізується трудовий процес;
стимули — зовнішній щодо людини вплив, що має побу-
дити її до бажаної трудової поведінки.

Описане вище підтверджує важливість врахування
ціннісних орієнтацій у процесі активізації інноваційної праці
фахівців та вибору відповідних методів активізації, оск-
ільки саме вони спрямовують поведінку людини у необхі-
дному напрямі. Але не слід забувати, що кожна людина
має свої особливості, так само і фахівці, які здійснюють

інноваційну діяльність, мають володіти певними особисті-
сними рисами, що визначають їхні ціннісні орієнтації, які
мають сприяти інноваційним досягненням. Так, аналіз
праць вітчизняних та зарубіжних вчених, надав змогу сфор-
мувати перелік ціннісних орієнтацій, який повинен бути
присутній у кожного фахівця, який займається інновацій-
ною працею, задля отримання від неї бажаних результатів,
а саме: прагнення до створення нового, прагнення до са-
морозвитку, прагнення передачі своїх знань іншим, дово-
дити ідею до впровадження, прагнення до безперервного
навчання, прагнення до досягнення найінноваційніших
результатів, прагнення до самореалізації. На погляд авто-
ра, цей перелік необхідних ціннісних орієнтацій фахівця,
слід визначити як "інноваційні ціннісні орієнтації".

Таким чином, можна стверджувати, що у процесі
формування програм активізації інноваційних фахівців,
керівництво сучасних підприємств повинно враховувати
наявні ціннісні орієнтації з метою підтримки та розвитку
найважливіших у кожній конкретній ситуації, тобто фор-
мування відповідного мотиваційного ядра, що сприяти-
ме швидкому й ефективному впровадженню нових ідей.
З огляду на це, на перший план виходить проблема фор-
мування бажаного для підприємства переліку інновацій-
них ціннісних орієнтацій фахівців, які здійснюють інно-
ваційну працю та практичної оцінки ступеню відповідності
йому наявних ціннісних орієнтацій фахівців.

Вивчення цінностей і особистісних смислів людини
здійснюється у процесі проведення масових соціологі-
чних опитувань, анкетування окремих груп населення,
при оцінці психологічного клімату колективу, а також
при вирішенні завдань індивідуального психодіагностич-
ного дослідження [18]. Об'єктом дослідження психоло-
га є як власне ціннісно-смислова сфера, так і особли-
вості мотиваційної сфери особистості, її спрямованість,
установки, інтереси, світогляд і т.д.

Наразі існує безліч різних методик оцінки та вияв-
лення ціннісних орієнтацій людини, що залежать від
виокремлених типів ціннісних орієнтації та обраного
методу збору даних, які визначають напрям досліджень.

Аналіз сучасної літературі [19—22, 13] дозволяє вия-
вити: існуючі методики присвячені вивченню ціннісних ор-
ієнтацій, згруповані по блокам залежно від кінцевої мети
та методу дослідження, його напряму. З огляду на напрям
дослідження, більш прийнятною, на наш погляд, є мето-
дика Ш. Шварца, яка може бути використана без залучен-
ня зовнішніх професіоналів — психологів, дозволить оці-
нити ціннісні орієнтації особистості та вистроїти їх у по-
рядку значущості для працівника. Крім того, дана методи-
ка відрізняється простотою запитань, швидкістю обробки
результатів, її адаптивністю до різних умов використання.

На підставі застосування методики вченого [19], стає
можливим сформувати ціннісні типи особистості фахівця,
виявлення наявних потреб та сформувати на підставі от-
римуваних результатів дієві засоби впливу. Відповідно до
концепції вченого, можна виділити таки ціннісні типи [19]:

— влада (power) — соціальний статус, домінуван-
ня над людьми і ресурсами (авторитет, багатство, соці-
альна влада, збереження свого суспільного іміджу, су-
спільне визнання);

— досягнення (achievement) — особистий успіх че-
рез прояв компетентності відповідно до соціальних стан-
дартів;
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— гедонізм (hedonism) — насолода або чуттєве за-
доволення;

— стимуляція (stimulation) — хвилювання, глибокі
переживання та прагнення до новизни (є похідним від
потреби в різноманітності для підтримки оптимального
рівня активності);

— самостійність (selfdirection) — самостійність дум-
ки і вибору дії, у творчості та дослідницькій активності
(похідна від потреби у самоконтролі та самоврядуванні,
автономності та незалежності);

— універсалізм (universalism) — розуміння, тер-
пимість і захист благополуччя всіх людей і природи;

— доброта (benevolence) — збереження і підви-
щення благополуччя близьких людей (корисність,
лояльність, поблажливість, чесність, відповідальність,
дружба, зріла любов);

— традиції (tradition) — повага і відповідальність
за культурні та релігійні звичаї та ідеї;

— конформність (conformity) — стримування дій і
спонукань, які можуть зашкодити іншим і не відпові-
дають соціальним очікуванням;

— безпека (security) — безпека і стабільність сусп-
ільства, відносин і самого себе.

Дії, як зазначає Шварц, відповідно до типу ціннос-
тей, можуть конфліктувати, або, навпаки,співпадати з
іншими цінностями. Конфліктність та сумісність вчений
відображає на відомому "колі Шварца", об'єднуючи 10
ціннісних типів у 4 категорії цінностей та розподіляючи
їх по колу. На думку автора, ті цінності, що розташову-
ються по колу рядом, мають зв'язки з подібними ціннісни-
ми типами. Послаблення зв'язку спостерігається по мірі
просування по круговій структурі в обох напрямках.

Ціннісні орієнтації, необхідні фахівцю для здійснен-
ня інноваційної праці (інноваційні ціннісні орієнтації), та
відповідні їм ціннісні типи по Ш. Шварцу наведено у таб-
лиці 1.

Так, відповідно до таблиці, на першому місці повин-
на бути самостійність, яка проявляється у важливості для
людини продукувати нові ідеї, бути творчою, використо-
вувати оригінальний підхід до праці самостійно прийма-
ти рішення. На другому — досягнення — люди мають
захоплюватися роботою, прагнення до визнання досяг-
нень. На третьому місці розташувалась стимуляція —
постійне прагнення до створення нового, любов до ри-
зику та гедонізму, що проявляється у виконанні того, що
приносить задоволення. Всі зазначені типи знаходяться
поряду колі Щварца, що свідчить про єдність намірів їхніх
носіїв щодо інноваційної праці за умови наявності твор-
чих здібностей та професійних компетенцій.

Наведене співвідношення ціннісних типів по
Ш. Шварцу та інноваційних ціннісних орієнтацій фахівців
дають змогу зіставити із потребами за А. Маслоу [12].
Як видно, орієнтації фахівців повинні відповідати потре-
бам вищого рівня. Оскільки, на думку автора, потреби
актуалізуються у порядку задоволення потреб нижчо-
го рівня, то для повної реалізації інноваційних здібнос-
тей фахівців та формування в них необхідних іннова-
ційних ціннісних орієнтацій, потреби нижчого рівня по-
винні бути повністю задоволені. Якщо звернутися до
трудових ціннісних орієнтацій працівників, віокремле-
них вітчизняними вченими [1,2,3], це: гарний заробіток,
надійне місце роботи, відповідність праці здібностям,

зручний час роботи, тривала відпустка, шановна сус-
пільством праця, можливість спілкування, відсутність
надмірного тиску, можливість кар'єрного зростання.
Більшість з них відповідають фізіологічним, соціальним
та потребам у безпеці за А. Маслоу.

Підтвердженням необхідності задоволення потреб
нижчого рівня задля повної реалізації здібностей фахів-
ця під час здійснення інноваційної праці є класифікація
трудових потреб фахівців наукової праці, які згруповані
у [17]: професійні — можливість повною мірою розвива-
ти та використовувати свої знання, здібності, досвід, са-
мому регламентувати роботу, робити свій внесок у досл-
ідження та розробки, реалізовувати ідеї на практиці, слу-
жити на розвиток НТП, співпрацювати з однодумцями;
матеріальні — мати високі заробітки, гідне матеріальне
становище, стабільність, впевненість у житті; статусні —
відчувати стабільність, визнання, досягати високого сус-
пільного становища; особистісні — самому регламенту-
вати свою роботу, робочий день, жити та працювати
відповідно до своїх інтересів. Отже, при співвідношенні
їх з потребами фахівця,інноваційної праці, сформовани-
ми під впливом необхідних ціннісних орієнтацій, — це є
особистісні та професійні потреби. Але особистісні ма-
ють бути задоволені ще при прийомі на роботу задля
повної віддачі фахівця професійним потребам, що також
має бути враховано при формуванні засобів активізації.

Виокремленні ціннісні орієнтації фахівців іннова-
ційної праці та виявлені потреби, сформовані під їх впли-
вом, їхнє співвідношення з трудовими потребами
фахівців, дозволило виявити необхідний тип мотивації
(табл. 2), які, на думку вчених [17],представлені у сім
типів сформовані під впливом трудових цінностей: са-
мореалізація; робота і заробіток; інші інтереси; заро-
біток і корисність; заробіток і просування; неприємний
обов'язок; змішана мотивація.

Фахівець, зможе гідно здійснювати інноваційну пра-
цю, тільки за умови що його мотиваційний тип буде —
самореалізація. Наведені співставлення представлено
у таблиці 2.

Враховуючи існуючий перелік типів мотивації, мож-
на стверджувати, що для інноваційних фахівців най-
більш прийнятні є самореалізація.

З огляду на зазначене, видається перспективним ви-
являти ціннісні типи фахівців, які здійснюють інновацій-
ну працю, за допомогою методики Ш. Шварца [19]. Од-
нак оцінювання ціннісних орієнтацій по Ш. Шварцу, на-
дасть загальні результати оцінки ціннісних типів фахівців.

Необхідні інноваційні ціннісні орієнтації 

фахівця 

Відповідні 

ціннісні типи 

Досягнення поставленої мети Досягнення 

Орієнтація на інноваційні результати Стимуляція 

Прагнення до самореалізації Самостійність 

Відданість своїй праці  Самостійність 

Внутрішня мотивація Самостійність 

Прагнення до досягнення найвищих результатів Досягнення 

Прагнення до безперервного навчання Стимуляція 

Прагнення до інтересів підприємства Самостійність 

Прагнення до створення нового Стимуляція 

Прагнення до саморозвитку Самостійність 

Прагнення передачі своїх знань іншим Доброта 

Доводити ідею до впровадження Досягнення 

Прагнення до самостійності та незалежності Самостійність 

Таблиця 1. Ціннісні типи та інноваційні

ціннісні орієнтації
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Виникає об'єктивна причина у виявленні трудових цін-
нісних орієнтацій фахівців звертаючи увагу на рівень важ-
ливості ціннісної орієнтації для фахівця, та ймовірністю
підтримки (розвитку) необхідного рівня на конкретному
підприємстві, що може мати наслідки у формуванні
ціннісних типів по Ш. Шварцу. Тому була розроблена
анкета оцінки стану трудових ціннісних орієнтацій за
рівнем значущості для фахівця та ймовірності підтримки
(розвитку) на конкретних підприємствах. Анкети дадуть
змогу сформулювати об'єктивні висновки, щодо трудо-
вих ціннісних орієнтацій фахівців, враховуючі ті, які для
них значимі та такі, які мають ймовірність підтримки (роз-
витку) на зазначеному підприємстві. На результатах дос-
лідження можливо сформувати висновки про потреби
фахівців та ймовірність їх задоволення на конкретному
підприємстві. Данні висновки нададуть змогу сформува-
ти дієву політику задоволення наявних потреб фахівців,
що дозволить змінити ціннісні орієнтації фахівців.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, зазначаючи значущість ціннісних орієн-

тацій фахівців, виникає потреба у дослідженні їх на кож-
ному підприємстві, яке спрямовано на результативну
інноваційну діяльність, задля змоги аналізу відповідності
ціннісних орієнтацій фахівців необхідним інноваційним
ціннісним орієнтаціям для підприємства. Також необхід-
но більш грунтовно вивчати трудові ціннісні орієнтації

фахівців задля виявлення можливості їх підтримки (роз-
витку) на підприємстві. Це надасть змогу зробити виснов-
ки щодо відповідності актуальних потреб фахівців зас-
тосовуваним засобам їх задоволення на конкретному
підприємстві. У разі невідповідності, керівникам потрібно
переглянути політику підприємства щодо активізації
фахівців інноваційної праці, удосконалити засоби задо-
волення наявних потреб та прагнути до актуалізації та
розвитку потреб вищого рівня у інноваційних фахівців,
які нададуть змогу реалізовувати творчі здібності, пост-
ійно бути у пошуку нових підходів та проблем, ініціювати
розробку нових продуктів.
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ВСТУП
У результаті проведених в України економічних ре-

форм терміни "корпорація", "корпоративне управління"
стали все частіше використовуватися в засобах масо-
вої інформації й у літературі, поступово формуючи уяв-
лення про систему управління, прийнятою корпорація-
ми, як про один з магічних способів ефективного управ-
ління і виведення українських підприємств з кризи [1].
Поряд із цим, активне співробітництво з закордонними
партнерами надало можливість українським керівникам
різних рангів вивчати досвід корпорацій передових за-
кордонних країн, а українське законодавство породи-
ло багато питань і сумнівів із цього приводу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати аналізу наукової літератури з проблем
дослідження організаційних структур управління інтег-
рованих структур в агросфері досліджуються в працях
таких відомих закордонних і вітчизняних учених-еко-
номістів, як Ф. У. Тейлора, А. Файоля, М. Вебер, М. Фол-
лет, Ч. Бернард, Ф. Ротлисбергер, Э. Мэйо, А. Маслоу,
Д. Макклелландом, Ф. Герцбергом, Б. Скиннера, Акбер-
дин Р.З., Кібанова А.Я., Райсс М., Рогожина С.В., Рого-
жина Т.В., Карпухіна Н.Д., Мільнера Б.З., Юкаева В.С.
та ін.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження становлення

і розвитку інтегрованих об'єднань, а також передумови
формування ефективного корпоративного середовища
та прояви певних суперечностей у системах корпоратив-
ного менеджменту в аграрної сфері України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Почати розгляд питання корпоративного управлін-

ня в України представляється доцільним з аналізу Ук-
раїнських корпорацій у сучасній економіці.

Насамперед, розглянемо визначення корпорації.
Найбільш повне визначення можна знайти в "Великому
комерційному словнику": "Корпорація — є широко роз-
повсюдженою в економічно розвинених країнах фор-
мою організації підприємницької діяльності, що має на
меті часткову власність, юридичний статус та концент-
рацію управлінських функцій в руках верхнього ешело-
ну професійних керівників (менеджерів), що працюють
за наймом".

Із цього визначення випливає обов'язковість наяв-
ності, як мінімум, декількох принципових умов для усп-
ішного функціонування корпорації: рівень розвиненості
економічної системи, освоєні населенням види підприє-
мництва, співіснування різних форм власності, достат-
ня кількість професійних управлінців (менеджерів). Тому
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без реалізації цих умов вести мову про ефективність
корпоративного управління передчасно хоча б до тих
пір, поки в масштабах держави (регіону) або в окремій
сфері не будуть сформовані необхідні нормативні та
економічні засади для успішної діяльності корпорацій
[2].

Протягом різних періодів розвитку вітчизняної еко-
номіки було закладено передумови формування ефек-
тивного корпоративного середовища, але при цьому
мали прояв певні протиріччя в системах корпоративно-
го менеджменту, з якими доводитися мати справу на
практиці. На кожному періоді відбувалась персоніфіка-
ція нової стадії розуміння керівництвом держави еко-
номічних проблем та опрацювання шляхів щодо їх вир-
ішення, тому межі періодів є умовними та можуть бути
зрушені в будь-який бік, зважаючи на застосовувані
критерії. На наш погляд, часові рамки та ключові про-
блеми кожного з періодів можуть бути описані в такий
спосіб.

Період до 1987 р. Адміністративно-командні мето-
ди централізованого управління державною економі-
кою перестали відповідати вимогам макроекономічної
ситуації; відсторонення працівників середнього й ниж-
нього рівня від реальної участі в управлінні підприєм-
ствами спонукало багатьох з них спробувати себе в ко-
оперативному бізнесі, що зароджується при дрібному,
або індивідуальному підприємництві, а відсутність чіткої
законодавчої бази й практичних знань по економіці при-
вело багатьох з їх до краху ілюзій швидкого збагачен-
ня. Корпоративність як система управлінського впливу
на виробництво все більше мала ототожнення з клано-
вістю партійно-номенклатурної еліти та обумовлювала
суперечливе ставлення підприємців-початківців.

Протягом даного періоду, корпоративне середови-
ще було схоже на систему партійно-господарських ак-
тивів: всі ключові посади на підприємствах розподіля-
лися без урахування професіоналізму керівників за на-
явними зв'язками. Основою для цього послужили, на
наш погляд, три події:

1. Відсутність вітчизняних висококваліфікованих
незалежних управлінців на ринку праці.

2. Неготовність високо оплачувати працю кваліфі-
кованих управлінців, що з'являються.

3. Низьке бажання взаємного обміну накопиченим
досвідом між країнами з розвитий ринковою економі-
кою й країнами колишнього соціалістичного табору.

Період з 1987 р. по 1991 р. Відцентрові сили впев-
нено вели до розпаду монополізованої і централізова-
ної організації господарства. Дозволена оренда
підприємств спонукала директорський корпус до по-
етапного їхнього підпорядкуванню групам працівників,
що розділяли позицію керівників, тобто корпора-
тивність здобувала відтінок лояльності влади. Перед-
бачена на законодавчому рівні участь працівників в про-
цесах управління підприємствами шляхом функціону-
вання рад трудових колективів не набула розвитку че-
рез непідготовленості працівників до ефективної участі
в процесах управління та небажання керівної ланки
"ділитися владою".

Протягом даного періоду закладалися засади кор-
поративності директорського корпусу та структур, що
були наближені до партійно-номенклатурних управлі-

нських органів, проте вже мали прояв паростки зарод-
жуваного корпоративного середовища. В Україні, крім
промислового, у банківському і страховому секторах
економіки виник і почав розвиватися фінансовий капі-
тал. З'явилися джерела та перші інструменти накопичен-
ня капіталу.

Період з 1991 р. по 1994 р. Активні процеси чекової
приватизації, протягом якої мав місце первинний пере-
розподіл власності серед сформованих фінансово-бан-
ківських структур і директорського корпуса; участь в
процесах приватизації була можливою, в першу чергу,
через відкриту та приховану співпрацю з адміністрацією
регіонів та Держкоммайном України. Акціонерні това-
риства, що створювалися в процесі приватизації на ос-
нові великих державних підприємств, вже можна було
відносити до корпоративних структур, проте несформо-
ваність акціонерного права, недооціненість корпоратив-
ного майна, а також готовність персоналу підприємств
зумовлювали розвиток корпоративного управління на
традиційних методах, які у виконанні непрофесійних
управлінців призвели до подальшого розвалу та банк-
рутству підприємств. Все це обумовлювало параліч цен-
тральної влади та розпад державної власності, які спри-
чиняли низький рівень прозорості господарських та пра-
вових операцій у рамках національної економічної сис-
теми.

При цьому почав формуватися певний корпоратив-
ний стиль взаємодії окремих структур, зокрема, як бан-
ківський капітал, нафтогазові підприємства та інші, коли
державні органи управління змінювали самокеровані
компанії[5]. Усунення же основної маси населення від
участі в активних процесах управління власністю, ско-
рочення робочих місць та економічна безграмотність
сформували негативне ставлення до всіх процесів рин-
кових трансформацій економіки.

Безпосередньо протягом даного періоду було зак-
ладено засади дійсної корпоративності серед нових
підприємницьких структур, що створювалися молодими
(досвідченими, честолюбними) підприємцями, у яких
було лише два шляхи: або кооперуватися з колишніми
державними структурами, або протиставити їм цивілізо-
ваний бізнес, заснований на досвіді закордонних корпо-
ративних структур. До того ж, на ухвалені в корпораціях
рішення, почала впливати вже отримана якісне закордон-
на освіта в нових для вітчизняної економіки сферах: на
фінансовому та фондовому ринках, на ринку зобов'я-
зань, у маркетингу, менеджменті. Активне взаємопроник-
нення західних та вітчизняних корпорацій, спільна
діяльність на фондовому ринку України неминуче
підштовхували українські корпорації до поглибленого
розуміння особливостей корпоративного менеджменту.

Період з 1994 р. по серпень 1998 р. Грошова прива-
тизація за умов ухвалення законів про акціонерні това-
риства, ринок цінних паперів, Цивільного кодексу Ук-
раїни, уточнення законодавчої основи про приватиза-
цію. Активне формування інфраструктурного ринково-
го забезпечення: інвестиційні компанії та фонди, реєст-
ратори та депозитарії, пайові інвестиційні фонди, стра-
хові компанії, консалтингові та аудиторські компанії,
пенсійні фонди. Великими закордонними компаніями
відкриваються в України філії, представництва або ство-
рюються спільні підприємства.
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Вирішення основної проблеми залучення інвестицій
переміщається з державного центра до регіонального
рівня. Влади регіонів приймають місцеві рішення щодо
створення страхових фондів з метою залучення інвес-
тицій, а об'єктом купівлі-продажу відповідно до прий-
нятих регіональних документів стає земля та інші об-
'єкти нерухомості.

Період із серпня 1998 р. по теперішній час. Ситуа-
ція зовнішнього та внутрішнього дефолту, загальний
дефіцит фінансових ресурсів. Відтік капіталу з України
спонукають відшукувати нові фінансові інструменти або
новітні механізми використання старих активів. Напру-
женість валютного ринку з одночасною відсутністю рин-
ку корпоративних цінних паперів визначають регіональні
фінансові інструменти практично єдиним засобом за-
хисту від інфляції і отримання доходу в України.

На цьому фоні має прояв слабкий рівень підготов-
леності вітчизняних управлінців (особливо вищого еше-
лону управління) до вибору стратегії розвитку, вирішен-
ня проблем залучення капіталів та інвестиційних ре-
сурсів, утриманню та захопленню ринків збуту, враху-
вання щирої мотивації партнерів по бізнесу. Все це зу-
мовлює подальший перерозподіл власності, проте вже
на фоні акціонерів, що розуміються на своїх правах.
Корупція та свавілля тіньового капіталу примушують
менеджмент вищої ланки обирати один із двох на-
прямків: або контактувати з тіньовими структурами і
поступово знищувати управління, або формувати таку
систему корпоративних відносин, яка б забезпечувала
збереження власних інтересів та власності[3].

Корпоративне управління має за основу відпрацьо-
вані і діючі норми у сфері управління, організаційних
структур, трудових взаємин, маркетингу, фінансів,
цінних паперів, контрактних зобов'язань, договірної
діяльності. За наявності базових державних документів
та накопиченого досвіду можна формувати систему кор-
поративних відносин на рівні конкретної корпоративної

структури, встановлюючи, таким чином, орієнтири для
економіки України в цілому.

У кожному конкретному випадку корпорація, в особі
її вищого керівної ланки (а в умовах України це безпо-
середньо власники), обирає напрямок поступового за-
лучення працівників до системи ділової взаємодії у
сфері власності на заміну жорсткого управління найма-
ними працівниками. Це становить найважливішу тенден-
цію становлення та формування належних корпоратив-
них відносин.

Багаторічна суперечлива практика роботи корпо-
рацій дала аналітичним і консалтинговим фірмам дуже
великий матеріал для узагальнення й розробки єдиних
норм і рекомендацій з корпоративного управління. Так,
в 1992 р. Американським інститутом права були розроб-
лені "Принципи управління корпораціями". Всі це ство-
рює певну впорядкованість у розумінні суті корпоратив-
них відносин й інтересів найрізноманітніших структур-
них категорій суспільства. У процесі функціонування
корпорації в її корпоративне середовище (рис. 1) залу-
чаються тим або іншим способом різні суб'єкти сус-
пільства й категорії людей.

Тому, в процесі прийняття рішень, керівництво кор-
порації має зважати на інтереси економічних складо-
вих суспільства, розглянутих нижче.

Споживачі, які вимагають до себе найпильнішої ува-
ги з боку корпорації. Без споживачів корпорація про-
сто не зможе існувати. Споживачі прагнуть отримати від
неї якісні товари та послуги, прийнятний рівень цін, на-
лежне обслуговування і правдиву рекламу. Якщо кор-
порація не прагне спрямовувати сили на задоволення
споживчих потреб, то це її головний стратегічний про-
рахунок, через який корпорація, як правило, зазнає не-
вдач як у довгостроковому, так і у короткостроковому
періодах. Це зумовлено тим, що ставлення до корпо-
рації з боку суспільства в значній мірі формується в точ-
ках продаж товарів і послуг.
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Рис. 1. Корпоративне середовище
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Службовці визначають сутність відносин з корпо-
рацією, які трансформуються зі звичайних вимог спра-
ведливої оплати праці у інші аспекти взаємовідносин
між працедавцем та працівниками, рівності можливо-
стей, захисту здоров'я на робочому місці, фінансової
безпеки, невтручанню до особистого життя, свободи
самовираження й забезпечення належного рівня жит-
тя.

Місцеве населення, на яку корпорації роблять най-
більший вплив у процесі виробництва. Саме тут від кор-
порацій очікують особистої участі у вирішенні місцевих
проблем: освіти, організації транспорту, умов для відпо-
чинку, системи охорони здоров'я, охорони довкілля. В
Україні, де багато місто утворюючих підприємств, ця
проблема особливо актуальна, тому саме отут, насам-
перед, корпорації повинні пояснювати суть і характер
своєї діяльності.

Держава й суспільство в цілому, на якому корпорації
впливають на національний і міжнародний рівні. Їх
діяльність є об'єкт пильної уваги з боку різних органі-
зацій та груп зацікавлених осіб, в тому числі і академіч-
них кіл, владних структур та засобів масової інформації.
Від корпорацій очікують участі в рішенні проблем на-
ціонального та міжнародного масштабів.

Водночас їх першим і головним обов'язком перед
суспільством є турбота про підтримку власної економі-
чної життєздатності як виробника товарів і послуг, най-
мача й творця робочих місць. Однією з основних світо-
вих проблем, особливо на сьогодні, є проблема еколо-
гічної безпеки виробничих процесів.

Постачальники, більшу частину яких становлять, як
правило, малі підприємства, що очікують від співробіт-
ництва з великими компаніями справедливих торговель-
них відносин і своєчасних платежів. Взаємини великих
корпорацій й їхніх постачальників виявляють собою
важливу ланку будь-якої економічної системи, тому що
саме існування малого бізнесу залежить від сумлінного
відношення до нього з боку корпорацій.

Акціонери вступають із корпорацією в особливі
відносини: вони забезпечують безпосереднє існування
корпорації як постачальники "ризикового" капіталу, що
забезпечує її формування, розвиток і зростання. Інте-
реси акціонерів мають бути враховані у всіх найважли-
віших діях суспільства. Тобто корпоративне середови-
ще є сферою взаємодії між корпорацією і тими, на кого
вона може чинити вплив.

У всіх принципових рішеннях корпорації має бути
досягнутий баланс інтересів учасників корпоративних
відносин, що підвищує їх важливість і значимість. Як
правило, з цією метою, великими корпораціями розроб-
ляється і затверджується перелік документів, який рег-
ламентує правила взаємодії та встановлює структуру в
межах корпоративного середовища. Все це становить
досить важливу частину корпоративного права, що
представляє інтерес для системи корпоративних взає-
мин, що складаються в України. Природно, що захід-
ний досвід не може бути використаний в України в по-
вному обсязі. Стосовно вітчизняних умов варто зважа-
ти на особливості як економічного, так і соціального
розвитку суспільства, світогляд більшості споживачів,
рівень готовності населення до сприйняття норм кор-
поративної культури.

Тобто без таких виправлень західні рекомендації з
корпоративного управління без обліку української спе-
цифіки можуть виявитися неспроможними в нашій ре-
альності [2].

Розглянемо шляхи можливого безболісного вход-
ження корпорацій у систему нормального корпоратив-
ного управління. Для цього вищому менеджменту кор-
порацій має бути виконати великий обсяг різнобічної,
багатопланової роботи, заснованої на вимогах сучас-
ного менеджменту, маркетингу, бізнесу. Ця робота скла-
дається з наступних основних етапів:

1) жорстке визначення цілей діяльності корпорації
й способів мотивації її власників;

2) реструктуризація корпорації до рівня самокеро-
ваних структур під контролем власників;

3. вибір організаційної структури, адекватної по-
ставленим цілям: виробництво, збут продукції, інновації,
маркетинг;

4) розробка єдиних принципів роботи корпорації у
вигляді місії, філософії або іншого основного докумен-
та;

5) зміна філософії оплати праці персоналу, особли-
во вищих менеджерів.

Переходячи від марксистського принципу "справед-
ливої оплати по праці" до оплати праці, що враховує
реальний внесок кожного працівника як в одержання
потокового прибутку, так й у формування капіталізова-
ного прибутку корпорації, ми зіштовхуємося з пробле-
мою особистої зацікавленості акціонерів. Якщо пакет
акцій значний, то й вплив акціонера вагомо в прийнятті
рішень і частка прибутку, що розподіляє за підсумками
фінансового року, значна. Якщо ж пакет акцій незнач-
ний, то мотивація зрушується в область одержання ви-
сокої оплати за підсумки роботи. Тому реально систе-
му оплати праці в корпораціях має враховувати три ком-
поненти:

— пряма оплата праці за виконувану роботу на ос-
нові контракту;

— доход від частки акцій за підсумками фінансово-
го року;

— додаткові виплати й пільги (бонуси), обумовлені
в кожній корпорації внутрішніми документами.

При такій схемі оплати праці вищі менеджери по-
винні одержувати сумарно високий доход, що стимулює
до інтенсивної праці, до збільшення частки приналеж-
ної їм капіталізованого прибутку, до розширення соц-
іальних виплат і гарантій у корпорації. Цей шлях при-
родно зніме наявні в України протиріччя між оплатою
праці вищих менеджерів корпорацій і результатами ро-
боти самих корпорацій.

Крім загальних принципів формування корпоратив-
ної взаємодії, у кожному корпоративному об'єднанні
можуть мати прояв певні особливості, зумовлені спе-
цифікою організаційної побудови корпорації, придба-
ної власності та ін. Розглянемо найпоширеніші форми
корпоративних об'єднань в України.

Асоціація. об'єднання фізичних і (або) юридичних
осіб на добровільних засадах з метою взаємної
співпраці з одночасним збереженням самостійності та
незалежності членів об'єднання.

Консорціум. Тимчасове об'єднання банків, компаній
та інших організацій тимчасового характеру на основі
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загальної угоди з метою здійснення капіталомісткого
проекту чи спільного розміщення позики (із солідарною
відповідальністю перед замовниками).

Концерн. Велике об'єднання підприємств, пов'яза-
них спільністю інтересів, капіталом, договорами, учас-
тю в спільній діяльності ( у багатьох випадках дану гру-
пу поєднує холдинг, що володіє акціями даних ком-
паній).

Синдикат. Об'єднання підприємств з виробництва
однорідної продукції, з метою організації її колектив-
ної реалізації через єдину мережу торгівлі.

Фінансово-промислові групи (ФПГ). Зареєстрована
згідно законодавства у відповідних відомствах група
юридично незалежних господарських суб'єктів, фінан-
сово-інвестиційних інститутів, які об'єднали власні ма-
теріальні ресурси та капітали з метою досягнення за-
гальної економічної цілі. У ФПГ центральною (голов-
ною) компанією може бути як спеціалізована організа-
ція — "керуюча компанія", так і виробниче підприєм-
ство або об'єднання, банк, страхова або фінансова ком-
панія.

Холдинг. Акціонерна компанія, у власності якої
знаходяться контрольні пакети акцій і яка здійснює
управління та контроль діяльності інших компаній.
Холдингова компанія може не мати власний вироб-
ничий потенціал і  не здійснювати виробничу
діяльність.

Розвиток корпорацій сьогодні прямо залежить від
належної організації фінансової діяльності в рамках
кредитної та інвестиційної діяльності. Так як реструк-
туризація корпорацій та створення самокерованих
структур призводять до взаємодії між значною кількістю
юридичних осіб, вища ланка менеджменту корпорації,
як правило, визначає принципи фінансової, інвестицій-
ної та кредитної стратегії на базі основі таких основних
цілей:

— консолідація структурних підрозділів корпорації
з метою оптимізації податкових платежів;

— єдина кредитна й фінансова політика;
— реорганізація виробництва в наслідок злиття

підприємств;
— проникнення, за посередництвом корпорації, у

виробництво і збут різних товарів;
— реалізація єдиної політики і здійснення повного

контролю за дотриманням спільних інтересів корпо-
рації;

— прискорення процесу диверсифікації;
— організація внутрішніх потоків фінансових ре-

сурсів;
— централізована участь у капіталі інших під-

приємств.
Зокрема, кредитна стратегія корпорації може бути

зорієнтована, в першу чергу, на оптимізацію залуче-
них ресурсів, шляхом випуску цінних паперів і роботи
з ними, активних процесів взаємодії із закордонними
організаціями та фондами, використання можливостей
та умов офшорних та вільних економічних зон, акуму-
лювання коштів працівників корпорацій у недержавних
(у рамках корпорації) пенсійних фондах, страхових
компаніях, на депозитах фінансово-банківських ком-
паній, а також у капіталі підприємств-учасників корпо-
рації.

ВИСНОВОК
Успіх фінансової діяльності корпорації зумов-

люється як своєчасними так і зваженими рішеннями
вищої ланки менеджменту в поточній роботі, так і у
питаннях формування стратегії, розробка якої має
відбуватися не лише з урахуванням внутрішніх умов
корпорації, а і з урахуванням впливу вітчизняної фінан-
сової системи. Поліпшення рівня корпоративного уп-
равління є чинником підвищення інвестиційної приваб-
ливості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом у суспільстві активно дискутують з

питання можливостей держави виконувати покладені на
неї обов'язки із забезпечення соціальних потреб насе-
лення, розвитку інфраструктури, реанімації крупних
інвестиційних проектів. Дана проблема пов'язана з оп-
тимізацією можливостей держави на всіх його рівнях по
прямому бюджетному фінансуванню різних сфер еко-
номіки.

Важливими є економіко-технологічні підходи, що розг-
лядаються з позицій стратегічних національних пріоритетів.
Традиційно новизна інновацій оцінювалась за економіко-
технологічними параметрами. З ринкових економічних по-
зицій інновації класифікуються за місцем корпорації,
підприємства, фірми, а з ними і системи загальносвітовій
економічній практиці.

Тому актуальність дослідження інноваційних принципів
реалізації державно-приватного партнерства на проектно-
му рівні не викликає сумнівів.
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INNOVATIVE WAY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AT THE PROJECT LEVEL

Розглянуто ефективні форми управління інноваціями, основні поняття, принципи і проблеми

використання державно-приватного партнерства (ДПП) в контексті завдань інвестиційно-інно-

ваційної політики України. Визначено типи інновацій, які можуть використовуватися у проектах

ДПП. В умовах розвитку корпоративної форми інтеграційних об'єднань запропоновано викори-

стання декількох етапів реалізації державно-приватного партнерства.

Запропоновано нову модель взаємодії держави і зміцнілого бізнесу на принципах ДПП. Дер-

жава бере на себе стартову частину великих вкладень і ризику, пов'язаних з освоєнням нових

поколінь техніки (технологій) і технологічних устроїв. Але потім винагороджується збільшен-

ням доходів від податків на надприбутку і митних платежів при реалізації інноваційної продукції

сферою бізнесу.

Considered effective forms of innovation management , basic concepts , principles and problems

of using public-private partnership (PPP ) in the context of the objectives of investment and innovation

policy in Ukraine. The types of innovations that can be used in PPP projects . With the development of

the corporate form of integration associations asked to use several stages of public-private

partnerships.

A new model of cooperation between the state and the fledgling business on the principles of PPP.

The state assumes the start of the large investments and risks associated with the development of

new generations of technology (technology) and technological systems. But then rewarded with an

increase in revenues from taxes on excess profits and customs duties in the implementation of

innovative products business areas.

Ключові слова: інноваційні принципи, державно-приватне партнерство, модель взаємодії держави і
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тема співпраці державного і приватного сектора в нашій
дійсності в недостатній мірі відображена в роботах вітчиз-
няних вчених з причини відсутності практичних прикладів
реалізації проектів ДПП. Тим не менше, це питання активно
дискутується науковцями в нашій країні. Серед них особли-
ве місце в питанні дослідження інституту державно-приват-
ного партнерства відводиться В.Г.Варіавскому. Проблеми
становлення інституту ДПП присвячені також роботи таких
вчених: Грінчеля Б.М., Дерябін М.А., Ефимовой В.Г., Жиха-
ревич Б.С., Жунда Н.Б., Лівшиця В.Н., Лимонова Л.Е., Рож-
кової С.А., Русецької О.В., Савінової О.Н., Фільченкова В.А.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:
— визначити принципи державно-приватного партнерства;
— виділити ознаки інноваційного економічного типу;
— розглянути типи інновацій ДПП.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У свою чергу технологічні параметри інновацій по-

діляються на продуктові і процесні. Продуктові інновації
включають застосування нових матеріалів, нових напівфаб-
рикатів і комплектуючих; отримання принципово нових про-
дуктів. Процесні інновації означають нові методи організації
виробництва (нові технології). Процесні інновації можуть
бути пов'язані із створенням нових організаційних структур
у складі підприємства або фірми.

За типом новизни на ринку інновації застосування ДПП
можуть бути розділені на: нові для галузі у світі; нові для
галузі в країні, нові для цього підприємства або групи
підприємств.

За місцем в системі (на підприємстві, у фірмі) можна
виділити:

— інновації на вході підприємства (зміни у виборі і ви-
ковистання сировини, матеріалів, машин і устаткування;
інформації та ін.);

— інновації на виході підприємства (вироби, послуги,
технології, інформація та ін.);

— інновації системної структури підприємства (уп-
равлінською, виробничою, технологічною).

Залежно від глибини внесених змін виділяються також
інновації радикальні ( базові), що покращують і модифі-
каційні (приватні).

У ДПП проектах можуть реалізовуватися организаційні
форми підприємств. Головною є здатність до інноваційних
змін, впровадженню нових технологій. Характерною особ-
ливістю фінансово-промислових груп являється їх функціо-
нування як самостійних організацій. Основний сенс можна
звести до формули, коли єдиний технологічний цикл (ЕТЦ),
або єдиний технологічний ланцюжок формувався компанією
ФПГ, що управляє. При цьому повинен був строго дотри-
мується ряд етапів:

— визначення мети (стратегії),
— вивчення технології,
— підбір підприємств-виконавців (контрагентів),
— проектування,
— вибір джерела фінансування,
— підбір керівника проекту,
— контроль результатів.
Управляюча компанія ФПГ сама визначає мету функці-

онування технологічного ланцюжка і відбирає контрагентів.
У її завдання входить аналіз інформації про функціонуван-
ня кожного потенціального учасника ФПГ. До аналізованої
інформації відносяться дані про керівництво контрагента і
номенклатуру продукції, що випускається, фінансова
звітність за попередній рік, аналіз структури активів і струк-
тури пасивів, дані про стан устаткування, показники три-
валість технологічного циклу випуску продукції у кожного
контрагента, а також структура ціни на продукцію, відомості
про наявність зв'язків з іншими підприємствами [1, с. 59].

Комплексним документом при проектувані єдиного тех-
нологічного ланцюжка є виробнича схема (перший етап). На
другому етапі — завершується розробка календарного пла-
ну функціонування ЕТЦ (елементи стають невід'ємною час-
тиною циклу управління). Цей цикл об'єднує цілий ряд своїх
обов'язкових елементів, серед яких узгодження організацій-
ної схеми і плану ефективності; пошук інвестора (як правило,
банк знаходиться в структурі ФПГ); підготовку і узгодження,
нормативних документів; визначення форм сповіщення; взає-
модії і дії; затвердження дати початку функціонування тех-
нологічного ланцюжка; підписання договорів; призначення
управляючого по створюваному технологічному циклу; отри-
мання грошових коштів (кредитів) і початок функціонування.

Інфраструктурні форми, ігноруючі найважливішу роль в
ДПП, і ринок як середовище, і державне управління потрібні
в економічній області не самі по собі, а передусім заради
стійкості функціонування підприємств, і, кінець кінцем, задо-

волення потреб населення, суспільства . А серед інфра-струк-
турних систем по спрямованості функцій можна виділити дві
їх групи: 1) структури, працюючі безпосередньо на потребі
населення і сприяючі захисту інтересів споживачів; 2) струк-
тури, що забезпечують потреби самих підприємств, сприяючі
реалізації інтересів підприємців.

Підприємства і господарські організації, що інтегрують-
ся в ті або інші складніші господарські системи не лише по
своїй ініціативі або виходячи з підприємницьких інтересів,
але і завдяки управлінським і регулюючим діям органів вла-
ди на територій населеного пункту, міста, регіону, країни
відповідно до потреб населення. Усе більш значне місце
займає специфічна інфраструктура забезпечення інновац-
ійного підприємництва: венчурні фонди і їх відділення,
бізнес-інкубатори, спеціальні консалтингові і сервісні орган-
ізації. Як показують дослідження ведучих світового рівня
учених, сучасне багатство країни складають і природні ре-
сурси, і новітні різноманітні знання, перетворені в технології.

Експерти використовують мінімум три ознаки, дозволя-
ючих виділити інноваційний економічний тип від інших:

— основний приріст (80 % і вище) ВВП забезпечується
за рахунок інтелектуального потенціалу і випуску високо-
технологічної продукції,

— темпи зростання фінансування фундаментальних
досліджень повинні перевищувати темпи зростання обсягу
закупівель промисловістю наукомістких технологій.

— активна інноваційна діяльність як деяка сукупність
інновацій. [2].

Саме в ході інноваційного процесу при відповідному
ресурсному забезпеченні і з урахуванням результатів фун-
даментальних і прикладних досліджень здійснюється ство-
рення інновацій в т.ч. і високих технологій, організація ви-
робництва і реалізація наукомісткої продукції.

Нова модель взаємодії держави і зміцнілого бізнесу на
принципах ДПП актуальна через те, що відбувається своєр-
ідне розділення основних важливих функцій при забезпе-
ченні інноваційного процесу. Держава бере на себе старто-
ву частину великих вкладень і ризику, пов'язаних з освоєн-
ням нових поколінь техніки (технологій) і технологічних ус-
троїв. Але потім винагороджується збільшенням доходів від
податків на надприбутку і митних платежів при реалізації
інноваційної продукції сферою бізнесу.

Стратегія інноваційно-технологічного прориву має бути
орієнтована і здійснюватися в стрімкому переході до іннова-
ційного типу розвитку країни на основі обраних пріоритетів,
на розподіл п'ятого і освоєння технологій шостого устрою,
інноваційне оновлення основних фондів (особливо активній
їх частині); на підвищення ролі держави в інноваційній транс-
формації суспільства. Від цього залежить місце країни в гло-
бальному технологічному і економічному просторі.

Основним джерелом фінансування науки в економічно
розвинених країнах є державний бюджет і позабюджетні
фонди (звільнені від оподаткування).

Важливо сформулювати підхід до державної науковотех-
нічної політики. Це якнайповніше виконання державою ос-
новних своїх функцій по відношенню до наукової і науково-
технічної сфер і, звичайно, що відповідає видам діяльності з
урахуванням специфіки і творчої праці, і його мотивації. На
погляд дослідника, що розділяє підходи "економістів-держав-
ників" і "реалістів-ринковиків", ситуація в економіці , в т.ч.
рівень відтворювальних процесів основних ресурсів дають
сьогодні підстави виділити ряд ключових напрямів іннова-
ційної політики в умовах економічної трансформації такі, як:

— сприяння розвитку системного наукомісткого вироб-
ництва, наукомісткого техніко-технологічного експорту;

— вибір і реалізація пріоритетів науково-технологічного
розвитку, включаючи макротехнологічні системи (формува-
ти власні ніши на світовому ринку наукомісткої продукції і
технології);
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— структурне оновлення сфер НИОКР, активний розви-
ток іноваційного підприємництва, державних наукових цефтрів
і наукоградів, створення національної інноваційної системи;

— формування науково-технологічної і інноваційної
інфраструктури, що включає транспорт, зв'язок, інформа-
тику, науковотехнічні центри, спеціалізовані біржі;

— реструктуризації галузевої науки у напрямі її адап-
тації до нових ринкових стосунків (розвиток заводського/
фірмового сектора науки, підвищення ефективності і його
функціональності);

— інтеграція науки, освіти, виробництва і ринку;
— створення національного ринку наукомісткої про-

дукції і інновації і його регулювання;
— комплексне ресурсне забезпечення розвитку на-

уки і технологий, що включає кадрові інвестиційні, технічні,
інформаційні і інші ресурси (концентрація на пріоритетних
напрямах);

— розвиток оборонних НИОКР і їх конверсія;
— цілеспрямована передача передових технологій з

ВПК в цивільне виробництво (формування бази національ-
них критичних і подвійних технологій);

— соціальна політика в науково-технологічній сфері і
формування дієвої системи мотивації наукової і інженерної
праці (оновлення оплати праці, надання пільг);

— сприяння розвитку науково-технічного потенціалу і
ефективності його використання, стимулювання активної
научно-технічної і інноваційної діяльності в регіонах, його
інтерпретація в єдину науково-технічну політику держави;

— активна міжнародна науково-технічна співпраця, у
тому числі участь у великих міжнародних проектах за умо-
ви строгого дотримання національних інтересів;

— активізація ролі державних органів: в нормативноп-
равовому забезпеченні науково-технічної і інноваційної діяль-
ності на федеральному і регіональному рівнях, в ресурсному
забезпеченні, особливо фундаментальної науки, в реалізації
стратегічних науковотехнологічних програм [2, с. 21].

Звичайно тут можуть бути корисними і більше приватні
напрями, наприклад, розвиток еталонної бази і сертифікації
продукції, вдосконалення статистики в області науковій,
науково-технічній і інноваційній діяльності, розвиток
внутрішніх зв'язків науки і комерціалізації її діяльності, спри-
яння інноваційної і науково-технічної активності корпора-
тивної і первинної виробничої ланки, організація оператив-
ного моніторингу стану наукової, науково-технічної, інно-
ваційної діяльності і оцінка її результативності.

Кращий світовий і вітчизняний досвід свідчить про те,
що основними принципами розробки і реалізації інновацій-
ної політики, що забезпечує підвищення конкурентноздат-
ності за її основними продуктовими напрямами є:

— формування інноваційної політики як найважливішою
складовою частиною загальної стратегії розвитку з актив-
ною участю в її розробці і реалізації не лише ключових
фахівців наукових, дослідницьких, інженерних і технічних
підрозділів, але і фахівців, відповідальних за організацію і
здійснення зовнішніх і внутрішніх комунікацій, ресурсне і
інформаційне забезпечення основних бізнес-процесів;

— перехід від традиційного для великих компаній галу-
зевого підходу в промисловій і інноваційній політиці до пол-
ітики концентрації зусиль на конкурентоздатному задово-
ленні потреби груп споживачів продукції і послуг для насе-
лення і ринку в цілому;

— зміна пріоритетів у виборі об'єктів інноваційної і про-
мислової політики відповідно до загальносвітової тенденції
зростання значення високої доданої вартості, при зниженні
долі традиційних ресурсоємних товарів;

— створення умов переходу до наукомісткої діяльності
з визначальною роллю виробництва, розподілу і викорис-
тання знань і інформації в якості головних чинників стійко-
го економічного зростання;

— організаційне підстроювання як сфери публічного
управління, так і окремих компаній до потреб випуску нау-
комісткої продукції, високій інноваційній активності зрос-
тання адаптивності до зміни середовища функціонування
при збереженні стратегічних підходів до планування розвит-
ку бізнесу в цілому.

Реалізація принципів у механізмах державно-приватно-
го партнерства здійснюється за допомогою прямих і непря-
мих методів регулирования інноваційної активності
підприємств.

До прямих методів економічного регулювання інновац-
ійної активності можна віднести: державне інвестування у
вигляді фінансування (цільового, предметно-орієнтованого,
проблемноспрямованого), кредитування, лізингу, фондових
операцій; планування і програмування, а також державне
підприємництво. У системі прямих економічних заходів дії
держави на інноваційні процеси важливе місце займають
заходи, стимулюючі кооперацію промислових корпорацій і
бізнесу і держави в області наукових досліджень, а також
кооперацію університетів з промисловістю [3, с. 212].

До непрямих методів регулювання інноваційної діяль-
ності відносяться, з одного боку, стимулювання іннова-
ційних процесів, а з іншої — на створення сприятливих еко-
номічних умов і соціально-політичного клімату для науко-
во-технічного розвитку; держава безпосередньо не обме-
жує самостійність підприємств у прийняті господарських
рішень (успішна дія умов виявляється в сприянні формуван-
ню громадських, а не індивідуальних умов господарюван-
ня).

Найважливішу роль при цьому грають податкові пільги,
використовувані для заохочення тих напрямів діяльності кор-
порацій, які бажані з точки зору держави, у тому числі пільги,
спрямовані на стимулювання науково-технічного прогресу,
експорту і діловій активності інноваційного бізнесу.

ВИСНОВКИ
Реалізація регіонального проекту державно-приватно-

го партнерства підвищить рівень інвестиційного потенціалу
всього регіону за рахунок поліпшення, перш за все, таких
компонентів, як фінансовий, інфраструктурний, споживчий,
трудовий та виробничий потенціал.
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ВСТУП
Україна володіє значним потенціалом альтернатив-

ної енергії, що робить її привабливою для розвитку
відновлювальної енергетики. Українською владою
було здійснено ряд суттєвих кроків зі стимулювання
альтернативної галузі енергетики. Але ефективність
державної політики у сфері альтернативної енергети-
ки залежить у першу чергу від ефективності норматив-
но-законодавчої бази, яка покликана створювати спри-
ятливі умови для роботи на українському ринку віднов-
люваної енергетики, та ефективності державних ме-
ханізмів стимулювання розвитку відновлювальної
енергетики.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Враховуючи важливість ефективних державних ме-

ханізмів стимулювання зазначеної сфери, розглянемо
основний, із запроваджених на сьогоднішній день в Ук-
раїні, визначимо його основні особливості, законодавче
підгрунтя, основні недоліки та шляхи вдосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ
До державних механізмів стимулювання розвитку

відновлювальної енергетики України можна віднести:
— встановлення "зеленого" (пільгового) тарифу на

вироблену з альтернативних джерел енергії електрич-
ну енергію;
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— зобов'язання оптового ринку електричної енергії
України на законодавчому рівні купувати весь обсяг ви-
робленої електричної енергії з альтернативних джерел
енергії;

— формування державного фонду енергозбере-
ження;

— податкові та митні пільги;
— пільгове кредитування;
— державні субсидії [1].
Законодавчим підгрунтям як "зеленого" (пільгово-

го) тарифу на вироблену з альтернативних джерел
енергії електричну енергію, так і галузі відновлюваль-
ної енергетики є наступні нормативно-правові та зако-
нодавчі акти України:

— Закон України "Про електроенергетику" від
16.10.1997 р. № 575/97-ВР;

— Закон України "Про внесення змін до Закону Ук-
раїни "Про електроенергетику" щодо стимулювання ви-
робництва електроенергії з альтернативних джерел
енергії" від 20.11.2012 р. № 5485-VI;

— Закон України "Про альтернативні джерела
енергії" від 20.02.2003 р. № 555-IV;

— Закон України "Про землі енергетики і правовий
режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" від
09.07.2010 р. № 2480-17;

— Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики "Про затвер-
дження Порядку встановлення, перегляду та припинен-
ня дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської
діяльності" від 02.11.2012 р. № 1421;

— Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики "Про затвер-
дження Порядку визначення розміру місцевої складо-
вої для об'єктів електроенергетики, у тому числі введе-
них в експлуатацію черг будівництва електричних
станцій (пускових комплексів), що виробляють елект-
ричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім до-
менного та коксівного газів)" від 27.06.2013 р. № 744;

— Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики "Про внесен-
ня змін до Порядку встановлення, перегляду та припи-
нення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарсь-
кої діяльності" № 251 від 14.03.2013;

— Постанова Кабінету Міністрів України "Питання
застосування сертифікатів про походження товарів для
підтвердження їх українського походження та визначен-
ня питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів,
робіт та послуг українського походження у вартості бу-
дівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних
джерел енергії" № 878 від 24.09 2012;

— Закон України "Про засади функціонування рин-
ку електричної енергії України" №663-VII від 24.10.2013.

Більшість європейських країн успішно розвивають свою
альтернативну енергетику за рахунок потужної підтримки з
боку держави. Країни Європейського Союзу як на рівні
міждержавному, так і на національному розробляють про-
грами та стратегії розвитку відновлювальної енергетики,
надаючи фінансову та організаційну підтримку компаніям,
які займаються альтернативною енергетикою [2].

Категорії об'єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тариф 

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для 
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для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина 

встановленої потужності яких не перевищує 600 КВт 

1,20 - - - - 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина 

встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт 

1,40 - - - - 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина 

встановленої потужності яких перевищує 2000 КВт 

2,10 - - - - 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з 

вітроустановок одиничною встановленою потужністю не більше 600 КВт 

- 1,20 1,08 0,96 0,84 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з 

вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 КВт, але не більше 2000 КВт 

- 1,40 1,26 1,12 0,98 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з 

вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 КВт та більше 

- 2,10 1,89 1,68 1,47 

для електроенергії, виробленої з біомаси 2,30 2,30 2,07 1,84 1,61 

для електроенергії, виробленої з біогазу - 2,30 2,07 1,84 1,61 

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами 

електроенергетики 

4,80 3,50 3,15 2,80 2,45 

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами 

електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та 

споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт 

4,60 3,60 3,24 2,88 2,52 

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами 

електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та 

споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт 

4,40 3,70 3,33 2,96 2,59 

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами 

електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних 
домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не 

перевищує 10 КВт 

- 3,70 3,33 2,96 2,59 

для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями 1,20 2,00 1,80 1,60 1,40 

для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями 1,20 1,60 1,44 1,28 1,12 

для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями 1,20 1,20 1,08 0,96 0,84 

Таблиця 1. Величини "зелених" тарифів за кожним видом альтернативної енергії
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 "Зелений тариф" сьогодні використовують понад 60
країн світу. Це один з найпоширеніших і найбільш ефектив-
них стимулів розвитку альтернативної енергетики. В даний
час в Україні діє один з найвищих серед країн Європи "зе-
лений" тариф, гарантований державою до 1 січня 2030 року.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про електроенерге-
тику" "зелений" тариф — спеціальний тариф, за яким заку-
повується електрична енергія, вироблена на об'єктах елект-
роенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чер-
гах будівництва електричних станцій (пускових комплексах),
з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксів-
ного газів, а з використанням гідроенергії — вироблена лише
мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями.

Закон про "зелений" тариф є дієвим державним меха-
нізмом, що стимулює залучення інвестицій в технології ви-
користання відновлювальних джерел енергії. Держава га-
рантує, що увесь обсяг виробленої електроенергії з віднов-
лювальних джерел енергії буде викуплено за "зеленим" та-
рифом. І що не менш важливо, розрахунки за електроенер-
гію у першу чергу здійснюються з тими виробниками, які
використовують саме відновлювальні джерела енергії.

Розмір "зеленого" тарифу розраховується за фор-
мулою: роздрібний тариф для споживачів другого кла-
су (юридичні особи) помножується на коефіцієнт зеле-
ного тарифу, який встановлюється індивідуально для
кожного з чотирьох основних видів джерел зеленої
енергії: енергії вітру, сонця, води і біомаси.

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії,
виробленої з використанням альтернативних джерел
енергії, встановлюється на рівні [3].

При перегляді величин "зелених" тарифів за кож-
ним видом альтернативної енергії для суб'єктів госпо-
дарювання, які виробляють електричну енергію з вико-
ристанням альтернативних джерел енергії, за умови

, застосовується наступна формула:

,

де  — величина "зеленого" тарифу на

дату перегляду;

 — величина "зеленого" тарифу на 01
січня 2009 року;

 — офіційний курс гривні щодо курсу
євро, офіційно встановленого Національним банком
України на дату перегляду "зеленого" тарифу;

 — офіційний курс гривні щодо курсу
євро, офіційно встановленого Національним банком
України на 01 січня 2009 року.

За умови , застосовується формула:

.
Завдяки чіткій прив'язці до курсу євро, зазначений

механізм повністю знімає з власників станцій ризики
інфляції гривні, що дає впевненість у тому, що виплати
за тарифом матимуть по відношенню до курсу валюти
таку ж вартість і на момент включення станції по закін-
ченню багатьох років.

Купівля всієї електричної енергії, виробленої на
електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких пе-
ревищують граничні показники (крім випадків, перед-
бачених Законом України "Про електроенергетику" від
16.10.1997 р. № 575/97-ВР), та весь її оптовий продаж
здійснюються на оптовому ринку електричної енергії
України. Функціонування інших оптових ринків елект-
ричної енергії в Україні забороняється. Електрична
енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики з
альтернативних джерел енергії (крім доменного та кок-
сівного газів, а з використанням гідроенергії — лише
мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може
бути реалізована на оптовому ринку електричної енергії
України, за договорами зі споживачами або за догово-
рами з енергопостачальниками за правилами, установ-
леними ст. 15 Закону України "Про електроенергетику"
від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР.

"Зелений" тариф для електроенергії, виробленої
з альтернативних джерел енергії на об'єктах електро-
енергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня
2012 року, встановлюється за умови дотримання роз-
міру місцевої складової. Місцева складова — це частка
визначених Законом України "Про електроенергетику"
складових об'єкта електроенергетики (елементів місце-
вої складової) українського походження, використаних
при створенні об'єкта електроенергетики.

Українське походження елементів місцевої складо-
вої (крім робіт з будівництва) визначається місцем
здійснення визначених цим Законом операцій щодо еле-
ментів місцевої складової на території України та
підтверджується сертифікатом походження, виданим у
встановленому порядку Торгово-промисловою палатою
України або уповноваженим органом іноземної держа-
ви (щодо товарів, які імпортуються). Українське поход-
ження робіт з будівництва визнається таким за умови
реєстрації на території України місцезнаходження
підрядників, які виконували роботи з будівництва
об'єкта електроенергетики, що підтверджується випис-
кою (витягом) з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців [3].

Розмір місцевої складової для об'єктів електроенер-
гетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру,
сонячного випромінювання та біомаси, будівництво яких
розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експ-
луатацію після 1 липня 2014 року, встановлюється на
рівні не менш як 50 відсотків. При цьому вимога щодо
дотримання розміру місцевої складової не поширюєть-
ся на генеруючі установки приватних домогосподарств,
а також на мікро-, міні- та малі гідроелектростанції.

Закон зобов'язує енергопостачальні компанії з 2014
року викуповувати у домогосподарств за "зеленим" та-
рифом надлишкову електроенергію, вироблену дахови-
ми сонячними електростанціями потужністю до 10 кВт,
введеними в експлуатацію з квітня 2013 року. При цьо-
му домогосподарствам не доведеться отримувати ліцен-
зію на виробництво електроенергії. Разом з тим, поря-
док продажу і обліку такої електроенергії, розрахунків
за неї, повинна затвердити Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері енергетики (далі —
НКРЕ).

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про електроенергетику" щодо стиму-
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лювання виробництва електроенергії з альтернативних
джерел енергії" від 20.11.2012 р. № 5485-VI, тарифи на
електроенергію для підприємств, що виробляють сиро-
вину, матеріали та комплектуючі для відновлювальної
енергетики (зареєстровані як інноваційні виробництва)
будуть "заморожені" на рівні їхньої реєстрації урядом.

Компанії-виробники електроенергії з поновлюваних
джерел зможуть продавати свою електроенергію на
оптовому ринку за договорами зі споживачами та енер-
гопостачальними компаніями. Разом з тим, оптовий ри-
нок зобов'язаний викуповувати всю "зелену" електро-
енергію (не продану за прямими контрактами) і розра-
ховуватися за неї у повному обсязі.

 Для більш чіткого розуміння всієї процедури отри-
мання "зеленого" тарифу вважаємо за доцільне визна-
чення переліку документів, які подаються на розгляд до
Національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері енергетики:

— сертифікат відповідності, який підтверджує вве-
дення об'єкта в експлуатацію;

— договір купівлі-продажу генеруючого обладнання;
— акт прийому-передачі генеруючого обладнання

від виробника (постачальника);
— перелік станцій, що знаходяться у власності;
— розрахунок собівартості виробництва електрое-

нергії;
— обгрунтування статей і елементів витрат собівар-

тості виробництва електроенергії;
— пояснювальна записка до робочого проекту бу-

дівництва об'єкта;
— технічні умови на підключення об'єкта до енер-

госистеми України;
— кошторисна документація на будівництво;
— довідка та підтверджуючі документи, що питома

вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та
послуг українського походження становить не менше:
15% — з 01.01.2012; 30% — з 01.01.2013; 50% — з
01.01.2014;

— заяву встановленого зразка про затвердження
"зеленого" тарифу.

Рішення про затвердження і встановлення "зелено-
го" тарифу оформлюються у вигляді постанови Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики для кожного виробника електроенергії.

ВИСНОВКИ
Більшість представників енергетичної галузі пози-

тивно оцінюють прийняття Закону України про "зеле-
ний тариф", згідно з яким оптовий ринок електричної
енергії України зобов'язаний купувати за "зеленим" та-
рифу електричну енергію, що добута з альтернативних
джерел енергії.

Проте серед головних недоліків "зеленого" тарифу
слід відмітити:

— механізми підключення альтернативних електро-
станцій до електромереж — питання складне і неврегу-
льоване. Найчастіше саме тут в учасників ринку віднов-
лювальної енергетики виникають труднощі;

— до проблем українського ринку альтернативної
енергетики також можна віднести довгу бюрократичну
процедуру отримання дозволів та ліцензій і використан-
ня земель сільськогосподарського призначення;

— в Україні відсутня розвинена мережа підприємств
з виготовлення обладнання для електростанцій на
відновлюваних джерелах, внаслідок чого, вимога місце-
вої складової може стати однією з найбільших пере-
шкод для впровадження більшості проектів, пов'язаних
із "зеленим" тарифом, тощо.

Для подальшого впровадження енергоефективних тех-
нологій та відновлювальних джерелами енергії необхідно:

— надати можливість одночасного одержання доз-
вільних документів або звільнити від ліцензування осіб,
яким встановлено "зелений" тариф;

— зменшити частку місцевої складової або, як
мінімум, відкласти набрання чинності цією вимогою;

— поглиблювати співпрацю влади з бізнесом;
— враховуючи те, що дуже вагомим стримуючим чинни-

ком, який безпосередньо впливає на інтенсивність розвитку
альтернативної енергетики в Україні і потребує заходів дер-
жави щодо вирішення цієї проблеми є недосконалість енер-
гетичної стратегії, розробленої до 2030 р., щодо частки енер-
гоносіїв, отриманих за рахунок поновлюваних джерел енергії.
І те, що негативний ефект такого підходу чітко відслідковуєть-
ся в питаннях, пов'язаних з приєднанням об'єктів відновлю-
вальної електроенергетики до енергомережі країни. Вини-
кає необхідність вдосконалення енергетичної стратегії у ча-
стині питань, що стосуються енергоносіїв, отриманих за ра-
хунок відновлювальних джерел енергії;

— вдосконалення законодавства України у частині
отримання дозволів та ліцензій і використання земель
сільськогосподарського призначення. Спрощення
відповідних процедур.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасному світі гострої актуальності набувають питан-
ня забезпечення безпеки дітей через механізм захисту їх
прав. Основоположним документом у цій царині є Конвен-
ція про права дитини, яка була прийнята резолюцію 44/25
Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року.
Конвенція ООН про права дитини — це угода між країнами,
в якій записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей.
Цей особливий документ був ратифікований 193 країнами
світу. У 2009 році світова спільнота відзначала 20-річчя
підписання Конвенції ООН про права дитини. Україна взяла
на себе ряд зобов'язань з покращення добробуту дітей —
зокрема, підписавши Конвенцію ООН про права дитини. Ця
Конвенція була ратифікована Постановою Верховної Ради
України №789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року та набула
чинності для України 27 вересня 1991 року. Крім того, у 2003
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та 2005 роках відповідно український Парламент ратифіку-
вав два факультативних протоколи до Конвенції про права
дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої
порнографії та щодо участі у збройних конфліктах, які з того
часу стали частиною національного законодавства. Однак
саме сучасні умови потребують уточнення основних їх по-
ложень відповідно до вимог часу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Протягом ХХ століття актуалізувалися серед наукової
спільноти питання захисту прав дітей. Зокрема таким питан-
ням присвячено праці С. Айвазова, С. Айзекса, Я. Браунлі,
В. Буткевич, М. Буроменського, О. Вінгловської, І. Городець-
кої, В. Денисова, Ю. Деркаченка, О. Задорожного, В. Кар-
ташкіна, А. Мацко, Ю. Рижука, М. Родрігеса, Ф. Рахімова,
К. Сандровського, О. Старовойтова, Т. Титової та інших.
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Однак у дослідженнях даних авторів та в інших нау-
кових працях не розглядалася проблема аналізу Кон-
венції ООН про права дитини з точки зору відповідності
її положень сучасним умовам. Тому, на нашу думку, не-
обхідним є саме такий науковий аналіз, який надасть
можливість зробити висновок про необхідність доопра-
цювання чи залишення без змін даного міжнародного
документу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз основних положень Конвенції ООН

про права дитини у контексті глобального забезпечення
безпеки дітей світу.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Розвиток концепції прав людини призвів до того, що
права дитини були виділені в особливу категорію. На почат-
ку ХХ століття права дітей, як правило, розглядалися в кон-
тексті існуючих проблем використання дитячої праці,
торгівлі дітьми та проституції неповнолітніх. Необхідність
законодавчо забезпечити охорону здоров'я дітей, захист
їхніх прав спонукала Лігу Націй прийняти Женевську декла-
рацію прав дитини в 1924 року.

У подальшому захист прав дитини як об'єкт держав-
ної політики у світі почав розглядатися після Другої світо-
вої війни. У 1945 році була створена міжнародна організа-
ція, ціль якої полягала в пошуку шляхів запобігання війн
на планеті Земля. 24 жовтня 1945 року на основі добро-
вільної угоди незалежних суверенних держав, у тому числі
СРСР, США, Англії, Китаю, був підписаний Статут Органі-
зації Об'єднаних Націй (ООН). У цьому документі були за-
фіксовані мета, задачі, принципи, структура і напрямок
діяльності ООН.

У роботі ООН реалізація і захист прав і свобод людини
має пріоритетне значення. Це підтверджує прийняття 10
грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю Загальної дек-
ларації прав людини. В усьому світі ця дата відзначається
як День прав людини.

ООН приділяє особливу увагу захисту прав дітей. Од-
ним з її перших правових актів було створення в 1946 році
Дитячого фонду ООН як міжнародної надзвичайної орга-
нізації допомоги дітям у розорених Другою світовою
війною країнах Європи. З 1953 року Дитячий фонд ООН
став іменуватися ЮНИСЕФ, він допомагає всім нужденним
дітям світу.

У Загальній декларації прав людини (1948 р.) у ст. 25 і
26 говориться про те, що діти повинні бути об'єктом особ-
ливого захисту і допомоги [1].

Наступним важливим кроком стало стосовно захис-
ту прав дітей стало прийняття ООН у 1959 році Декла-
рації прав дитини, в якій були проголошені соціальні і
правові принципи, що стосуються захисту і благополуч-
чя дітей. У ній зазначалося, що "Дитина, внаслідок її
фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної
охорони і піклування, включаючи належний правовий
захист як до, так і після народження". Документ скла-
дається з 10 положень (принципів, як вони називалися у
Декларації), визнання і дотримання яких має дозволити
"забезпечити дітям щасливе дитинство". У Декларації
прав дитини проголошуються соціальні і правові прин-
ципи захисту і благополуччя дітей на національному і
міжнародному рівнях. Десять принципів Декларації яв-
ляють собою вперше почату спробу виділити особливу
роль глобальної проблеми прав дитини і привернути до
неї увагу світової громадськості.

Проте, на нашу думку, основні принципи Декларації
прав дитини здебільшого дійсно декларують перелік прав,
що має належати всім без винятку дітям. У даному доку-

менті вказано, яким правами від народження має бути над-
ілена дитина, яка роль батьків у даному процесі. Однак
жодного слова не вказано про те, які механізми реалізації
принципів, хто має відповідати за контроль над їх виконан-
ням, які органи державної влади мають бути створені в
державі, аби дотримуватись принципів Декларації тощо.
Жодного слова у ній не сказано про покарання та санкції,
які можуть накладатись за умов невиконання принципів
документу. Тобто в дійсності даний нормативно-правовий
акт має здебільшого декларативний характер, не має при-
мусового характеру та не зобов'язує дотримуватись його
приписів.

Декларація 1959 року послужила основою для підго-
товки Конвенції про права дитини, яка була прийнята 20
листопада 1989 року, у тридцяту річницю Декларації
1959 року, що часто називають світовою Конституцією
прав дитини.

Як вважає значна кількість міжнародних експертів з
питань захисту прав дітей, вступ у силу Конвенції про права
дитини 2 вересня 1990 року стало кульмінацією майже 70-
літньої боротьби за те, щоб міжнародне співтовариство виз-
нало особливі потреби й уразливість дітей.

Конвенція про права дитини — це не стільки пе-
релік прав дитини, скільки список зобов'язань, що
держави готові визнати у відношенні дитини. Конвен-
ція охоплює широку гаму прав дитини, які об'єднують
у такі групи:

1) забезпечення;
2) захист;
3) участь.
Діти мають право на забезпечення в найширшому ро-

зумінні цього слова, починаючи з імені і громадянства і зак-
інчуючи медико-санітарною допомогою й організаціями, які
відповідають за дозвілля і розвиток дитини. Вони мають
право на захист від визначених дій, наприклад катувань,
експлуатації, довільного позбавлення волі і необгрунтова-
ного позбавлення сімейної турботи. Діти також мають пра-
во на участь у рішеннях, що стосується їхнього життя, і на
участь у житті громади [2].

Проте аналіз даного документу вказує на те, що в су-
часних умовах з плином часу окремі його положення або
морально застарілі, або навіть не актуальні. Тому, на нашу
думку, необхідно більш глибоко розглянути окремі статті
та положення.

Розпочинаючи з Преамбули зазначимо, що особли-
ва роль щодо реалізації захисту прав дитини відведена
сім'ї "…як основному осередку суспільства і природно-
му середовищу для зростання і благополуччя всіх її
членів і особливо дітей…" [2]. Однак у сучасних умовах
сутність сім'ї як соціального інституту не відповідає тому
баченню, що домінувало у 1989 році. Сама сім'я суттєво
змінилась, стала складнішим інститутом, який вже не ре-
гулюється лише шлюбним законодавство. Так, на сьо-
годні у багатьох країнах світу легалізовано одностатеві
шлюби, що визначають дещо інші юридичні та соціальні
норми взаємодії партнерів. Не у всіх з цих країн таким
сім'ям дозволяється мати дітей, що теж свідчить про
значну кількість запитань та юридичних неузгодженос-
тей.

З кожним роком все більшого поширення у розвинених
(і не лише) країнах набуває інститут "громадянського шлю-
бу". Дуже часто він не має таких юридичних прав, як шлюб
зареєстрований. Не рідкістю стає і існування матерів-оди-
начок, які самотужки виховують дітей. Тобто юридично такі
діти не мають батька, хоча фактично батько існує і може
жити з сім'єю.

За даними Інтернет-ресурсу "Обозрєватєль" кожна тре-
тя жінка в Україні є матір'ю-одиначкою [3]. Загальносвітові
тенденції свідчать про такі дані: 30 % дітей у Росії народжу-



Інвестиції: практика та досвід № 9/2014158

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ються у матерів-одиначок; у США, за даними Національно-
го Центру статистики здоров'я, мамами приблизно 33 % усіх
новонароджених є незаміжні жінки, в Ісландії від матерів-
одиначок з'являються 64 % новонароджених (це рекорд-
ний показник), у Швеції — 54 %, у Великобританії — 38 %,
у Фінляндії — 37 % [4].

Отож, на нашу думку, недоречним виглядає покладан-
ня основних обов'язків щодо забезпечення прав дитини на
сім'ю. В сучасних умовах необхідним є перегляд сутності
сім'ї, її основних функції та прав по відношенню до дітей. А
основну відповідальність за ці процеси на себе має брати
держава.

У ст. 1 Конвенції зазначається, що "дитиною є кожна
людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за за-
коном, застосовуваним до даної особи, вона не досягає
повноліття раніше" [2]. В даній статті вказується на верхнє
вікове обмеження (з певними уточненнями), але не конк-
ретизується момент, з якого починається дитинство. За тра-
диційними уявленнями психологів до етапів розвитку ди-
тини відносять етап зиготи, тобто момент запліднення, та
етап, коли дитина перебуває у стадії ембріона, зародка.
Розвиток дитинства відбувається не від моменту народжен-
ня фізичного, а від часу зачаття. Зокрема, Сергеєнкова
О.П. вказує на те, що "онтогенез1 людини розпочинається
далеко до народження дитини і поділяється на два етапи
— пренатальний, який триває від зачаття до народження,
та постнатальний, що починається з народження, охоплює
дитинство, дорослішання, власне дорослість і закінчуєть-
ся смертю людини" [5]. Тому, на нашу думку, необхідно
більше уваги з юридичної точки зору приділяти процесу
вагітності жінки, оскільки в цей момент формується люди-
на і фізіологічно, і розумово, а відповідальність матері за
життя і здоров'я дитини настає лише з моменту народжен-
ня.

Ст. 3 Конвенції розглядає умови забезпечення інте-
ресів дітей. Як наслідок виникає запитання, що таке "інте-
реси дитини", оскільки нормативно-правового визначення
даного поняття не існує. Окрім того, жодний норматив-
ний документ України не дає визначення поняттю "інте-
реси дорослих". Звідси, виникає ще запитання, чи тотожні
інтереси дітей та інтереси дорослих, чи не вступають вони
в суперечність. На нашу думку, інтереси дорослих досить
часто є антагоністичними по відношенню до інтересів
дітей. Батьки часто змушують дітей займатись музикою,
живописом, співами чи певним видом спорту, не цікавля-
чись, чи хоче цього дитина. Батьки чи опікуни змушують
дітей ходити до школи, хоча інтереси дітей у цей момент
можуть бути зосереджені на грі або іншій формі розваги.
Це звичайно суперечить інтересам дитини, однак має зна-
чення для майбутнього і дитини, і держави в цілому. Тому
необхідно зрозуміти, хто визначає інтереси дітей та інте-
реси дорослих, хто їх корегує, зважаючи на життєві об-
ставини, рівень життя, географічні умови, релігійні посту-
лати тощо. Подібні запитання виникають при словоспо-
лученні "благополуччя дитини", яке, як і інтереси дитини,
юридично не врегульоване та суспільно не визначене.

З іншої сторони, батьки можуть і негативно впливати
на інтереси дітей. Зокрема, куріння вдома, розпивання
алкогольних напоїв, використання нецензурної лексики
та шкідливих продуктів харчування. Дитина в таких жит-
тєвих обставинах є заручником ситуації, оскільки вона не
здатна реалізувати власні інтереси і не допустити реалі-
зації інтересів дорослих, що свідомо приносять їй шко-
ду.

Ст. 6 зазначає, що "Держави-учасниці визнають, що
кожна дитина має невід'ємне право на життя" [2]. На нашу

думку, кожна дитина має право на безпечне життя, на такі
умови, де буде відбуватись розвиток дитини як особистості.
Жити і виживати можна і на території воєнних подій, і в умо-
вах расових конфліктів, і в ситуації злиденності, але кожна
дитина заслуговує на щасливе дитинство, головною озна-
кою якого стане безпека дитини, безпечне середовище на-
вколо неї.

Саме про збройні конфлікти йдеться у ст. 38 п. 4. Зок-
рема, "держави-учасниці зобов'язані вживати всіх мож-
ливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких
торкається збройний конфлікт, та догляду за ними" [2].
Проте, на нашу думку, необхідно розробити окремий до-
кумент, який буде регулювати питання захисту дітей в та-
ких умовах. Так, задля забезпечення безпеки дитини тре-
ба прийняти положення про особливий режим та відпові-
дальність за життя та здоров'я дітей у воєнних конфлік-
тах. Варто зазначити, що не зайвим буде введення санкцій
проти тих країн, де гинуть діти у воєнних конфліктах. Краї-
ни в змозі евакуювати дітей з території бойових дій, а
потім входити в активні фази війни. Регулювати такі ас-
пекти безпеки дітей мають міжнародні інститути на чолі з
ООН.

У цілому за сучасний умов Конвенція про права дитини
потребує суттєвого доопрацювання. Головним недоліком
даного документу є відсутність чітких формулювань, що
призводить до подвійного тлумачення окремих положень та
статей.

У Конвенції не належним чином висвітлюються пи-
тання безпеки дитини, а на нашу думку, в ХХІ столітті,
це є ключовий системоутворюючий критерій забезпечен-
ня нормальних умов життєдіяльності дитини. Безпека ди-
тини, як і інші види безпеки, потребує наукового обгрун-
тування, чіткого визначення ключових понять та термінів.
Головною умовою безпечного середовища є відсутність
небезпек, загроз. Тому на даному етапі наукових пошуків
необхідно визначити загрози безпеці дітей, системати-
зувати їх відповідно до глобальних умов життя, розро-
бити механізми захисту дітей та визначити відповідальні
сторони. Окрім того, як зазначають психологи та педа-
гоги, кожній віковій категорії дітей відповідають свої
умови розвитку та життя. Звідси випливає той факт, що і
загрози безпеці дитини теж необхідно розглядати відпо-
відно до вікової періодизації розвитку дитини. На етапі
раннього дитинства загрози здебільшого пов'язані з нед-
балим ставленням батьків або з побутовими умовами,
проте з часом, базові загрози можуть виходити з соц-
іальних умов життєдіяльності дитини, з навколишнього
оточення (втягування дітей у збройні конфлікти, залу-
чення дітей до праці, особливості вступу в шлюб у різних
країнах) тощо.

Питання безпеки дитини неможливо вирішити, якщо
випустити з поля зору факт відповідальності за безпечні
умови життя. На нашу думку, мають бути розроблені чіткі
та юридично узгоджені механізми забезпечення безпе-
ки дитини, відповідно до яких сторона, що призвела до
загрозливого стану дитині або до заподіяння шкоди, має
нести відповідальність відповідно до своїх дій або без-
діяльності. В першу чергу така відповідальність має по-
кладатись на державні інститути та представників дер-
жаних органів влади, оскільки вони мають забезпечити
контроль над дотриманням безпечних умов для життя
усіх без винятку дітей. Державні інститути мають конт-
ролювати батьків, родичів, опікунів, відповідальних осіб
з тим, щоб вони створювали належні умови для розвит-
ку дітей. На нашу думку, у випадку не грубого порушен-
ня основ безпеки дитини, має застосовуватись адмініст-____________________________

1 Онтогенез — це сукупність послідовних процесів з моменту виникнення зиготи до утворення складного багатоклітинного
організму з великою кількістю по-різному диференційованих клітин, тканин і органів; розвиток складних організмів із порівняно
простих за будовою яйцеклітин [6].
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ративна відповідальність з використанням матеріальних
штрафів. Коли ж заподіяно шкоду життю та здоров'ю
дитини, необхідно застосовувати принципи криміналь-
ної відповідальності, позбавлення батьківських прав
тощо.

Поряд з тим, необхідно визначати, яку відпові-
дальність має нести держава-учасник Конвенції за по-
рушення її статей. Варто нагадати, що лише дві країни у
світі не ратифікувати Конвенцію ООН про права дитини
— США та Сомалі. А тому, більшість країн світу мають
нести відповідальність за безпеку дітей на своїй тери-
торії.

У деяких країнах, в тому числі і в Україні, дитина стала
способом заробітку батьків, оскільки за її народження
батькам держава виплачує матеріальні кошти на розвиток
і забезпечення добробуту дитини. Це, в свою чергу, стало
одним із способів малозабезпечених неблагополучних
сімей отримувати регулярні доходи, які досить часто не
йдуть на забезпечення нормальних умов життєдіяльності
дітей. Тому, в Конвенцію про права дитини обов'язково
необхідно внести статті, які будуть регулювати майнові та
фінансові питання забезпечення безпеки дитини. До таких
питань необхідно віднести доцільність виплати коштів ок-
ремим сім'ям, які не відповідають загальноприйнятим кри-
теріям благополучних сімей, питання адекватності викори-
стання отриманих коштів, створення матеріальної бази для
розвитку дитини, забезпечення умов для відвідування на-
вчальних закладів, факультативних занять, спортивних
секцій, мистецьких заходів тощо. Діти в сучасних умовах
мають бути хоча б мінімально забезпечені необхідними
засобами комунікацій, мати доступ до інформаційного про-
стору, отримувати необхідну і безпечну інформації для
розвитку. За таких умов держава має створити безпечне
інформаційне поле для життя дитини, знайти механізми
вилучення з нього інформації, що несе насильство, сексу-
альні збочення, релігійні провокації, расові дискримінації
тощо.

Дитина має стати соціальним ресурсом для держави,
пріоритетом розвитку майбутнього країни. Проте в Кон-
венції згадується лише про "наявні ресурси і можливості
дитини", а не про те, що дитина сама з часом має стати
ресурсом для держави. Крім того, не зовсім зрозумілим
видається таке формулювання, оскільки не існує класи-
фікації ресурсів дітей. Важко сказати, чи вік дитини є її
ресурсом, чи можливо це можливість? Теж саме запитан-
ня стосовно окремих здібностей, матеріальних коштів,
фізичних даних тощо. До того ж дитина в силу вікового
обмеження не має можливості самостійно розпоряджа-
тися власним ресурсом, а тому має бути призначена відпо-
відальна особа або організація, яка буде контролювати
використання ресурсів дитини на благо самої дитини.
Досить часто дітей залучають до модельного або реклам-
ного бізнесу, бо дитина має необхідний ресурс — модель-
ну зовнішність та відповідні параметри тіла. Однак, якщо
проаналізувати психологічні особливості розвитку цієї
дитини (наприклад, вік 8 років), стане зрозумілим, що
дитина не готова до постійних зйомок, дефіле та макія-
жу. Тобто, ресурс дитини використовується, але не відпо-
відно до її вікових особливостей розвитку. На нашу дум-
ку, це створює загрози нормальному життю дитини, ос-
кільки відбувається викривлення розуміння про світ до-
рослих та дітей.

І ще, якщо дитина — ресурс для дорослих та батьків, то
чи можуть батьки бути ресурсом для неї. Теоретично так,
однак з практичної точки зору дитина має обмежені мож-
ливості щодо використання такого ресурсу, а значить, вона
є об'єктом впливу, а не суб'єктом.

Нарешті, необхідно зазначити, що в цілому Конвен-
ція про права дитини не конкретизує поняття безпеки,

добробуту, благополуччя дитини, а значить на сьогодні
не існує чіткого розмежування цих категорій. Це ще раз
доводить, що питання безпеки дитини має стати ключо-
вим елементом усієї глобальної системи захисту дитин-
ства, на базі якого буде переглянуто сутність прав дити-
ни, прав та відповідальності дорослих за своїх дітей, заг-
роз існуванню дітей у сучасному світі та механізмів захи-
сту їх прав і свобод.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Аналіз базових положень Конвенції ООН про права ди-
тини, на нашу думку, свідчить про необхідність грунтовно-
го перегляду міжнародних нормативно-правових доку-
ментів. Основний акцент має бути зроблено на розробку
такого поняття як "безпека дитини", оскільки в сучасних
умовах глобального розвитку людства концепція прав ди-
тини не здатна захистити дітей від загроз їх життю та роз-
витку.

Тому в подальших наукових публікаціях буде детально
розглянуто сутність безпеки дитини, досліджено загрози
життєдіяльності дітей у сучасному світі та запропоновано
механізми забезпечення безпеки дитини як ключової умови
розвитку дитинства.

Література:
1. Декларация прав ребенка [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
995_384

2. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
995_021

3. В Україні кожна третя жінка — мати-одиначка [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
ukr.obozrevatel.com/news/v-ukraini-kozhna-tretya-zhinka-
mati-odinachka.htm

4. Мати-одиначка [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://megasite.in.ua/42196-mati-odinachka.html

5. Сергєєнкова О.П. Вікова психологія: навч. посіб.
/ Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Па-
сєка О.В. — К.: ТОВ "Центр учбової літератури". — 2012.
— 384 с.

6. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажо-
ри: підручник. — Вінниця: Нова книга, 2009. — 608 с.

References:
1. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (1994),

"Declaration of the Rights of the Child", available at: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (Accessed 12
December 2013).

2. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (2000),
"The UN Convention on the Rights of the Child", available at:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (Accessed
14 December 2013).

3. Obozrevatel' (2013), "In Ukraine every third woman is
a single mother", available at: http://ukr.obozrevatel.com/
news/v-ukraini-kozhna-tretya-zhinka-mati-odinachka.htm
(Accessed 30 December 2013).

4. Megasite.in.ua (2013), "Single mother", available
at: http://megasite.in.ua/42196-mati-odinachka.html
(Accessed 30 December 2013).

5. Serhyeyenkova, O.P. Stolyarchuk, O.A. Kokhanova,
O.P. Pasyeka O.V. (2102), Vikova psykholohiya [Develop-
mental Psychology], Кiev, LTD. "Center of educational
literature", 384 р.

6. Pishak, V.P. Bazhora, Yu.I. (2009), Medychna biolohiya
[Medical biology], Vinnicya, New book, 608 p.
Стаття надійшла до редакції 03.04.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 9/2014160

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Сучасні тенденції, що притаманні українському со-
ціуму, свідчать про значні проблеми, викликані дефор-
маціями в економічних процесах та неефективною сис-
темою законодавства. Наслідком таких процесів є знач-
не поширення тіньового сектору та організованої еко-
номічної злочинності, масштаби яких нині загрожують
безпеці держави.

Одним із складових економічної злочинності та
тіньової економіки є відмивання доходів, одержаних
злочинним шляхом, що тісно пов'язані із фінансуван-
ням тероризму у загальносвітових масштабах. Ці про-
цеси загрожують міжнародній безпеці та негативно
впливають на цілісність, ефективність та прозорість
функціонування економічних систем, і як наслідок всьо-
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го суспільного розвитку. За таких умов особливого зна-
чення набуває забезпечення національної безпеки всіх
без винятку країн світу, через механізми реалізації дер-
жавної політики національної безпеки. Тому на нашу
думку, актуальним є дослідження державної політики
національної безпеки України та місця в ній боротьбі з
легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, є предметом розгляду
здебільшого нормативно-правового законодавства та
юридичних публікацій. При цьому грунтовних праць, які
б висвітлювали процес боротьби з легалізацією (відми-
ванням) доходів, одержаних злочинним шляхом з точ-
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ки зору державного управління та його складової —
системи забезпечення національної безпеки, на жаль,
майже не знайдено. Саме це обумовлює вибір мети та
завдань дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження сутності боротьби з ле-
галізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом як складової державної політики національ-
ної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Державна політика — це відносно стабільна, орга-
нізована та цілеспрямована діяльність уряду стосовно
певної проблеми, яка здійснюється ним безпосередньо
чи опосередковано і впливає на життя суспільства [1, с.
9]. Зважаючи на завдання даної наукової публікації, не-
обхідним є дослідження державної політики національ-
ної безпеки та місця в ній боротьбі з такими негативни-
ми явищами як відмивання доходів, одержаних злочин-
ним шляхом.

Відповідно до наукових напрацювань колективу ка-
федри національної безпеки НАДУ при Президентові
України, державна політика національної безпеки — це
політика держави щодо забезпечення національної без-
пеки відповідно до прийнятих в установленому порядку
доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній,
економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-
технологічній, інформаційній та інших сферах. Ця по-
літика передбачає утвердження засад національної
єдності задля розбудови демократичної, правової, кон-
курентоспроможної держави, формування соціально
орієнтованої ринкової економіки, зміцнення науково-
технологічного потенціалу, забезпечення інноваційно-
го розвитку, зростання рівня життя і добробуту насе-
лення, забезпечення інформаційної безпеки, екологіч-
но і техногенно безпечних умов життєдіяльності су-
спільства [2, с. 105].

Метою реалізації державної політики національної
безпеки є захист життєво важливих національних інте-
ресів держави, який є можливим при дотриманні на-
ступних принципів, що визначені Стратегією національ-
ної безпеки України "Україна у світі, що змінюється"
[3]:

— захисту національних інтересів;
— пріоритету договірних (мирних) засобів у роз-

в'язанні конфліктів;
— своєчасності і адекватності заходів захисту на-

ціональних інтересів реальним і потенційним загрозам;
— сумлінного виконання взятих на себе міжнарод-

них зобов'язань;
— послідовної реалізації політики позаблоковості

з використанням в інтересах України механізмів міжна-
родної безпеки;

— чіткого розмежування повноважень та скоорди-
нованої взаємодії органів державної влади у забезпе-
ченні національної безпеки;

— демократичного цивільного контролю над сек-
тором безпеки і оборони — системою органів, які відпо-
відають за забезпечення безпеки і оборони держави;

— професіоналізму, відкритості та прозорості у
процесі формування і реалізації державної політики.

Крім того, у Законі України "Про основи національ-
ної безпеки" зазначається, що "…національна безпека
України забезпечується шляхом проведення виваженої
державної політики… Вибір конкретних засобів і шляхів
забезпечення національної безпеки України обумов-
люється необхідністю своєчасного вжиття заходів,
адекватних характеру і масштабам загроз національним
інтересам" [4].

Основними суб'єктами розробки та впровадження
державної політики національної безпеки є: Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів Ук-
раїни, Рада національної безпеки і оборони України,
міністерства та інші органи центральної виконавчої вла-
ди, Національний банк України, суди загальної юрис-
дикції, прокуратура України, місцеві державні адміні-
страції та органи місцевого самоврядування, Збройні
Сили України, Служба безпеки України, Служба зовні-
шньої розвідки України, Державна прикордонна служ-
ба України та інші військові формування, утворені від-
повідно до законів України, громадяни України, їх
об'єднання [5, с. 40—41].

Основоположні документи українського законодав-
ства, що визначають засади захисту національних інте-
ресів через механізм реалізації державної політики на-
ціональної безпеки, досить чітко озвучують загрози
національним інтересам України. Серед ряду загроз, що
є знайомими та добре зрозумілими всім, хто займаєть-
ся реалізацією політики національної безпеки та дослі-
джує питання забезпечення національної безпеки, на-
водяться й такі, які стали відносно новими, такими, що
визначені останніми тенденціями розвитку світового
простору. Зокрема до них відносяться "поширення те-
роризму, піратства, наркобізнесу, незаконної торгівлі
зброєю і ядерними матеріалами, транскордонної орган-
ізованої злочинності, відмивання "брудних" грошей,
незаконної міграції, торгівлі людьми, кіберзагроз" [3].

На нашу думку, саме відмивання "брудних" грошей
(доходів, одержаних злочинним шляхом) у сучасних
умовах є однією з ключових загроз забезпечення внут-
рішньополітичної, економічної та національної безпе-
ки в цілому. Це обумовлено особливою роллю фіна-
нсового сектора економіки в умовах глобалізації, зро-
стаючим значення міжнародних фінансових інститутів,
реалізацією різноманітних міжнародних та міждержав-
них проектів щодо надання допомоги та забезпечення
взаємодії у сфері міжнародних фінансових потоків.
Варто зазначити, що легалізація доходів, одержаних
злочинним шляхом, негативно впливає не лише на сек-
тор фінансів. У цілому значної шкоди зазнають всі сфе-
ри суспільного життя та національна безпека загалом.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", до-
ходи, одержані злочинним шляхом — це будь-яка еко-
номічна вигода, одержана внаслідок вчинення суспіль-
но небезпечного протиправного діяння, що передує ле-
галізації (відмиванню доходів), яка може складатися з
матеріальної власності чи власності, що виражена в пра-
вах, а так само включає рухоме чи нерухоме майно та
документи, які підтверджують право на таку власність
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або частку в ній [6]. Для того, щоб мати можливість ви-
користовувати такі доходи, необхідно здійснити їх ле-
галізацію, тобто перевести в статус офіційних доходів.
До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані з коштами
(власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинен-
ня злочину, спрямовані на приховування джерел поход-
ження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі,
яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом
походження зазначених коштів (власності) [6].

Відповідно до Кримінального кодексу України ле-
галізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, віднесена до злочинів у сфері господарської
діяльності [7] та на нашу думку, є загрозою реалізації
національних інтересів України.

У науковій літературі зазначається, що сама лега-
лізація або ж відмивання доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, — це похідний злочин, якому обов'язково
передує процес, у результаті якого були отримані такі
доходи. Саме такі процеси і є злочинною діяльністю, яка
загрожує безпеці держави. До них зокрема відносять:

1. Наявність корупції. Корупція, відповідно до За-
кону України "Про засади запобігання і протидії ко-
рупції", це використання особою наданих їй службових
повноважень та пов'язаних із цим можливостей з ме-
тою одержання неправомірної вигоди або прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним
чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових по-
вноважень та пов'язаних із цим можливостей [8].

Згідно з даними, опублікованими Transparency
International, у 2013 році за Індексом сприйняття корупції
(Corruption Perceptions Index, CPI), Україна набрала 25
балів із 100 можливих і зайняла 144 місце серед 177
держав, що брали участь у дослідженні. Україна стаб-
ільно залишається у групі "підвищеного ризику" разом
з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральною Афри-
канською Республікою та Папуа Новою Гвінеєю. За па-
раметром політичної та фінансової корупції (складова
СРІ індексу взята з даних дослідження Political Risk
Services International Country Risk Guide) Україна у 2013
році втратила 10 позицій. В цьому дослідженні до уваги
беруться показники надмірної вибіркової протекції та
підозріло тісних зв'язків між політикою та бізнесом.
Крім того, в Україні державні установи та чиновники все
частіше вимагають від підприємств сплати хабарів, про
що свідчить падіння відповідного рейтингу України на 5
пунктів (складова СРІ індексу взята з даних досліджен-
ня World Economic Forum Executive Opinion Survey) [9].

Основними причинами погіршення Індексу сприйнят-
тя корупції в Україні стали:

1) монополізація бізнесу. Олігархічні клани актив-
но перерозподіляють бізнес-ресурси між собою та ви-
тісняють з ринків прозорість та здорову конкуренцію;

2) неможливість довгострокового планування бізне-
су. В Україні власність стає все менш захищеною, пере-
стають діяти єдині і незмінні правила ведення бізнесу
для всіх учасників ринку;

3) окупація бізнесу державними корупціонерами.
Процедури отримання дозволів на ведення бізнесу все

більше корумпуються, процвітає хабарництво при взає-
модії з державними органами, посадовці, які прийма-
ють рішення захоплюють контроль над фінансовими
потоками [9].

За прогнозами експертів на наступний рік Україна
ризикує зайняти ще нижчі позиції, ніж 2013 року.

2. Хабарництво як елемент суспільного життя. Дане
поняття у законодавстві України охоплює два види зло-
чинів: одержання хабара та давання хабара. Хабар —
це незаконна винагорода матеріального характеру, тоб-
то предмет одержання і давання хабара має виключно
матеріальний характер. Ним можуть бути майно (гроші,
матеріальні цінності), право на майно (документи, які
дають право на отримання майна, користування майном
або право вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-
які дії майнового характеру (передача майнових вигод,
відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне
надання послуг майнового характеру, санаторних чи
туристичних путівок, проведення будівельних чи ремон-
тних робіт тощо). Послуги, пільги і переваги, які не ма-
ють матеріального змісту (позитивна характеристика чи
виступ у пресі, надання престижної роботи тощо), не
можуть визнаватися предметом давання-одержання
хабара [7]. На думку С. Кияниченка, "хабарництво ста-
ло проказою та нормою нашого життя не тільки в дер-
жавному виконавчому, але й в політичному сьогоденні
нашої країни" [10].

3. Шахрайство. Відповідно до ст. 190 Кримінально-
го кодексу України шахрайство — це заволодіння чу-
жим майном або придбання права на майно шляхом
обману чи зловживання довірою. Особливістю предме-
та шахрайства є те, що ним може бути як чуже майно,
так і право на таке майно. Право на майно може бути
закріплене у різних документах, наприклад, цінних па-
перах, довіреностях на право розпорядження майном,
боргових зобов'язаннях, заповітах тощо [7].

4. Розкрадання — це умисне протиправне безоплат-
не звернення певним способом державного чи гро-
мадського майна на власні потреби чи потреби іншої
особи з корисливих мотивів. Залежно від способів роз-
крадання кримінальний закон розрізняє крадіжку,
грабіж, розбій, шахрайство, вимагання, привласнення,
розтрату і розкрадання шляхом зловживання службо-
вим становищем [11].

5. Контрабандна діяльність, під якою розуміють
переміщення товарів через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного
контролю, вчинене у великих розмірах, а також неза-
конне переміщення історичних та культурних цінностей,
отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоак-
тивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладко-
ствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї),
спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації, а так само контрабанда стратегічно важли-
вих сировинних товарів, щодо яких законодавством
встановлено відповідні правила вивезення за межі Ук-
раїни (ст. 201 Кримінального кодексу України) [7]. За
даними Урядового порталу, протягом минулого року
співробітниками Державної прикордонної служби було
вилучено 1132 одиниці зброї, 13,6 тисяч боєприпасів,
майже 138 кілограмів наркотичних речовин та контра-
бандних товарів на суму близько 175 мільйонів гривень.
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Найбільше товарів було затримано на кордоні з Росією
та Польщею, а також на морській ділянці. Всього скла-
дено майже 46 тисяч протоколів про адміністративні
правопорушення з прикордонних питань та накладено
штрафів на суму понад 27 мільйонів гривень [12].

Це далеко не повний перелік видів злочинної діяль-
ності, що передує легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, проте і він вказує на
значні загрози, що виникають у сфері національної без-
пеки держави. На нашу думку, загрози від легалізації
"брудних" грошей в Україні можна визначити таким чи-
ном:

По-перше, законодавство України у сфері бороть-
би з відмиванням доходів, одержаних злочинним шля-
хом, є достатньо неефективним, про що свідчать резо-
нансні справи деяких громадян України, внаслідок яких
відбулося значне виведення коштів з економічної сис-
теми України [13, с. 10—11].

По-друге, найбільш вразливою сферою суспільства
щодо злочинної діяльності у сфері отримання доходів
є економічна система. Існування тіньового сектору в
економіці призводить до грубих порушень наявних ме-
ханізмів забезпечення розподілу і використання доходів
у суспільстві. В сучасних умовах основні зловживання
щодо отримання "чесних" доходів відбуваються у сек-
торі фінансів, який і відповідає за дохідну частину сусп-
ільного кругообігу. Внаслідок цього суспільство недо-
отримує певну частку доходів, з них не сплачуються
податки, в цілому це знижує ефективність економічної
системи.

По-третє, процес відмивання грошей в країні ство-
рює негативний імідж державі. Як зазначають О. Бан-
дурка та С. Симов'ян, "масова легалізація кримінальних
доходів включно з вищими ешелонами влади та відтік
капіталів за кордон суттєво знизили і без того невисоку
інвестиційну привабливість вітчизняної економіки" [13,
с. 12].

По-четверте, заручником ситуації, за якої відсутні
нормальні умови для розвитку, стала банківська систе-
ма України. Попередження легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, є необхідною
умовою як для комплексного динамічного розвитку бан-
ківського сектору, так і економічної системи в цілому.
Необхідність, а в сучасних умовах і неможливість інтег-
рації банківського сектору до всесвітньої банківської
системи, змушує банкірів самостійно розробляти різно-
манітні методики боротьби з відмиванням "брудних"
грошей.

По-п'яте, легалізація доходів, одержаних злочинним
шляхом, є загрозою національній безпеці держави, ос-
кільки вона безпосередньо пов'язана з організованою
злочинністю. Незаконне отримання капіталів стає пере-
думовою організації та розвитку заборонених законом
видів економічної діяльності.

По-шосте, основними джерелами злочинних до-
ходів в сучасних умовах є наркобізнес, торгівля зброєю,
торгівля людьми, хабарництво, контрабанда, захоплен-
ня заручників, крадіжки в банківському секторі тощо.
Такі види злочинної діяльності за рахунок ризиковості
мають високу дохідність, що в подальшому сприяє знач-
ному їх розповсюдженню. З однієї сторони така
діяльність сприяє отриманню злочинних доходів, а з

іншої здійснює негативний вплив на розвиток суспіль-
ства. Зокрема незаконне розповсюдження наркотичних
засобів призводить до погіршення здоров'я нації, її ге-
нетичного та фізіологічного потенціалу, негативних тен-
денцій у культурному розвитку країни, до створення
передумов, за яких відбувається зубожіння значної ча-
стини населення тощо.

По-сьоме, саме за рахунок доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, відбувається фінансування терористич-
них організацій, що діють у багатьох країнах світу.
Підтвердженням цього є широка географія терористич-
них актів, що вчинені протягом останнього часу. Крім
цього, за рахунок таких доходів відбувається створен-
ня та фінансування злочинних організацій, що негатив-
но впливають на суспільне життя багатьох країн.

Вищеперераховані загрози національній безпеці
України свідчать про недостатню ефективність обраних
засобів у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних
злочинних шляхом. Актуальність вказаної проблеми
підтверджена негативними тенденціями суспільного
життя. А тому, на разі необхідним є пошук можливих
шляхів удосконалення державної політики національ-
ної безпеки у досліджуваній сфері. На нашу думку, по-
трібно здійснити уточнення функцій та повноважень
суб'єктів реалізації державної політики у сфері націо-
нальної безпеки та переглянути законодавчу базу щодо
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Підводячи загальні підсумки наукового досліджен-
ня, необхідно звернути увагу на гостроту проблеми, що
виникає у сфері отримання та відмивання доходів, внас-
лідок злочинної діяльності. Наявність таких доходів у
суспільстві сприяє поширенню різних негативних явищ
суспільного життя, що створюють загрози національній
безпеці України. Реалізація державної політики націо-
нальної безпеки України відповідно до новітніх тен-
денцій загальносвітового розвитку потребує удоскона-
лення наявних механізмів та розробки нових, більш
ефективних у сучасних умовах. Тому в подальших нау-
кових дослідженнях автор планує розглянути загальнос-
вітовий досвід боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та розробити
низку рекомендацій щодо підвищення ефективності
державної політики національної безпеки.
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