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PERSPECTIVE PROJECTS OF ENERGY SOURCES DIVERSIFICATION
Постановка проблеми. Необхідною умовою існування та розвитку України як економічно
незалежної держави є її енергетична безпека, складовими елементами якої є: високий рівень
енергозабезпечення та енергоефективності, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв,
ефективне використання транзиту енергоресурсів і забезпечення захисту довкілля від впливу
паливно-енергетичного виробництва. З огляду на це, пошук проектів, які би гарантували енергетичну
безпеку нашій державі є дуже актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі пошуку ефективних напрямів
забезпечення енергетичної безпеки країнам Східної Європи та України, зокрема, присвячені роботи
Ірини Коссе [1], О.О. Воловича [2], В.А. Федорової [3], А.І. Шевцова [4], С.Ф. Єрмілова [5] і
Ю.В. Макогона [6]. Проте в роботах висвітлені лише окремі аспекти, які впливають на енергетичну
безпеку країни. Це зумовило необхідність дослідження різних джерел постачання енергоносіїв і їх
вплив на енергетичну безпеку України.
Постановка завдання. Метою роботи є аналіз стану галузей енергетики України та проектів
диверсифікації джерел постачання енергоносіїв і окреслення шляхів, які можуть гарантувати
енергетичну безпеку країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день українська економіка
характеризується високою енергоємністю, великою залежністю від імпорту енергоносіїв і відсутністю
принципової альтернативи національного видобування паливно-енергетичних ресурсів. Крім того,
енергетичні питання все частіше набувають політичного змісту та стають інструментом тиску з боку
Росії [7]. З огляду на це, питання енергетичної безпеки для України є одним із ключових завдань
сьогодення.
Географічне розташування України дає їй змогу відігравати важливу роль на європейському та
світовому ринках. Маючи значні транзитні потужності, які є запорукою енергетичної безпеки, країна
може не лише отримувати значні валютні надходження, а й відігравати важливу роль на
міжнародному енергетичному ринку, оскільки показники транзиту нафти та газу враховуються в
розрахунку показника енергобезпеки України. Територією України проходять найголовніші маршрути
транспортування газу та нафти, зокрема українськими транспортними системами Європа отримує
близько 80% російського газу і до 17% нафти [2; 4]. Це робить Україну важливою у світі транзитною
країною вуглеводнів.
У сфері електроенергетики Україна має розвинений енергетичний комплекс із виробництва та
постачання електроенергії, який входить в об’єднану енергетичну систему України. Енергетична
система має значні потужності, що використовуються для забезпечення власних потреб і експорту
надлишку електроенергії, а також пов’язана з енергосистемами країн Центральної та Південної
Європи. Функціонує оптовий ринок електроенергії з механізмами економічного регулювання.
Спостерігається тенденція зростання експорту української електроенергії до країн ЄС.
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У нафтогазовій галузі Україна має розвинену мережу магістральних трубопроводів із
підземними сховищами газу. Це може бути використано для транзиту нафти та природного газу з
Каспійського регіону та Центральної Азії до країн ЄС. Україна має також доволі потужну
нафтопереробну промисловість. Розвідані запаси природного газу та нафти у майбутньому здатні
збільшити частку власного палива в енергетичному балансі країни, а це відповідає принципам
Енергетичної Хартії Євросоюзу, оскільки зменшує залежність країни від імпорту енергоносіїв [8].
Приймаючи до уваги ситуацію в нафтогазовій галузі, можна запропонувати напрями покращення
енергетичної безпеки України шляхом участі у розробці низки перспективних проектів. Це допоможе
нашій державі уникнути монополії Росії та створити умови для конкуренції й оптимізації ціни на
енергоносії, а також поглибити інтеграцію нашої економіки в економіку країн Євросоюзу.
Перспективними проектами диверсифікації постачання енергоносіїв є нафтогін «Одеса – Броди
– Плоцьк – Гданськ», газогін «Білий потік», «Набукко» та «Трансарабський», а також постачання в
Україну зрідженого природного газу. Важливою також є проблема диверсифікації постачання
ядерного палива.
Одним із найбільш перспективних проектів диверсифікації енергоносіїв є будівництво нафтогону
«Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ», який забезпечуватиме постачання каспійської нафти до країн
Євросоюзу. Введення в дію нафтогону збільшить обсяги транзиту нафти через територію України та
дасть можливість вітчизняним нафтопереробним заводам одержати сировину з альтернативних
джерел, а також зміцнить становище України на енергетичному ринку та стане економічною основою її
європейської інтеграції. Наявність сировини є невід’ємною умовою ефективної реалізації проекту
«Одеса –Броди- Плоцьк – Гданськ». За прогнозами експертів, обсяг поставок азербайджанської та
казахстанської нафти збільшуватиметься з 95 млн.т до 150-160 млн.т. З огляду на те, що ці країни
використовують невелику кількість нафти, то основна частка видобутої сировини (приблизно 70-80
млн.т) буде відправлена на експорт. Для реалізації проекту «Одеса –Броди- Плоцьк – Гданськ»
необхідно залучати потенційних споживачів каспійської нафти в Європі, які зацікавлені у
диверсифікації шляхів і джерел постачання енергоносіїв. Такими споживачами можуть бути Польща,
Литва, Чехія, Словаччина, Угорщина та Німеччина. На шляху реалізації напряму диверсифікації
джерел і маршрутів постачання енергоносіїв важливе місце посідає співпраця з країнами
постачальниками енергоресурсів, зокрема з Азербайджаном, Казахстаном, Туркменістаном,
Узбекистаном, Іраном, Єгиптом, Алжиром, Лівією та арабськими країнами Перської затоки [2].
Через те, що Казахстан і Азербайджан прагнуть проводити незалежну експортну політику,
посилюючи власне становище у світовому енергетичному ринку не лише шляхом постачання сирої
нафти, а й переробленням сировини для подальшого продажу власних нафтопродуктів у треті країни.
Україна могла б запропонувати їм взяти участь у модернізації наявних українських нафтопереробних
заводів або у спільному будівництві нових - із високим ступенем переробки сировини. Нашій країні
необхідно більш активно залучати країни Каспійського регіону і до інших спільних енергетичних
проектів. Це суттєво підвищить взаємну зацікавленість і рівень інтеграції.
З метою забезпечення економічної та енергетичної незалежності необхідно зменшити
монопольну залежність у постачанні газу з Росії. Значний обсяг газу за походженням є центральноазійський, однак маршрут його пролягає через територію Росії, а це ставить нашу державу в
залежність від енергетичної політики Кремля. Проблема забезпечення необхідними обсягами газу є не
тільки економічною, а й соціальною, оскільки вона впливає на населення та житлово-комунальне
господарство. З огляду на це, у газовій сфері може виникнути напруження, що вимагає негайного
проведення диверсифікації джерел і маршрутів постачання енергоносіїв, а це попередить виникнення
енергетичної кризи в нашій країні [9].
Газовий конфлікт на початку 2009 року був спричинений корупційно-економічними та
корупційно-політичними чинниками: непрозорістю у газових оборудках, боротьбою газових груп в
Україні та Росії за «доступ до газової труби» з метою отримання надприбутків, спробами переділити
тіньові прибутки від експорту російського газу в Європу та створити нові корупційні схеми за участю
нових українських політиків і бажання російських й українських політико-економічних кланів заробити
за державний рахунок шляхом створення посередників.
Політична верхівка Кремля намагалася продемонструвати транзитну неспроможність України,
зашкодити її репутації як надійного транзитного, геоекономічного та геополітичного партнера
Євросоюзу. Крім того, Росія посилювала політичний тиск на Україну, оскільки наша держава
намагалася проводити незалежну зовнішню політику. Кремль прагнув залишити Україну у сфері своїх
геополітичних інтересів і змусив відмовитися від курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а
також перешкоджав реалізації погодження Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США
щодо модернізації нашої газотранспортної системи [10 - 12].
Певною мірою Росії вдалося ускладнити відносини між Україною та Євросоюзом, оскільки він
недостатньо підтримував нашу державу, при цьому проявився його недалекоглядний європейський
егоїзм, а також відсутність єдиної скоординованої політики, у якій тимчасові інтереси переважали над
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стратегічними. Таку стриману позицію країн ЄС до України, що стала жертвою російської експансії,
можна пояснити тим, що кожна із сторін обстоювала свої власні інтереси.
Своєю енергетичною стратегією Росія намагалася зменшувати роль транзитних країн і
встановлювала прямі контакти з європейськими споживачами та водночас не давала змоги
формувати загальноєвропейську енергетичну політику, штучно створювала проблеми із
забезпеченням газу в Європу, а також намагалася загальмувати падіння цін на нафту. Крім того, Росія
підштовхувала Євросоюз до фінансування будівництва обхідних газогонів – «Північний потік» і
«Південний потік», щоб не залежати від українського транзиту. Російське керівництво сподівалося,
що у разі реалізації цих проектів Україна не зможе приймати участь у формуванні нової енергетичної
безпеки та солідарності з країнами Євросоюзу.
Єврокомісія закликала Росію відмовитися від політичного тиску на Україну та геополітичних
амбіцій, припинити політизацію газового питання, використовуючи газ як зброю, відокремити питання
енергопостачання від політики та повернутися до суто бізнесового підходу до питання газопостачання.
Оскільки частка імпортованих до країн ЄС російських вуглеводнів поступово знижується, то керівники
країн Євросоюзу прийшли до однієї думки про необхідність швидкого будівництва альтернативних
маршрутів постачання газу.
Політична та економічна нестабільність у світі змусила Євросоюз розробити плани зменшення
впливу на нього зовнішніх постачальників енергоресурсів, зокрема Росії. Ці плани передбачають
будівництво двох нових газогонів. Один із Нігерії через Сахару, а другий – із Каспію через
Азербайджан і Туреччину («Набукко»). У пакеті заходів Єврокомісії передбачено різні джерела та
шляхи імпорту енергоносіїв і об’єднання енергетичної інфраструктури між країнами ЄC [13; 14].
Україна може долучитися до реалізації проекту газогону «Набукко», розробленого австрійським
концерном, який передбачає транзит газу з Ірану, Туркменістану та Азербайджану через Туреччину і
Балкани до країн Євросоюзу в обхід території Росії. Проект «Набукко» це єдиний реальний можливий
варіант диверсифікації джерел постачання газу до нашої країни. У перспективі «Трансарабський»
газогін може бути приєднаний до газогону «Набукко», потужність якого може бути подвоєно і
доведено до 60 млрд. куб. м газу на рік [1; 2].
Формат участі нашої країни у цьому проекті може визначатися двома напрямами: участі у
будівництві та обслуговуванні газогону й отримання з нього певних обсягів газу шляхом побудови
відгалуження газогону на територію України (за погодженням із Румунією). На даному етапі Україні
необхідно активізувати питання щодо участі як підрядником у будівництві газогону «Набукко» [2].
У випадку, якщо учасники проекту будуть незгодні побудувати відгалуження газогону на
українську територію, то можна було б запропонувати варіант взаємозаліку, тобто Україна сприяє
реалізації та функціонуванню газогону «Набукко» і як учасник цього проекту отримує газ у відповідній
пропорції з Росії за квотою одного із учасників (Румунії, Угорщини, Австрії). Така схема є
взаємовигідною для всіх учасників.
Проект газогону «Білий потік» розроблений міжнародним консорціумом, у складі якого є
інжинірингові та консалтингові компанії. Український варіант газогону в технічному варіанті вважається
найбільш оптимальним і вигідним, а румунський варіант є більш витратний і технологічно складний.
Проект газогону «Білий потік» підтримують країни ЄС і США. Водночас Росія різними способами
намагається не допустити постачання каспійського газу в Європу в обхід території Росії та
заблокувати реалізацію проектів «Набукко» і «Білий потік» шляхом побудови нових газогонів
«Блакитний потік-2» та «Південний потік» [15].
Введення
в
дію
«Трансарабського»
газогону
дозволить
зменшити
залежність
східноєвропейських країн Євросоюзу від імпорту газу з Росії. Для його функціонування Єгипет планує
3
збільшити видобуток газу до 75 – 78 млрд. м . Цей газогін має бути підключений до газогону
«Набукко». Українські компанії приймають участь у нових тендерах на отримання прав на розробку
нафтогазових родовищ на території Єгипту, налагоджується також двостороння співпраця у
виробництві зрідженого газу та перспективи функціонування «Трансарабського» газогону із
залученням українських технологій і фахівців.
Проект газопроводу «Білий потік» органічно поєднаний із проектом газопроводу «Набукко» в
рамках енергетичного коридору Схід-Захід. Уряду України важливо правильно позиціонувати його.
Газогін «Білий потік», який по суті є відгалуженням від Південно-Кавказького газогону (SСР), стане
додатковим маршрутом постачання енергоносіїв в Європу, сприятиме суттєвому збільшенню
надходження інвестицій у сферу видобутку газу в Каспійському регіоні та забезпечить більші гарантії
стабільних поставок газу європейським споживачам. Наявність кількох варіантів постачання
каспійського газу в Європу зведе до мінімуму ризики транспортування газу, що є важливою умовою
для залучення інвестицій. Проект газогону «Білий потік» може бути успішним, тільки при узгодженості
дій України, країн ЄС і країн каспійського регіону. а також підтримці США [16; 17].
Важливою перевагою газогону «Білий потік» перед «Набукко», який має проходити через
нестабільні райони Туреччини», є той факт, що при його будівництві може бути використана існуюча
інфраструктура Південного Кавказу, України і Європи, що значно здешевить його вартість. Водночас
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Україні слід переконати відповідні структури Європейського союзу в тому, що проекти «Набукко» і
«Білий потік» можуть бути не конкурентними, а взаємодоповнюючими. Одним із аргументом в
просуванні цієї ідеї може бути можливість сполучити газогони «Набукко» і «Білий потік» з існуючою
газотранспортною системою України, що значно послабить усі ризики, характерні для проекту
«Набукко», як для окремої системи. Якщо газогін буде приєднано до газотранспортної системи
України, то вона має бути пристосована до європейських стандартів експлуатації й управління. За
таких умов каспійський газ транспортуватиметься українською газотранспортною системою до Польщі
і з неї в інші країни Європи [14; 18].
«Трансарабський» газогін (ТАГ) на сьогодні є єдиною реальною можливістю для України
отримувати арабський газ не у скрапленому вигляді, а безпосередньо по трубопроводу. За умови
збільшення обсягів транспортування арабського газу «Трансарабським» газогоном (Єгипет-ЙорданіяСирія-Туреччина) завдяки приєднанню до нього газотранспортних систем Іраку та країн Перської
затоки, диверсифікація постачання природного газу, в тому числі у зрідженому вигляді, до Європи і,
відповідно, до України може стати вагомим чинником в європейській енергетичній політиці [2].
Одним із шляхів диверсифікації енергоносіїв для нашої держави може бути постачання
зрідженого природного газу (ЗПГ). Поставки природного газу в Україну у вигляді ЗПГ на сьогодні є
найбільш перспективним способом забезпечити реальну диверсифікацію імпорту цього виду палива,
що повністю відповідає тенденціям ринку природного газу для Європейського Союзу, де щороку
зростають потужності по прийманню ЗПГ [19].
Однією з переваг отримання ЗПГ є легкість шляхів його доставки морським транспортом за
наявності газоприймальних (зріджувальних) та регазифікаційних терміналів. Наукові дослідження
підтверджують ефективність доставки в Україну природного газу у великих обсягах у зрідженому стані
за умови створення мережі морських газотранспортних систем, складовою частиною яких мають стати
новозбудовані газові термінали, заводи із зрідження та регазифікації газу, океанські танкери-газовози.
Світове споживання зрідженого природного газу з кожним роком зростає і в 2013 році
3
перевищило 480 млрд.м . В Європі інтенсивно ведеться пошук альтернативних джерел газу і
розглядається проект постачання іранського газу в зрідженому стані. Наприклад, Франція споживає
3
3
понад 30 млрд. м газу на рік, із них більше 11 млрд.м зрідженого природного газу забезпечується
шляхом постачання з Алжиру, Нігерії та Катару морським шляхом спеціальними танкерами від заводів
зріджувачів газу до терміналів, на яких здійснюється приймання та дегазифікація зрідженого газу [2].
Нещодавно РНБО України рекомендувала Уряду повернутися до питання про будівництво
морського терміналу для приймання зрідженого газу та узгодити умови постачання газу із Алжиру та
Єгипту. Одним із варіантів розрахунків могло бути українське зерно та інша аграрна продукція.
3
Будівництво терміналу передбачається в два етапи. Перший – потужністю 5 млрд.м газу, а другий 3
до 10 млрд.м . На першому етапі є можливість не купувати танкери, а орендувати. Постачання
споживачам регазифікованого газу з терміналу буде здійснюватися шляхом подачі його в діючу
систему газогонів Півдня України. Водночас зріджений газ може використовуватися як джерело
автономного газопостачання окремих селищ, сільськогосподарських і промислових підприємств,
зокрема Одеського припортового заводу. Джерелами постачання зрідженого газу для України можуть
бути Каспійський регіон, країни Близького Сходу і Північної Африки. Серед країн Перської затоки
найбільші запаси газу має Катар і його роль як експортера газу на зовнішні ринки зростає. Українські
підприємства могли б взяти участь у розробці родовищ і видобуванні та виробництві зрідженого газу в
цих країнах з метою подальшого його постачання в Україну [1].
Представляє інтерес для України будівництво на Чорноморському узбережжі Грузії комплексу
для зрідження природного газу, постачання якого передбачається із Туркменії, Азербайджану або
Ірану. Потім морськими танкерами зріджений газ буде доставлятися до газового терміналу біля
Одеси. Тут відбудеться його регазифікація та закачування в діючу систему газогонів. Можливий також
варіант постачання зрідженого газу танкерами від північного узбережжя Туреччини до України.
Здешевити перевезення зрідженого газу можна шляхом виготовлення танкерів – газовозів в Україні,
оскільки при цьому зменшуються витрати на придбання танкерного флоту. Наприклад, вартість одного
3
танкера – газовоза об’ємом 125 тис.м становить приблизно 150 млн. дол [4; 9].
Україна є однією з найбагатших на уран країн світу. Запаси урану можуть забезпечити потреби
української атомної енергетики протягом 100 років. У випадку використання реакторних установок на
швидких нейтронах потенціал уранових запасів збільшується в 60-70 разів. На сьогоднішній день
Україна самостійно виконує лише перші три стадії ядерного паливного циклу, а решта стадії
реалізуються у кооперації з Росією та Казахстаном. Через це Україна залишається залежною від
поставок палива для АЕС із Росії. Ядерне паливо в Україну постачає ВАТ «ТВЕЛ» (Росія). Якість
російського ядерного палива є доволі низькою, порівнянно з паливом інших держав. Наприклад, для
вироблення однакової кількості електроенергії потрібно на 25% більше російського ядерного палива,
ніж палива інших виробників [2 - 4].
Подальший розвиток ядерної енергетики в Україні потребує інтеграції в міжнародні системи
виробництва ядерного палива, забезпечення потреб виробництва палива для атомних електростанцій
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України ураном та цирконієм вітчизняного виробництва у повному обсязі, забезпечення реалізації
програми створення неповного ядерно-паливного циклу, диверсифікації джерел постачання свіжого
ядерного палива.
Для забезпечення енергетичної безпеки України необхідно створити власний ядерний паливний
цикл. Виконання цього завдання є цілком реальним, оскільки в Україні є достатні запаси уранової та
цирконієвої руди, сучасні промислові потужності для їх переробки, комплекс підприємств
енергомашинобудування, наукові інститути ядерного профілю, а також новітні технології з отримання
ядерних матеріалів. Однак створення власного ядерного паливного циклу поки що не реалізовано.
Україна має усі базові можливості для того, щоб увійти у це досить тісне коло виробників, водночас
певні політичні тенденції поряд із фінансовими чинниками можуть стати суттєвими перешкодами на
цьому шляху. Проте, Росія, Сполучені Штати та інші ядерні країни виступають проти створення в
Україні повного ядерного циклу, оскільки наша країна втратила статус ядерної держави [20].
Виготовлення власного ядерного палива в Україні ускладнюється через політичні зобов'язання, які
підписала Україна, відмовившись на початку незалежності від ядерного статусу. Втративши ядерний
статус, Україна потрапила під мораторій на організацію повного ядерного циклу. Через те Україна
повинна купувати ядерне паливо в інших країнах, які володіють повним ядерним циклом.
У майбутньому Україна має можливість змінити ситуацію монопольної залежності за рахунок
введення в експлуатацію нових ядерних реакторів неросійського походження і відповідно постачання
на них неросійського ядерного палива (згідно з «Енергетичною стратегією України на період до 2030
року» потужності нових ядерних енергоблоків до 2030 року мають скласти більше 20 ГВт) [5].
Україна також не повинна стояти осторонь світових інтеграційних процесів у ядерній галузі та
брати участь у міжнародних проектах. Це дозволить, використати принцип взаємозалежності у
відносинах з партнерами, що в кінцевому результаті зменшить ризики у постачанні ядерного палива
та ризики експлуатації ядерної енергетики в цілому.
З метою диверсифікації джерел енергоносіїв і доступу вітчизняних фахівців до технології
виробництва ядерного палива для атомних електростанцій в Україні здійснюється проект технічної
допомоги США «Кваліфікація ядерного палива для України» [19; 20]. Стратегія розвитку ПЕК України
передбачає збільшити видобуток урану до рівня, що дозволить забезпечити виробництво ядерного
палива для роботи всіх АЕС у необхідному обсязі.
Україна має оголосити розвиток атомної енергетики першочерговим завданням для української
економіки. Поступово нарощувати темпи розвитку власної атомної енергетики та водночас
продовжувати міжнародну кооперацію із залученням інвестицій для спорудження нових найбільш
економічних і безпечних реакторів.
Українська енергетична система має стати невід’ємною складовою європейського
енергетичного ринку. На міжнародному рівні Україна має виступати гарантом транспортування
енергоносіїв через свою територію до країн ЄС. Інтеграція української енергосистеми до європейської
може стати економічною складовою реалізації стратегічної мети – входження до Євросоюзу.
Висновки з даного дослідження. З метою реалізації перспективних проектів, які забезпечують
постачання енергоресурсів із різних джерел, Україна повинна тісно співпрацювати з країнами
імпортерами енергоносіїв і водночас розвивати свою енергетичну галузь. Органічне поєднання всіх
цих заходів буде сприяти підвищенню енергетичної незалежності нашої держави.
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN
UKRAINE
Постановка проблеми. Передові країни світу основою розвитку своїх економік визнають
інноваційну діяльність, яка дозволяє швидкими темпами ефективно досягати високих економічних
результатів при раціональному використанні ресурсів.
Одним із напрямків економічного розвитку України також є розвиток інноваційної діяльності у
всіх галузях економіки, але на сучасному етапі стан економіки України свідчить про відсутність
глибоко продуманої загальної стратегії інноваційного розвитку економіки України, що істотно
послабляє позиції інноваційно-орієнтованих галузей та підприємств і є однією з ключових проблем
реформування та розвитку економіки України. Центральною ланкою господарства в економіці є
підприємство. Саме воно повинно стати двигуном інноваційного розвитку України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі основою світової економіки є
не сировинний, а інноваційний напрямок розвитку. В розвинутих країнах світу до 90% приросту ВВП
створюється за рахунок інноваційної діяльності [2], а темпи розвитку національних економік
визначаються показниками інноваційної активності, які насамперед
залежать від здатності
застосовувати організаціями нові знання в процесі створення інновацій, котрі є основою їх
конкурентних переваг та основним джерелом добробуту країни [3].
Для України як держави з перехідною економікою тільки застосування досягнень науки та
створення інновацій може визначати шлях соціально-економічних перетворень [5].
Постановка завдання. Проаналізувати сучасний стан інноваційної діяльності в Україні,
виявити проблеми та перспективи її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з п'яти ключових цілей європейської
«Стратегії-2020» є досягнення частки витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП (далі
- інтенсивність R & D) до 3% серед країн Європейської співдружності (ЄС-27). Так, інтенсивність R & D
в ЄС-27 становила: 2,01% - 2010 р. і 2,03% – 2011 р. Найвища частка витрат на дослідження та
розробки була у Фінляндії (3,78%), Швеції (3,37%), Данії (3,09%), Німеччині (2,84%) та Австрії (2,75%).
Найменша – у Кіпрі, Румунії, Болгарії, Словаччині (від 0,48% до 0,68%). Інтенсивність R & D України
становила 0,75% в 2012р., у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету – 0,33% [8].
У рейтингу країн за Глобальним індексом конкурентоспроможності в 2014р. Україна займає 76
місце серед 144 країн, піднявшись по рейтингу на 8 ступенів у порівнянні з 2013р. - 84 місце [6].
Глобальний індекс конкурентоспроможності включає групу показників інноваційної діяльності. За
даними звіту Всесвітньо економічного форуму, в «рейтингу країн світу за індексом інновацій» Україна
в 2012 р займала 71 місце серед 144 країн світу, при цьому в останні роки спостерігається динаміка
погіршення складових субіндексу «Інновації» (табл. 1) [7].
Так, протягом 2008-2012 рр. в Україні знизився рівень інноваційних здібностей організацій
здійснювати інноваційну діяльність, погіршилася якість науково-дослідних організацій, скоротилися
витрати компаній на здійснення НДДКР та обсяги закупівель державою високотехнологічних товарів.
∗

Науковий керівник: Нікітін Ю.О. – д.т.н., професор
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Але деякі показники індексу останнім часом мали тенденцію до покращення, що дозволило Україні
піднятися в рейтингу інновацій за 2014 р. на 63 місце (з 143 країн) [6].
Таблиця 1
Показники індексу «Інновації» України (бали від 1 до 7)
Рік

Показники

2008

2009

2010

2011

Здатність здійснювати інноваційну діяльність

3,8

3,7

3,5

3,4

3,3

Якість науково-дослідних установ

4,2

3,9

3,6

3,6

3,7

Витрати компаній на НДДКР

3,3

3,0

3,0

3,0

2,7

Взаємодія установ освіти та промисловості при НІКОР.

3,6

3,5

3,5

3,6

3,6

Закупівля високотехнологічніх товарів за державні кошти

3,7

3,3

3,1

3,1

3,2

Наявність вчених та інженерів
Кількість патентів на винахід (кількість заяв на винаходи, що
були видані Бюро реєстрації патентів та торгових марок США,
на 1 млн населення країни)

4,4

4,4

4,3

4,3

4,8

0,3

0,5

0,4

0,3

0,4

Джерело: Інформація Всесвітнього економічного форуму „The Global Competitiveness
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

2012

Report”

За оцінками експертів інноваційна діяльність в Україні вимагає міжгалузевого технологічного
обміну, зміцнення зв'язків компаній з університетами і науково-дослідними інститутами, розвитку
міжнародної науково-технічної кооперації, венчурного інвестування в нові прогресивні розробки,
створення інноваційної інфраструктури, широкого застосування інформаційних технологій [7].
В той же час індекс інноваційної ефективності характеризує створення особливих умов для
сприяння інноваційній результативності. За цим показником у 2012 році Україні належить 14 місце
серед 141 досліджуваних країн. Для порівняння в 2011 році Україна займала 40 місце, а в 2010 році 54
місце, що свідчить про значне підвищення ефективності інноваційної діяльності [1].
Протягом 2008-2013гг. кількість підприємств, які займалися інноваційною діяльністю поступово
збільшилася з 13,0% до 16,8%. За напрямками інноваційної діяльності в цей період спостерігалося
збільшення: в придбанні машин, обладнання, програмного забезпечення, навчанні та підготовці
персоналу; та зменшення за напрямками: науково дослідницьких робіт, придбання зовнішніх знань,
ринковим запровадженням інновацій (табл. 2) [9, с.154].
На технологічні інновації 1337 підприємств витратили 9,6 млрд. грн. (у 2012р. – 1362
підприємства і 11,5 млрд. грн.).
Таблиця 2
Частка промислових підприємств, що займалися інноваціями протягом
2008 – 2013 рр.(відсотків до загальної кількості обстежених)
Рік

Показник
Усього
за напрямами інноваційної діяльності
внутрішніми науково-дослідними роботами

2008

2009

2010

2011

2012

2013

13,0

12,8

13,8

16,2

17,4

16,8

2,5

2,2

2,1

2,4

2,1

2,1

зовнішніми науково-дослідними роботами

1,4

1,2

1,2

1,3

1,3

1,1

придбанням машин, обладнання, програмного забезпечення

7,6

7,0

7,9

10,3

10,9

10,6

придбанням зовнішніх знань

1,0

0,8

0,9

1,0

0,9

0,8

навчанням та підготовкою персоналу

2,0

2,4

2,1

2,9

3,2

3,3

ринковими запровадженнями інновацій

1,3

1,1

1,0

1,3

1,0

0,9

іншими роботами

2,2

1,8

1,8

2,2

2,0

1,6

Джерело: Статистичний збірник «Україна у цифрах 2013». Державна служба статистики України - КИЇВ
2014 - с.154

У 2012 р. було впроваджено 3403 найменування інноваційної продукції (з них 942 – нові види
машин, устаткування, прилади, апарати тощо) 704 підприємствами. У 2013 р. кількість інноваційної
продукції, впровадженої підприємствами знизилась до 3138 найменування (табл. 3) [9, с.154].
За межі України реалізацію продукції у 2012 р. здійснювали 332 підприємства, у 2013 р. їх
кількість збільшилась до 344.
Слід зазначити, що протягом 2011-2013 рр. кількість впровадженої підприємствами продукції,
яка є новою для ринку щорічно зменшується. Більшість же реалізованої продукції була новою
виключно для підприємства і її обсяг становив: 72,2%, 80,2%, 79,6% відповідно до загальної кількості
впроваджених інноваційних видів продукції.
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Таблиця 3
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Показник
Впровадження інноваційних видів продукції, найменувань
у тому числі нових для ринку

Рік
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2446

2685

2408

3238

3403

3138

840

719

606

900

672

640

1606

1966

1802

2338

2731

2498

Впровадження нових технологічних процесів

1647

1893

2043

2510

2188

1576

з них маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних

680

753

479

517

554

502

нових тільки для підприємства

Джерело: Статистичний збірник «Україна у цифрах 2013». Державна служба статистики України –
КИЇВ, 2014 - С. 154

Кількість впроваджених підприємствами нових технологічних процесів (в тому числі
маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних) теж значно скоротилась впродовж 2011-2013 рр.
Найбільша кількість підприємств, що впроваджували інновації впродовж 2011−2013 років
представляють наступні галузі промисловості України: виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – 37,2% до загальної кількості досліджених, виробництво
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів - 30,8 %,
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 30,6 %, виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції – 22,8%.
Найбільш активними регіонами, чиї підприємства реалізували свою інноваційну продукцію в цей
період стали: м. Київ і Київська область (143), Харківська (92), Івано-Франківська (66), Львівська (60),
Запорізька (60), Донецька (58) області [9, с.156].
У 2012р. основним джерелом фінансування витрат підприємств на інновації були власні кошти
– 63,9% загального обсягу витрат (проти 52,9% у 2011р.).
У 2012р. 25,3% загального обсягу витрат підприємств було спрямовано на виконання
фундаментальних досліджень, які на 95,0% профінансовано за рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів. Частка витрат на виконання прикладних досліджень становила 18,4%, майже три чверті
яких асигнувалися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та 14,8% – коштів
підприємницького сектору. На виконання науково-технічних розробок було спрямовано 46,0%
загального обсягу витрат, які на 38,1% профінансовані іноземними фірмами, 28,1% – організаціями
підприємницького сектору, 13,7% – за рахунок бюджетних коштів [8, с. 75].
Науково-технічний потенціал України за останні 20 років, в частині наукових організацій,
кількісно скорочується: 1255 од. в 2011 р. в порівнянні з 1518 од. в 1998 р і 1510 у 2005 році. Також за
цей період стрімко зменшилась кількість вчених (в 3,5 рази) з 313 тис. у 1990 р. до 85 тис. у 2011 р.
Занадто низька частка обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП: 1,36% в 1990 р,
0,98% в 2006 р. та 0,79% в 2011 р. Це негативно позначається на загальному рівні інноваційності
економіки України. Зростання відбувається виключно за рахунок екстенсивних факторів - оновлення
матеріального та накопичення людського капіталу для втілення інновацій [4].
Упродовж 2012р. наукові та науково-технічні роботи виконували 1208 організацій, майже
половина з яких відносилися до підприємницького сектору економіки, 41,1% – до державного, 14,6% –
вищої освіти і 1 організація – до приватного неприбуткового сектору.
У розподілі організацій за секторами науки порівняно з 2011 р. частка наукових установ
академічного профілю скоротилася на 1,6 в.п.
У розподілі за галузями наук частка організацій напрямку технічних наук зменшилась на 0,9%,
що при незначному збільшенні кількості організацій інших галузей призвело до зменшення загальної
кількості організацій на 3,7% [8, с. 9].
Обсяг витрат на оплату праці виконавців досліджень майже не змінився. Середньомісячна
заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла з 2713 грн. у 2011р. до 3180 грн. у 2012р.,
що практично відповідає середньому рівню заробітної плати в економіці України.
Обсяг фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2012р. за
рахунок державного бюджету збільшився на 10,1% і становив 4709,1 млн. грн., його частка в
загальному обсязі фінансування збільшилась на 4,4 в.п.; обсяг власних коштів – на 20,2% (1121,3 млн.
грн. і 1,8 в.п.); обсяг коштів організацій підприємницького сектору зменшився на 2,6%, коштів
іноземних джерел – на 25,5% (2091,9 млн. грн. і 2045,0 млн. грн., їх частка в загальному обсязі
фінансування зменшилась на 0,4 в.п. та 6,5 в.п. відповідно).
Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових
організацій у 2012р., зменшився на 1,9% і становив 11252,7 млн. грн., у т.ч. обсяг науково-технічних
розробок – на 2,8%, обсяг науково-технічних послуг – на 15,9% (5370,0 млн. грн., і 1203,2 млн. грн.
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відповідно). Разом з тим обсяг науково-дослідних робіт збільшився на 3,7% і становив 4679,6 млн. грн.
Частка загального обсягу наукових та науково-технічних робіт у ВВП становила 0,80% [8, с. 75].
У 2012 р. загальна кількість працівників організацій, які виконували наукові та науково-технічні
роботи, становила 129,9 тис. осіб, що менше на 3,6% порівняно з відповідним періодом 2011р., у т.ч.
дослідників – на 2,5%, техніків – на 7,9%, допоміжного персоналу – на 3,7%, інших працівників – на
3,8% (табл. 4) [8, с.31].
Таблиця 4
Кількість працівників наукових організацій (тис. осіб)
У тому числі фахівці, зайняті
науковою та науково-технічною роботою
у тому числі
усього
доктори наук
кандидати наук

Допоміжний
персонал

Працівники,
зайняті науковою та
науково-технічною
роботою за сумісництвом

17,9

35,6

53,9

17,0

32,0

68,5

4,5

17,0

26,0

69,4

4,4

16,1

24,8

68,2

4,5

15,9

23,9

23,9

Роки

Працівники
основної
діяльності

2000

188,0

120,8

4,1

2005

170,6

105,5

4,2

2010

141,1

89,6

2011

134,7

85,0

2012

129,9

82,0

Джерело: [8]

Частка виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків і допоміжного
персоналу) у загальній кількості зайнятого населення у 2012 році становила 0,52% (у 2010р. – 0,57%,
у 2011р. – 0,54%), у т.ч. дослідників – 0,34% (0,36% і 0,35%).
При загальній тенденції скорочення кількості виконавців наукових досліджень і розробок
кількість докторів і кандидатів наук серед них зменшилось на 0,9% і у 2012р. їх питома вага становила
19,3% (4488 докторів та 15929 кандидатів наук). Частка дослідників з науковими ступенями
збільшилась на 0,5 в.п. і склала 29,7% [8, с. 29].
Понад три чверті загальної кількості докторів і кандидатів наук, які виконували наукові
дослідження і розробки, працювали в організаціях державного сектору економіки, їх питома вага в
числі виконавців наукових досліджень і розробок сектору становила 31,6%; 8,5% – в організаціях
підприємницького сектору (3,7%), 14,0% – вищої освіти (32,3%).
У 2012 р. кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт на засадах сумісництва
становила 61,1 тис. осіб, що менше на 10,4% порівняно з 2011 р., у т.ч. дослідників – на 10,9%,
техніків – на 22,2%, допоміжного персоналу – на 1,0%.
З року в рік продовжує зростати кількість фахівців вищої кваліфікації, які працюють у різних
сферах економіки України. Так, на 31 грудня 2012 р. їх було 103,6 тис. осіб, що більше на 3,8%
порівняно зі станом на 1 жовтня 2011 р.
Більшість фахівців вищої кваліфікації працювала у закладах вищої освіти (72,5%), в той час як
питома вага докторів та кандидатів наук, які беруть безпосередню участь у виконанні наукових та
науково-технічних робіт, на 31.12.2012 складала 19,7% загальної їхньої кількості [8, с. 9].
Незважаючи на скорочення кількості вчених і науково-дослідних розробок, загальна кількість
друкованих робіт постійно зростає: з 345,3 тис. у 2010 році, 354,7 тис. у 2011 році та 374,9 тис.
публікацій у 2012 році, що в розрахунку на 1000 вчених становить 3384 друковані роботи (2812
публікацій в 2010 році і 3033 публікацій в 2011). Із загальної кількості друкованих робіт 6,4 тис.
монографії (468 видано за кордоном), 201,9 тис. – опубліковано в провідних наукових журналах, 21,3
тис. надруковані в журналах, що входять до міжнародних баз даних та 17,3 тис. - підручники та
навчальні посібники (рис.1) [8].
Також, не зважаючи на те, що в 2012 році загальна кількість поданих патентних заявок від
наукових організацій склала 8514 в порівнянні з 8849 в 2011 році, в патентні відомства інших країн
було подано 98 заявок, що на 44,1% більше ніж в 2011р.
В 2012 році кількість вчених, які виїжджали за межі України з метою стажування, навчання,
підвищення кваліфікації збільшилася на 9,1% і склало 4,1 тис. осіб. З метою участі у міжнародних
семінарах, конференціях було здійснено 10,7 тис. виїздів за кордон і проводилося 2,5 тис. таких
заходів науковими організаціями та установами в Україні (рис. 2) [8].
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Рис. 1. Динаміка кількості опублікованих наукових
робіт

Рис. 2. Міжнародне співробітництво наукових
організацій співробітників

Джерело: [8]

Джерело: [8]

Кількість грантів, отриманих на наукову роботу від міжнародних фондів, порівняно з 2011 р.
збільшилася на 7,4% і склала 1855, в т.ч. колективних - на 4,6% (846), індивідуальних - на 9,9% (1009).
Всього кількість вчених, яка користувалися грантами, становило 5,3 тис. [8].
Висновки з даного дослідження. На сучасному етапі розвитку світової економіки темпи
розвитку національних економік визначаються темпами розвитку наукової та інноваційної діяльності,
яка лежить в основі конкурентних переваг організацій, перетворюючись на основне джерело
національного добробуту країни.
Інноваційна діяльність в Україні має такі проблеми:
- низька частка витрат ВВП на виконання наукових досліджень та інноваційних розробок;
- зниження рівня інноваційних здібностей організацій, які здійснюють інноваційну діяльність;
- погіршилася якість науково-дослідних організацій;
- скоротилися витрати підприємств на здійснення НДДКР та обсяги закупівель державою
високотехнологічних товарів;
- знизилась кількість впровадження на підприємствах нових технологічних процесів та
інноваційної продукції;
- щорічно зменшується кількість впровадженої підприємствами продукції, яка є новою для ринку,
більшість же реалізованої продукції була новою виключно для підприємства;
- кількісно скорочується науково-технічний потенціал України в частині наукових організацій;
- стрімко зменшилась кількість вчених;
- занадто низька частка обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП;
- скоротилась частка наукових установ академічного профілю;
- зменшився обсяг коштів організацій підприємницького сектору, коштів іноземних джерел
(зменшилась їх частка в загальному обсязі фінансування);
- зменшився загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами
наукових організацій;
- зменшилась загальна кількість працівників організацій, які виконували наукові та науковотехнічні роботи ( у т.ч. дослідників, техніків, допоміжного персоналу, інших працівників);
- зменшилась частка виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків і
допоміжного персоналу) у загальній кількості зайнятого населення;
- зменшилась кількість докторів і кандидатів наук;
- зменшилась кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт на засадах сумісництва.
Тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні:
- за 2014 рік у рейтингу країн за індексом глобальної конкурентоспроможності Україна, піднявшись
по рейтингу на 8 ступенів, займає 76 місце серед 144 країн, у порівнянні з 2013 р. - 84 місце;
- показники індексу інновації останнім часом мали тенденцію до збільшення, що дозволило
Україні піднятися на 63 місце (з 143 країн), у порівнянні з 71 місцем у 2013 р.;
- за індексом інноваційної ефективності у 2012 році Україні належить 14 місце серед 141
досліджуваних країн (для порівняння в 2011 році Україна займала 40 місце, а в 2010 році 54 місце);
- протягом 2008-2013 рр. кількість підприємств, які займалися інноваційною діяльністю
поступово збільшилася з 13,0% до 16,8%;
- за напрямками інноваційної діяльності у 2008-2013рр. в Україні спостерігалося збільшення: в
придбанні машин, обладнання, програмного забезпечення, навчанні та підготовці персоналу; та
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зменшення за напрямками: науково дослідницьких робіт, придбання зовнішніх знань, ринковим
запровадженням інновацій;
- збільшилась кількість підприємств, які реалізували свою продукцію за межі України;
- збільшився обсяг витрат підприємств на інновації;
- збільшився обсяг фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт;
- за рахунок державного бюджету виконання фундаментальних досліджень на 95,0% було
профінансовано за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів; три чверті витрат на виконання
прикладних досліджень асигнувалися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; виконання
науково-технічних розробок на 38,1% профінансовані іноземними фірмами, 28,1% – організаціями
підприємницького сектору, 13,7% – за рахунок бюджетних коштів;
- продовжує зростати кількість фахівців вищої кваліфікації, які працюють у різних сферах
економіки України;
- загальна кількість друкованих робіт (публікації, монографії в провідних наукових журналах та в
журналах, що входять до міжнародних баз даних, підручники та навчальні посібники) постійно
зростає;
- зросла кількість заявок на патенти, подані в патентні відомства інших країн;
- збільшилась кількість вчених, які виїжджали за межі України з метою стажування, навчання,
підвищення кваліфікації.
Вирішення виявлених під час аналізу проблем та врахування позитивних тенденцій розвитку
дозволить розробити рекомендації щодо покращення стану та подальшого розвитку інноваційної
діяльності в Україні.
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Постановка проблеми. Сучасні міжнародні економічні відносини багато в чому визначаються
умовами, встановленими міжнародними організаціями, що регулюють діяльність у різних сферах.
Останнім часом використання заходів тарифного регулювання значно обмежується прийнятими
угодами у межах торговельних союзів та організацій, і навпаки нетарифні заходи стають найбільш
численною та різноманітною категорією інструментів торговельної політики, бо через їх використання
країни вирішують комплекс завдань зовнішньої та внутрішньої політики. Це пов’язано, насамперед, з
глобальними процесами лібералізації торгівлі та створенням Світової організації торгівлі (СОТ),
членство у якій передбачає прийняття певних зобов’язань щодо обмеження митних тарифів.
Зазначимо, що європейські стандарти суттєво вплинули на формування основних принципів і правил
торгівлі СОТ, стали ключовими у відносинах із країнами світу. Проте інтереси Європейського Союзу
(ЄС) часто домінують при виборі способів та інструментів реалізації торговельних відносин ЄС з
третіми країнами. Так, саме з метою створення сприятливих умов для національних виробників у
практиці міжнародної торгівлі ЄС використовуються нетарифні обмеження, що дозволяє значною
мірою уникнути встановлених СОТ норм і правил.
Нині перед Україною, яка прагне розширити географію експорту, постають питання про
можливості виходу вітчизняної продукції на нові ринки, що потребує приведення нормативноправового забезпечення, насамперед у сфері стандартизації та сертифікації продукції, у відповідність
до європейського, що й надає дослідженню проблем нетарифного регулювання актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих аспектів функціонування
нетарифного регулювання присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених і спеціалістів
О. Гребельника, Т. Корнєвої, Л. Крупки, І. Дюмулена, В. Ідрісової, А. Мазаракі, Т. Мельник,
Л Пісьмаченко та ін. Питання вибору векторів економічної інтеграції досліджено в роботах
І. Бураковського, В. Мовчан, І. Насадюка, І. Пузанова та ін. Аналіз результатів останніх досліджень
підтверджує доцільність продовження вивчення нетарифного регулювання як засобу захисту
внутрішнього ринку країн ЄС та України.
Постановка завдання. Мета статті полягає в аналізі ролі Європейського Союзу як
інтеграційного об’єднання в міжнародній торгівлі, дослідженні системи нетарифного регулювання у
країнах ЄС, визначенні основних проблем узгодження українського законодавства з європейським у
сфері нетарифного регулювання міжнародної торгівлі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиний ринок – одне із найбільших досягнень
Європейського Союзу та запорука його економічного лідерства. Сьогодні ЄС є основним учасником
міжнародної торгівлі та яскравим прикладом широкої інтеграції, хоча конкурентоспроможність
європейських компаній зростає повільніше порівняно з Японією і США [1]. Це можна пояснити
постійним розширенням масштабів ЄС за рахунок нових членів, а також відмінностями в рівнях
розвитку економіки між країнами. Показники стану зовнішньоторговельного сектора ЄС демонструють
його високу динамічність та гармонічне поєднання потоків експорту та імпорту. Що стосується
географічної структури зовнішньої торгівлі ЄС, то вона характеризується торговельним обміном у
рамках регіону. Майже 60% усього торговельного обороту припадає на взаємну торгівлю країн-членів,
що є наслідком функціонування єдиного внутрішнього ринку, відсутністю тарифних і більшості
нетарифних бар’єрів, застосування єдиних стандартів, узгоджених податків, єдиних правил конкуренції
й єдиної валюти [1].
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Зазначимо, що бар’єри у міжнародній торгівлі поділяють на дві групи. До першої групи відносять
різні види природних бар’єрів (географічну відстань між країнами, інфраструктуру транспортування
вантажів тощо). Проте внаслідок посилення глобалізації, технічного і технологічного прогресу буде
зменшуватися вплив цих бар’єрів на величину товаропотоків. Друга група – це інструменти
зовнішньоекономічної політики, що розробляються урядами країн і безпосередньо впливають на
рівень ввезення і вивезення товарів. До них належать усі використовувані заходи тарифного і
нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі [2, c. 17]. Зауважимо, що 20 років тому середній рівень
мит у світі досягав 50 – 70% від вартості товару, а в останні роки 10 – 20% у країнах, що розвиваються,
і лише 3–5% в економічно розвинених країнах [3, c. 18].
Важливо звернути увагу на те, що система нетарифного регулювання ЄС розкриває прагнення
країн-членів зміцнити позиції своїх компаній на світових ринках та забезпечити їх
конкурентоспроможність, гарантувати економічну та продовольчу безпеку, а також захистити певні
сфери та галузі національних економік від конкуренції з боку виробників третіх країн, поступово
адаптуючи національних виробників до глобальної конкуренції. Крім того використання нетарифного
регулювання дозволяє проводити гнучку політику як відносно певних країн, так і конкретних видів
товарів. На сучасному етапі активно використовуються всі нетарифні інструменти: заборона окремих
видів експорту або імпорту, ліцензування, квотування, патентування, сертифікація, стандартизація,
застосування нормативів та лімітів, встановлення індикативних цін, екологічний, фітосанітарний,
ветеринарний, валютний та інші види контролю. До того ж на практиці на них часто впливають різні
політичні фактори.
Зазвичай нетарифний захист конкретних видів товарів орієнтований на підтримку
конкурентоспроможності національних товаровиробників. Це стосується, насамперед, тих товарів, які
потребують захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом збільшення обмежень у
торгівлі. Підтвердженням цього є те, що найбільшим захистом нетарифними обмеженнями у ЄС
користуються готові вироби, зокрема одяг і текстиль (87,21%), а також залізо і сталь (51,94%) (табл. 1).
Високий рівень захисту товарних ринків спостерігається також у Індії, де машини та транспортні
засоби, продукція сільського господарства, одяг і текстиль характеризуються рівнем захисту
відповідно у 28,11%, 42,24% і 80,58%, що пов’язано з підтримкою галузей на їх початкових етапах
розвитку і неможливістю конкурувати з імпортними товарами.
Таблиця 1
Частка товарних позицій, до яких застосовується будь-який нетарифний захід відносно
до усіх товарних позицій, по кожній товарній групі, у %
Товарна позиція

Китай

Японія

США

Канада

Індія

Гонконг

Європейський Союз

Сировина
Продукція сільського
господарства
Продукція добувних галузей

6,46

7,49

4,69

3,23

35,37

0,35

1,98

7,30

7,69

4,56

3,52

42,24

0,41

2,30

1,51

6,31

5,44

1,51

2,37

0,00

0,47

Готові вироби

8,00

5,08

5,23

20,89

27,18

0,49

10,77

Залізо і сталь

44,85

0,48

42,24

83,33

0,00

0,44

51,94

Хімічні товари

3,90

1,15

3,35

0,16

16,37

0,00

4,18

Інші напівфабрикати

1,36

0,64

4,59

1,4

28,18

0,08

0,86

Машини і транспортні засоби

14,02

0,05

5,18

0,11

28,11

0,00

2,41

Одяг і текстиль

2,85

23,06

1,13

81,26

80,58

0,00

87,21

Інші споживчі товари

5,05

0,68

0,92

0,35

61,17

0,00

4,82

Усі товари

7,62

5,61

5,08

16,88

34,66

0,08

5,79

Джерело: складено авторами на основі [4]

Як зазначалося вище, заходи нетарифного регулювання включають різні інструменти, кожен з
яких працює на досягнення певної цілі. Вони відрізняються і своєю природою, і конкретним проявом.
Так, вони можуть існувати у вигляді стандартів, технічних норм та правил, вимог щодо техніки безпеки
товарів, вимог до пакування, маркування та інших технічних характеристик продукції. До технічних
бар’єрів належать і декілька специфічних сфер – санітарні, ветеринарні та фітосанітарні правила і
норми. Контроль за цінами та кількісні обмеження є більш жорсткою формою нетарифного
регулювання. Технічні бар’єри застосовуються найчастіше – ними регулюється майже 2/3 міжнародної
торгівлі, а контроль за цінами та кількісні обмеження застосовуються до 20% світової торгівлі [4].
У різних секторах економіки обсяг нетарифних обмежень залежить як від технічних, так і від
економічних чинників. Наприклад, деякі товари, зокрема продукція сільського господарства або
виробництво електричного устаткування, підпадають під жорстке регулювання з урахуванням принципів
захисту прав споживачів, охорони довкілля та технічних стандартів. Інші товари за своєю природою
менше регулюються законодавчими та нормативними актами. Але в цілому нетарифні заходи мають
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захищати національного товаровиробника та забезпечувати якість та безпечність продукції, що
імпортується. Згідно з даними офіційного сайту ЮНКТАД, найбільш часто використовуються санітарні і
фітосанітарні заходи для продовольчої продукції (харчові продукти – 57%, овочі – 69,2%, живі тварини –
71,3% товарних ліній). Технічні бар’єри значно менші за часткою покриття товарних ліній (20–40%), але
застосовуються до усіх товарних позицій. Кількісні обмеження застосовуються відносно рівномірно для
більшості товарних позицій (12–18%), з деяким переважанням для продовольчої продукції (харчові
продукти – 20,3%, овочі – 27,1%, живі тварини – 33,4%) [4].
Зазначимо, що серед нетарифних заходів, які використовують країни ЄС, домінують технічні
бар’єри. Так, кількість ініційованих заходів у 2008–2012 рр. коливається в межах 50 – 77 одиниць.
Активно застосовуються санітарні і фітосанітарні заходи (у 2012 р. їх кількість становила 31 одиницю),
що зумовлено жорсткими вимогами щодо безпечності продукції. Використання антидемпінгових та
компенсаційних заходів суттєво не змінювалось протягом аналізованого періоду (табл. 2).
Таблиця 2
Застосування нетарифних заходів країнами ЄС у 2008-2012 рр., кількість заходів
Рік

Антидемпінгові заходи

Компенсаційні
заходи
Ініційовані
Діючі

Санітарні та фіто-санітарні
заходи
Ініційовані
Діючі

Технічні бар’єри

Ініційовані

Діючі

2008

18

16

2

1

19

8

Ініційовані
67

2009

15

10

6

1

28

12

64

2010

17

7

4

3

24

14

50

2011

20

13

4

3

20

7

63

2012

14

5

6

1

31

15

77

Джерело: складено авторами на основі [5]

Уникнення розбіжностей у технічних нормах досягається через наявність у країнах сучасної системи
технічного регулювання, яка б відповідала загальновизнаним міжнародним правилам і нормам
міжнародних організацій зі стандартизації – ISO, IEC, ITU. Основними складовими системи технічного
регулювання є стандартизація, оцінка відповідності (сертифікація товарів, робіт, послуг), метрологія,
акредитація органів з оцінки відповідності та випробувальних і калібрувальних лабораторій [5].
ЄС використовує систему технічного регулювання, що на сучасному етапі визнається
найефективнішою для міжнародного співробітництва. Завдяки уніфікації технічного регулювання як одного
з основних елементів, що забезпечують вільне пересування товарів, капіталу та послуг, було створено
єдиний загальноєвропейський ринок. Для цього Європейським Союзом було розроблено директиви за
відповідними категоріями товарів та послуг у межах суттєвих вимог до охорони здоров’я і безпеки. Так, у
1973–1999 рр. задекларовано 24 директиви, які стосувались низьковольтного устаткування (73/23/ЄЕС),
безпеки іграшок (88/378/ЄЕС), будівельних товарів (89/106/ЄЕС), медичного устаткування (93/42/ЄЕС),
безпечності машинного устаткування (98/37/ЄЕС), радіоустаткування (1999/5/ЄС) та ін. У цей період у
Європейському Союзі розширювались і традиційні стандарти, до них розроблялись і специфікації для
окремих товарів [6, c. 67]. На сучасному етапі продовжується процес розширення сфери застосування
директив шляхом витіснення старих технічних специфікацій та розширення кола товарів (послуг), що
підпадають під загальноєвропейське технічне регулювання [2, c. 24].
Варто зазначити, що підтвердженням ефективності розглянутого підходу до технічного
регулювання є угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності стандартів з такими
країнами, як США, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія. У країнах – членах ЄС вільне переміщення
товарів ґрунтується на «Новому підході» до технічної гармонізації та стандартизації (прийнятому у
1985 р.) і «Глобальному підході» у сфері оцінки відповідності (прийнятому у 1989 р.) [7, с. 61]. Вказані
підходи реалізуються через відповідні інструменти – директиви ЄС.
Необхідність приведення вітчизняних норм стандартизації та сертифікації продукції у
відповідність до європейських пов’язана з тим, що країни ЄС є значним торговельним партнером
України. Так, у 2012 р. експорт з України до країн ЄС становив 17081 млн. дол., а частка у сумарному
експорті – 24,8%. Імпорт з країн ЄС становив 26156 млн. дол., а частка у сумарному імпорті становила
30,9%. У 2013 році частка експорту товарів з України до країн Європейського Союзу зросла до 26,5%
загального обсягу експорту, частка імпорту товарів з країн ЄС в Україну збільшилася до 35,1% [8].
Крім того, вступ України до СОТ вимагає від нашої країни привести національний торговельний режим
у відповідність з нормами та принципами угод СОТ. У зазначеному контексті Україною повинен
надаватися пріоритет використанню міжнародних (над регіональними та національними стандартами
інших країн) стандартів, вказівок та рекомендацій, як основи для власних стандартів, технічних
регламентів та відповідних процедур оцінки відповідності.
Відомо, що успішна діяльність підприємств або різних галузей економіки на внутрішньому і
зовнішньому ринках залежить від того, наскільки їх продукція відповідає стандартам якості. Через це
проблема забезпечення і підвищення якості продукції є актуальною для усіх країн і підприємств, і від її
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вирішення залежить ефективність національної економіки. Управління якістю тісно пов’язане зі
стандартизацією. Вплив стандартизації на підвищення якості продукції здійснюється через комплексну
розробку стандартів на сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, обладнання, готову
продукцію, а також визначення у стандартах технологічних вимог і показників якості, єдиних методів
випробовування і засобів контролю. Тож вітчизняні підприємства можуть розраховувати на збільшення
експорту до країн Європейського Союзу тільки за умови, що їх продукція буде відповідати
європейським стандартам якості і безпеки.
Спробою вирішити проблеми відповідності української продукції міжнародним стандартам на
законодавчому рівні можна вважати Указ Президента № 187/2012 про Національний план дій на 2012
р. щодо введення Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [9], що передбачає розробку близько 80%
національних стандартів, узгоджених з міжнародними, відміну застарілих нормативних документів, які
їм суперечать. Цим самим Указом скасовується обов'язкова державна реєстрація заводських
технічних умов.
Багато науковців і практиків вважають, що з прийняттям законів «Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про стандартизацію», «Про підтвердження
відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», національна система технічного
регулювання буде відповідати міжнародним вимогам. Поки що європейські директиви впроваджуються
в Україні як технічні регламенти – в Україні діє 44 технічних регламенти, що створені на базі директив
ЄС. Вони стосуються медичних виробів, побутової хімії, засобів індивідуального захисту, обладнання
та вимірювальних приладів, іграшок, піротехніки, катерів. Завдяки таким заходам українська продукція
має визнаватися такою, що відповідає європейським технічним регламентам. Однак не всі національні
стандарти узгоджені з нормами ЄС, а це є перешкодою для автоматичного визнання відповідності
української продукції нормам Європейського Союзу.
Висновки з даного дослідження. Застосування нетарифних методів – ефективний засіб
регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом установлення певних вимог до суб’єктів
господарської діяльності. Проте під час формування державної зовнішньоекономічної політики
необхідно зважено підходити до застосування цих методів, керуючись насамперед національними
інтересами держави.
Інтеграція України до внутрішнього ринку Європейського Союзу з одночасним уникненням
високих нетарифних обмежень у двосторонній торгівлі можлива за умов приведення національної
системи регулювання у відповідність до європейської, бо основними перешкодами у торгівлі
виступають не імпортні тарифи, а технічні бар’єри і санітарні вимоги (вимоги до безпечності та якості
продукції, її характеристик, процедури оцінки відповідності). Повноправне членство в міжнародних
організаціях зі стандартизації надає Україні можливість захищати інтереси національних виробників
при розробці міжнародних стандартів з метою підвищення якості й конкурентоспроможності
вітчизняної продукції, захисту прав споживачів. До того ж, участь українських технічних комісій у роботі
Європейського комітету зі стандартизації дає змогу українським фахівцям використовувати
європейські стандарти під час розробки національних стандартів, використання яких може
сприйматись як доказ відповідності вимогам європейських технічних регламентів.
Отже, нетарифне регулювання виконує комплекс завдань, які спрямовані на захист
внутрішнього ринку та національних інтересів держави від зовнішніх економічних та політичних загроз.
Література
1. Statistics
/
European
Commission
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
2. Мельник Т.М. Нетарифне регулювання у країнах ЄС / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Вісник КНТЕУ. –
2014. – № 2. – С. 15–28.
3. Идрисова В.В. Теоретические вопросы применения нетарифных мер регулирования во внешней
торговле / В.В. Идрисова. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2011. – 152 с.
4. Офіційний
сайт
ЮНКТАД
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.asp
5. Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wto.org
6. Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення: монографія / За ред.
О.О. Ашуркова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 406 с.
7. Пісьмаченко Л.М. Нетарифне регулювання як інструмент економічної політики держави у
зовнішньоторговельних відносинах / Пісьмаченко Л.М. // Економіка і держава. – 2007. – № 9. – С. 60–63.
8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
9. Про Національний план дій на 2012 рік щодо введення Програми економічних реформ на 2010 – 2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Указ Президента України
№187/2012 від 12.03.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/2012

20

ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
References
1. Statistics
/
European
Commission,
available
at
:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
2. Меlnyk, T.М. and Puhаchеvskа, К.S. (2014), “Non-tariff regulation in EU countries”, Visnyk КNТЕU, no. 2, pp.
15–28.
3. Idrisova, V.V. (2011), Teoreticheskiye voprosy primeneniya netarifnyx mer regulirovaniya vo vneshney torgovle
[Theoretical questions of application of non-tariff regulation measures in foreign trade], Izd-vo Instituta Gaydara, Moscow,
Russia, 152 р.
4.
United
Nations
Conference
for
Trading
and
Development,
available
at:
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.asp
5. World Trade Organization, available at: www.wto.org
6. Ashurkova, O.O. (2012), Ekonomichnyi suverenitet derzhavy ta napriamy yogo pravovogo zabezpechennia
[Economic sovereignty of the state and trends of its legal support], monograph, Yugo–Vostok, Donetsk, Ukraine, 406 р.
7. Pismachenko, L.M. (2007), “Тhe non-tariff regulation as instrument of economic politics of the state in foreign
trade relations”, Ekonomika i derzhava, no. 9, рр. 60–63.
8. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://ukrstat.gov.ua/.
9. Decree of President of Ukraine, (2012), "About the National plan of operating on 2012 in relation to introduction
of Program of economic reforms on 2010 – 2014 "Solvent society, competitive economy, effective state", no.187,
available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/2012

УДК 338.2;330.322.12:330.55
Рамський А.Ю.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки
Київський університет імені Бориса Грінченка

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ В
УКРАЇНІ
Ramskyi A.Y.,
cand.sc.(econ.), assoc. prof., assistant professor of the department
of finances, management and economics
Borys Grinchenko Kyiv University

THEORETICAL POSITIONS OF FORMING THE MARKET OF
INVESTMENTS IN UKRAINE
Постановка проблеми. Визначальним фактором у забезпеченні процесів збалансування
ресурсів фінансової системи країни є залучення заощаджень домогосподарств на прийнятних для них
умовах. Трансформація заощаджень у інвестиційний потенціал, беручи до уваги попередній
негативний досвід інвестування, факти безкомпенсаційної втрати фінансових ресурсів
домогосподарств, низький рівень мотиваційної та безризикової привабливості інвестиційних продуктів,
потребує законодавчого закріплення надання державних гарантій на інвестиційні продукти та
формування належного й цивілізованого ринку інвестицій.
Встановлення детермінантів функціонування ринку інвестицій в Україні та визначення умов
участі на ньому домогосподарств позитивно позначатиметься на процесах розширеного відтворення
ВВП та посилить стабільність економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуалізуються питання обґрунтування
концептуальної основи формування ринку інвестицій в частині його спроможності забезпечення
реалізації інвестиційного потенціалу, який формалізується саме на ринку інвестицій. Проблемам
формування інвестиційного ринку присвячені роботи І.О. Бланка, О.В. Богоявленського,
Т.Л. Васильєвої, Ю.М. Воробйова, Ю.В. Гаврук, І.М. Кобушко, Л.Я. Кузнецової, С.Р. Москвіна.
А.М. Ніколаєвої, К.В. Паливоди, О.Б. Трояновської, О.Л. Франченко, В. В.Хохлова, В.В. Шеремета,
А.М. Шульміна та інших. Проте, у більшості публікацій надається лише визначення термінів
«інвестиційний ринок та ринок інвестицій» як фіксованого місця здійснення інвестицій або як
сукупності економічних відносин суб'єктів ринку, а також структура ринку, що об'єднує значну кількість
ринків у різному поєднанні та трактуванні (нерухомості, фондового ринку, фінансових послуг,
валютного ринку, банківського і страхового ринку, ринку золота та інших дорогоцінних металів тощо),
загальна характеристика учасників ринку без визначення умов досягнення рівновага попиту та
пропозиції на цьому ринку у розрізі окремих інвестиційних продуктів та ін.
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Таким чином, актуальним є визначення окремих підходів до формування ринку інвестицій,
інвестиційного проекту та інвестиційної програми, а також розробка пропозицій щодо нормативноправової регламентації інвестування.
Постановка завдання. Метою статті є: визначення сутності поняття ринку інвестицій;
класифікації існуючих підходів до формування інвестиційного ринку, встановлення основних
складових ринку інвестицій; виявлення особливостей його формування для України за сучасних
нестабільних умов функціонування; класифікація інвестиційних продуктів та їхнього наповнення для
забезпечення конкурентоздатності на ринку інвестицій.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі надається визначення
термінів «інвестиційний ринок та ринок інвестицій» лише як:
• фіксованого місця здійснення інвестицій або як сукупності економічних відносин суб’єктів
ринку;
• структури ринку, що об’єднує значну кількість ринків у різному поєднанні та трактуванні
(нерухомості, фондового ринку, фінансових послуг, валютного ринку, банківського та страхового
ринку, ринку золота та інших дорогоцінних металів тощо);
• загальної характеристики учасників ринку.
У науковій та навчальній літературі наводяться різні підходи до визначення інвестиційного ринку
та його складових, які можна класифікувати на такі групи: 1) територіальний та суб’єктний; 2)
об’єктний; 3) об’єктно-функціональний.
До першої групи можуть бути віднесені трактування складових інвестиційного ринку таких
авторів: О. Трояновської, Д. Шеферди, Д. Фатрелла [1; 2]. О. Трояновська інвестиційний ринок у
широкому розумінні визначала як місце, де громадяни та організації, які хочуть позичити гроші,
зустрічаються із тими у кого ці гроші є [1]. Д.Шеферда і Д.Фатрелл визначали ринок як групу людей
(покупців і продавців), які мають певні пристосування для торгівлі [2]. При цьому, слід зазначити, що
П.Самуельсон, К.Макконел та С.Брю відмовилися від територіальної та фізичної локалізації у понятті
ринку і визначали його як механізм, через який покупці і продавці взаємодіють, щоб визначити ціну та
кількість товару [3–5], а також як просто механізм або пристосування, що здійснює контакт між
покупцями та пред’явниками попиту і продавцями, або постачальниками товару чи послуг [3].
До другої групи можуть бути віднесені підходи І. Кобушко та С. Москвіна, за якими інвестиційний
ринок включає:
1) ринок основних фондів, у тому числі ринок землі; ринок будівель (житла, виробничих
приміщень, офісних приміщень); ринок обладнання і т.п.;
2) ринок нематеріальних активів, у тому числі ринок об’єктів інтелектуальної власності;
3) ринки фінансових інструментів, у тому числі ринок цінних паперів, що підлягають обігу; ринок
інструментів грошового обігу; ринок цінних паперів ІСІ; ринок деривативів;
4) ринок корпоративних прав [6–7]. І.Кобушко вводить такі класифікаційні ознаки: а) за
компонентною структурою фінансового капіталу (фінансову частину інвестиційного ринку за типом
інвестиційних активів: ринок класичних фінансових інструментів (передбачає обіг інструментів
передачі власності), ринок змішаних (гібридних) фінансових інструментів (передбачає обіг
інструментів з ознаками як передачі власності, так і передачі боргу), у тому числі ринок
привілейованих акцій, конвертованих облігацій, форвардних і ф’ючерсних деривативів, ринок
корпоративних прав із зобов’язаннями обов’язкової виплати доходу); б) за ступенем участі інвестицій
у відтворювальному процесі (ринок первинних інвестицій, ринок реінвестицій); в) за інституційним
устроєм інвестиційного ринку до фінансових посередників належать: банківські установи, небанківські
установи – інститути спільного інвестування, довірчі товариства, страхові компанії та пенсійні фонди,
арбітражні керуючі активами пенсійних фондів, кредитні спілки; лізингові компанії, ломбарди [6].
До третьої групи класифікації підходів до визначення інвестиційного ринку можуть бути віднесені
підходи В.Шеремета, І.Бланка, О.Богоявленського, А.Шульміна та інших [8–10]. В.Шеремет
інвестиційний ринок визначав як ринок нерухомості, ринок прямих капіталовкладень, ринок інших
інструментів реального інвестування, фондовий ринок, грошовий ринок, ринок інтелектуальних
інвестицій, ринок науково-технічних інновацій [8; 10]. І.Бланк інвестиційний ринок представляє як
сукупність ринку об’єктів реального інвестування (ринок нерухомості, ринок капітальних товарів, ринок
об’єктів інноваційного інвестування, ринок інших об’єктів реального інвестування, ринок послуг у сфері
реального інвестування) та ринку фінансових інструментів інвестування (ринок цінних паперів, ринок
грошових інструментів інвестування, ринок золота, ринок послуг у сфері фінансового інвестування) [9;
10]. Інші автори фондовий ринок, поряд з валютним та кредитним ринком, визначають складовими
фінансового ринку [5; 11]. При цьому підході придбання інвестиційних продуктів може відбуватися
лише на фондовому ринку.
Наведене вище перемежування понять не дає чіткого розуміння сутності ринку інвестицій та не
створює умови для мінімізації ризиків інвестування.
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Таким чином, пропонуємо новий підхід до трактування цього терміну – товарний та інституційносекторальний. В основу цього підходу взято інвестиційний продукт, який формується на зазначених
вище ринках, але формалізується та набуває якостей товару лише на ринку інвестицій. Регламентація
такого ринку передбачатиме формування системи економічних і правових відносин, пов’язаних з
купівлею та продажем інвестиційного продукту (рис. 1).
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позики;
2) інші фінансові зобов’язання

Сектор фінансових корпорацій

2) депозити;
3) акції банків;
4) права
страхування;
5) пенсійні програми;

Фінансові
комерційні
посередник
и

1) фінансові зобов’язання (акції,
депозити, права страхування,
пенсійні права); 2) інші пасиви

6) акції публічних
акціонерних
товариств;

9) борги за
кредитами;

1) фінансові активи (кредити,
цінні папери, зокрема ОВДП);
2) нефінансові активи

Сектор нефінансових корпорацій

7) корпоративні
облігації;
8) товарні борги
підприємств;

1) фінансові активи;
2) нефінансові активи

Фінансові
комерційні
посередник
и

1) акції; 2) корпоративні облігації; 3)
товарні борги; 4) право участі в
інвестиційних проектах;
5) об’єкти нерухомості (житлові
об’єкти); 6) інші

фінансові активи (фінансові
інвестиції); нефінансові
активи (капітальні інвестиції,
основні засоби, запаси
тощо)

10) об’єкти
нерухомості;
11) житлові об’єкти;
земельні ділянки;
12) частка у
державних
інвестпроектах (на
умовах
співфінансування)
тощо

Сектор домашніх господарств
Фінансові
комерційні
посередник
и

фінансові
зобов’язання (кредити,
зокрема іпотека)

Попит = Пропозиції
на ринку інвестицій

1) заощадження; 2) надходження від
труд.мігрантів; 3) інші фінансові
ресурси

Перевищення попиту чи пропозиції
(ринкові розриви)

Рис. 1 Складові ринку інвестицій за товарним та інституційно-секторальним підходами
Джерело: складено автором

Отже, в інституційних секторах загальнодержавного управління, фінансових корпорацій,
нефінансових корпорацій та домогосподарств формуються можливі інвестиційні продукти та відповідні
інвестиційні програми до них (як певне наповнення для забезпечення конкурентоздатності на ринку
інвестицій, зокрема: їхня доходність, умови страхування або компенсацій втрат чи можливих ризиків,
інші умови), які у своїй сукупності в момент реалізації збільшують обсяг позикових ресурсів,
зобов’язань (для продавця) та обсяг монетарних активів (для покупця). Одночасно суб’єкти цих
секторів економіки формують попит на такі інвестиційні продукти.
Висновки з даного дослідження. Наведений підхід надасть можливість прозоро формувати
загальний реєстр інвестиційних продуктів із визначеним рівнем доходності, ризикованості,
компенсаційного забезпечення, та у розрізі міжсекторальних прямих інвестицій та фінансових
посередників (інститути спільного інвестування, пайові та корпоративні інвестиційні фонди, венчурні
фонди тощо), фінансових інститутів (страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та інші), а також
наблизять покупця з продавцем продукту, що прискорить реалізацію інвестиційного потенціалу,
надходження фінансових ресурсів до продавця та в цілому забезпечить міжсекторальні канали
системи інвестиційними ресурсами.
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MONITORING OF THE LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN THE
CONTEXT OF GLOBALIZATION
Постановка проблеми. Реальністю сучасного планетарного простору є глобалізація, що
представляє собою взаємодіючі процес - виконання одного з них впливає на результат іншого [2].
Економічні перетворення, що відбуваються під час протікання світових фінансово-економічних криз,
спричиняють не тільки зміну геополітичної картини світу, але й трансформують напрями та сфери
глобалізаційних процесів, переорієнтовуючи держави на пошуки альтернативних макроекономічних
рішень. В період такого дисбалансу постає питання стосовно вирішення проблеми підвищення
моніторингу логістичної інфраструктури в умовах глобалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідним світовим центром інтелектуальної думки
у галузі глобалістики є Гарвардський університет (США) з іменами визначних професіоналів його
політекономічної школи М.Кастельса, П.Ратленда, С.Хантинтгтона, Дж. Гельбрейта та інші. Серед них
І.Валлерстайн у монографії «Кінець знайомого світу» (2003) обґрунтовує, що “звичний світ першої
глобальної капіталістичної економіки зникає”, а вже у новітній публікації формулює роздуми щодо
перспектив цього світу [3].
Проблеми глобалізації досліджуються такими українськими науковцями, як Мазурок В.С.,
Білорус О.Г., Пахомов Ю.М., Гузенко І.Ю., Скаленко О.К., Гаврилюк О.В. [1], Решетило В.П.,
Стаднік Г.В. [6] та ін.
Проте, на сьогоднішній день недостатньо уваги приділено вивченню проблем підвищення
моніторингу логістичної інфраструктури в умовах глобалізації.
Постановка завдання. Метою статті є визначення проблем діяльності вітчизняних підприємств
в умовах глобалізації економіки з подальшим підвищенням ефективності їх функціонування та
конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожне вітчизняне підприємство з правами
юридичної особи, що володіє експортними можливостями, відповідно до законодавства має право
самостійно виходити на світові ринки та встановлювати прямі зв’язки з іноземними партнерами. При
цьому на ефективність діяльності підприємства впливають різноманітні чинники, що залежно від місця
їх виникнення можуть бути внутрішніми та зовнішніми. У групу зовнішніх чинників слід віднести такі,
що пов’язані зі зміною кон’юнктури внутрішнього та світового ринку (як правило, це проявляється в
зміні попиту та пропозиції, в коливанні цін), політичної обстановки як всередині держави, так і в
світовому масштабі, з інфляційними процесами, діяльністю держави. Чинниками, які впливають на
внутрішнє середовище господарюючого суб’єкта, є ті, що насамперед пов’язані з прискоренням
науково-технічного прогресу, інноваційної політикою підприємства, удосконаленням організації
виробництва та праці працівників, управлінням підприємством, особистістю керівника, здатністю його
команди оперативно й ефективно управляти підприємством в умовах ринку, створенням сприятливого
соціально-психологічного клімату в колективі. Також до внутрішніх чинників відносяться: особливість
організаційно-правової форми господарювання; специфіка виробництва та галузі, до якої належить
господарюючий суб’єкт; якість і конкурентоспроможність продукції, управління витратами та ціновою
амортизаційною й інвестиційною політикою та ін.
Приймаючи рішення про вихід на світовий ринок, підприємство повинно провести серйозну
підготовчу аналітичну роботу з визначення доцільності та ефективності господарської діяльності на
зарубіжних ринках. При цьому можуть виникнути складності, що, як правило, передбачають:
− ускладнення системи управління та загальної роботи підприємства, що вимагає наявність або
підготовку кваліфікованих і, як правило, вузькоспеціалізованих кадрів зі знанням особливостей ринків
відповідних держав і регіонів, які володіють іноземними мовами, знайомих зі специфікою ведення
ділових переговорів, запитами та перевагами іноземних замовників і споживачів;

25

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

− збільшення витрат на проведення додаткових маркетингових досліджень підприємницького
середовища зарубіжних країн, політико-правових, економічних, географічних, науково-технічних,
культурних, демографічних, соціальних та інших особливостей попиту та організації бізнесу;
− необхідність адаптації та модифікації товарів до вимог іноземних ринків;
− високі ризики іноземної діяльності;
− складності пошуку іноземних партнерів;
− високі бар’єри і широкий набір захисних заходів іноземних держав, що перешкоджають
проникненню іноземних товарів і послуг, антидемпінгове законодавство та ін.
З метою забезпечення контролю товарів та послуг, що надходять на споживчий ринок, кожна
національна економіка використовує сертифікацію. З метою визнання українських сертифікатів і
подолання бар’єрів у торгівлі Україна почала застосовувати кілька міжнародних систем сертифікації, а
саме: Система випробувань електроустаткування на відповідність стандартам безпеки (МЕК); Система
сертифікації легкових, вантажних автомобілів, автобусів та інших транспортних засобів (ЄКК 00Н);
Система сертифікації ручної вогнепальної зброї і патронів; Система сертифікації виробів електронної
техніки (МЕК); Міжнародна система сертифікації метрологічного устаткування і приладів та ін.
Участь України в міжнародних системах сертифікації забезпечує: доступ на закордонний ринок
автомобілів виробів електротехніки, електронних компонентів, цивільної авіації, засобів виміру, зброї
цивільного призначення та патронів; виключення валютних витрат на повторні випробування і
сертифікацію за кордоном; зниження загальних витрат на випробування та сертифікацію; запобігання
надходженню на споживчий ринок небезпечної продукції; визначення стратегії розвитку торговельних
відносин із іноземними країнами на основі використання даних сертифікації; діяльність із забезпечення
безпеки продукції; надання державної підтримки організаціям-експортерам товарів і послуг.
У зв’язку зі вступом України до СОТ перед вітчизняними підприємствами постала проблема
щодо прискорення процесу їх адаптації до нових ринкових умов. Механізм приєднання до СОТ
передбачає обов’язкове закріплення рівня митних ставок на багато груп товарів, прийнятого цією
організацією, які найчастіше істотно нижче діючих в Україні. По окремих групах товарів передбачено
так зване зв’язування тарифних ставок (ставок ввізного або імпортного мита), яке означає, що чинні
ставки не повинні перевищувати рівень, на якому їх було “зв’язано” [4]. Крім ставок митних зборів,
“зв’язуванню” підлягають також податки та митні збори. Такі заходи та правила здатні не тільки
знизити дохідну частину бюджету України, але й значно зменшити доходи вітчизняних
товаровиробників, які навіть при великій кількості бар’єрів у низці галузей (автомобілебудування, легка
промисловість) насилу протистоять висококонкурентному імпорту.
У сучасних умовах ефективність діяльності вітчизняних підприємств багато в чому залежить від
заходів, прийнятих державою на даному етапі розвитку економіки. Враховуючи це, необхідним є
створення нормативно-правової бази, забезпечення належного правопорядку в країні та її
національної безпеки, стабілізація економіки, забезпечення соціального захисту та соціальних
гарантій, захист конкуренції, розробка, прийняття та організація виконання господарського
законодавства. Варто зазначити, що діяльність підприємств в Україні регулюється за допомогою
Господарського, Цивільного та Кримінального кодексів України, Конституції України, “Про систему
оподаткування”, “Про бюджетну систему України”, “Про відновлення платоспроможності боржника чи
визнання його банкрутом”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про захист від недобросовісної
конкуренції”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та ін. Однак, багато
законодавчих актів не виконуються, оскільки їх недоліком є наявність великої кількості підзаконних
актів (інструкцій, положень, вказівок), що фактично гальмують розвиток підприємництва.
Законодавству не вистачає прозорості, і його складно виконувати.
З метою розвитку підприємництва, прискорення темпів економічного зростання та вирішення
важливих економічних завдань потрібно вдосконалення податкової системи країни. Досвід
промислово розвинених країн показує, що експериментальні та науково-технічні розробки неможливі,
якщо держава не створює для комерційних структур сприятливий клімат, що включає, зокрема,
податкові пільги. Українське податкове законодавство передбачає низку пільг для вітчизняного
бізнесу, але практика показує, що вони недостатні і не завжди ефективні.
Глибока світова криза, що охопила практично всі галузі економіки, вплинула на зниження рівня
конкурентоспроможності вітчизняної промисловості. Спад і структурні зміни промислового
виробництва супроводжуються зниженням конкурентоспроможності продукції, що випускається. При
посиленні процесу глобалізації та інтернаціоналізації проблеми міжнародної конкуренції виходять на
перший план. У більшості галузей вітчизняної промисловості питомі витрати виробництва вище, ніж у
Японії, США, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії. У порівнянні з індустріально розвиненими
країнами промислове виробництво в Україні більш матеріало-, трудо- й енергоємне. У такій ситуації
складно розраховувати на цінову конкурентоспроможність промислової продукції на зовнішньому
ринку. При цьому, в нашій державі значні і питомі витрати на заробітну плату, хоча рівень оплати
праці набагато нижче, ніж у промислово розвинених країнах. Причина полягає в неефективному
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використанні робочої сили, низької продуктивності праці.
Складна ситуація склалася з оновленням матеріально-технічної бази підприємств
промисловості, а також технічного парку сільгосппідприємств. Протягом 2011 – 2013 рр. вартість
введення в дію основних засобів (у фактичних цінах) в промисловості скоротилася на 14,6 %, у
сільському господарстві – на 20,8 % [7, с. 93]. Однією з причин низького рівня оновлення технічної
бази є висока вартість фінансових ресурсів, відсутність зацікавленості власників у інвестуванні своїх
коштів у модернізацію та оновлення основних засобів підприємства.
Висновки з даного дослідження. На сьогоднішній день існує низка проблем, що
перешкоджають ефективній діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації, серед яких:
відсутність прозорості у законодавстві; недосконалість податкового законодавства; неефективне
використання робочої сили; низька продуктивність праці; зниження вартості введення в дію основних
засобів та зростання ступеню їх зносу, зокрема, в промисловості та сільському господарстві;
насичення ринку імпортними товарами, наслідком якого є утиск інтересів вітчизняного виробника.
Тому, в перспективі одним із пріоритетних напрямів економічної політики нашої держави має стати
збереження та розвиток науково-технічного потенціалу, створення належних умов для ефективності
функціонування та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та продукції, а саме підвищення
моніторингу логістичної інфраструктури в умовах глобалізації.
Література
1. Глобальний конкурентний простір: монографія / О. Г. Білорус та ін. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.
2. Грентикова И. Г. Теоретичекие основы глобализации / Грентикова И. Г. // Вестник ОГУ. – 2008. – №
8(90). – С. 4–9.
3. Гуща І.О. Феномен економічної глобалізації: зміст і ризики / Гуща І.О. // Наукові праці ПДДА. – 2012. –
Вип. 2(5). – Т. 1 – Економічні науки. – 2012. – С. 74–79.
4. Довідка щодо зобов’язань України в рамках СОТ [Електронний ресурс]. Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України. – 2013. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua / control / uk / publish / printable_article?
art_id=188046.
5. Зовнішня торгівля України: статистичний збірник [відп. за зб. Фризоренко А.О.]. – К. : Державна служба
статистики України. – 2013. – 98 с.
6. Решетіло В. П. Глобалізація економіки та її вплив на сучасний регіональний розвиток / В. П. Решетіло,
Г. В. Стадник // Комунальне господарство міст. – 2013 – № 106. – С. 9–17.
7. Статистичний щорічник України за 2012 рік [за ред. Власенко Н.С.] – К. : Державна служба статистики
України. – 2013. – 558 с.
8. Україна в цифрах 2012: статистичний збірник / [за ред. Осауленко О.Г.] – К. : Державна служба
статистики України. – 2013. – 248 с.
References
1. Bilorus, O.H. etc. (2007), Hlobalnyi konkurentnyi prostir [Global competitive space], monograph, KNEU, Kyiv,
Ukraine, 680 p.
2. Grentikova, I.G. (2008), “Theoretical foundations of globalization”, Vestnyk OHU, no. 8(90), pp. 4–9.
3. Hushcha, I.O. (2012), “The phenomenon of economic globalization: the content and risks”, Naukovi pratsi
PDDA, issue 2(5). volume 1, p. 74–79.
4. Information regarding Ukraine's commitments under WTO (2013), he Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, available at: http://me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=188046.
5. Foreign trade of Ukraine: statistical Yearbook, (2013), State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 98 p.
6. Reshetilo, V.P. and Stadnyk, H.V. (2013), “The globalization of the economy and its impact on modern
regional development”, Komunalne hospodarstvo mist, no. 106, pp. 9–17.
7. Statistical Yearbook of Ukraine for 2012 (2013), State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 558 p.
8. Ukraine in the numbers 2012: statistical collection (2013), State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
248 p.

27

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

УДК 339.92(477):330.341.1
Марченко Т.В.,
асистент кафедри міжнародної
економіки економічного факультету
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ ВІДНОСИН
УКРАЇНА-ЄС
Marchenko T.V.,
assistant of the department of international economics
faculty of economics
Yurij Fedkovych Chernivtsi National University

INTERNATIONAL INNOVATION PROGRAMS IN THE CONTEXT OF
EU-UKRAINE RELATIONS
Постановка проблеми. Євроінтеграція України – це передусім вибір шляху розвитку в
напрямку європейської цивілізаційної моделі, йдучи яким можна досягти прогресу у сферах
життєдіяльності суспільства та держави. Україна має достатній потенціал, щоб здійснити цей прорив
до нових технологій у промисловому виробництві, до нових відносин у сфері економіки, до нових
поглядів на якість та рівень життя, до соціокультурної інтеграції нашого народу в Європейське
Співтовариство.
Послідовна інтеграція України в європейський науково-дослідницький простір є одним із
ключових пріоритетів зовнішньої політики держави, важливим компонентом євроінтеграції як стратегії
економічного розвитку. Розширення ЄС, впровадження політики „нового сусідства” забезпечують
українським науковцям широкі можливості участі в європейських науково-дослідних схемах та
програмах. Тому на цій основі актуальним є дослідження впливу розвитку науки, швидкості
впровадження технологічних нововведень на економічне зростання України та рівень
конкурентоспроможності української продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі інноваційного шляху розвитку та пошуку
перспективних напрямів активізації й успішного впровадження інноваційних проектів в систему
національної економіки України та виявленню шляхів підвищення інноваційного потенціалу України,
пов’язаних з імплементацією політики ЄС у сфері науки в українську дійсність присвячена доволі
значна кількість наукових праць. Окремі аспекти цієї проблематики розглядали такі вітчизняні та
зарубіжні науковці, як Л.Антонюк, О.Білорус, В.Геєць, А.Гальчинський, А.Гончарук, Б.Готц-Гарт,
В.Гриньов, М.Долішній, П.Кларк, Г.Климко, Ю.Козак, С.Кортум, Ч.Купер, О.Лапко, Д.Лук’яненко,
Ю.Макогон, В.Новицький, Дж.С.Паркер, М.Пашута, Ю.Пахомов, О.Плотніков, М.Портер, А.Поручник,
К.Прахалад, А.Румянцев, В.Семиноженко, С.Соколенко, М. Теркел, М.Тушман, А.Філіпенко, Р.Фостер,
Т.Циганкова, І.Школа, С.Якубовський, О.Ястремська.
Аналіз отриманих результатів дослідження підтверджує необхідність продовження вивчення
поставленої проблеми для обґрунтування актуальності міжнародних інноваційних програм в розрізі
відносин Україна-ЄС.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних чинників, які зумовлюють
привабливість міжнародних інноваційних програм для України, можливих ризиків, пов’язаних з
адаптацією політики ЄС у сфері науки до української дійсності, а також оптимальних шляхів
підвищення інноваційного потенціалу України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сьогоднішніх умовах ЄС є найкращим засобом
зовнішньополітичного позиціювання нашої держави й ефективним механізмом підтримки внутрішніх
реформ. Перехід обговорення проблематики відносин з ЄС у практичну площину є чи не найкращим
підтвердженням того, що український політичний клас й інтелектуальна еліта в своїй більшості
зробили остаточний вибір напрямку подальшого руху країни.
Безумовно, перспектива членства в ЄС є найкращим інструментом і найбільш ефективним
стимулом як для реформ всередині країни, так і для зближення з об’єднаною Європою. На сьогодні
українською стороною чітко окреслено низку пріоритетів:
- здійснення переговорів щодо спрощення візового режиму для окремих категорій громадян;
- обговорення з ЄС доступу нашої країни до конкретних галузевих проектів, особливо в галузі
енергетики;
- облаштування українських кордонів і митних пунктів у відповідності з європейськими
стандартами для зменшення гостроти проблеми нелегальної міграції та контрабанди.
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Досить амбітними є плани економічних та політичних реформ, які потребують дуже серйозних
інституційних змін в країні та глибокого аналізу всіх пов’язаних з інтеграцією можливих переваг і
загроз. Багато позицій ґрунтуються саме на економічній інтеграції, тому важливим є визначення меж,
за якими економічна інтеграція стає загрозою національній безпеці. Економічна інтеграція України
повинна бути направлена, перш за все, на забезпечення національної безпеки, ліквідацію загроз
національним інтересам, гарантування державного суверенітету, створення необхідних економічних
передумов для повного задоволення матеріальних, культурних, духовних потреб людини. Дієвим
інструментом гарантування національної безпеки України може бути економічна інтеграція, заснована
на принципах зацікавленого рівноправного співробітництва і юридичної захищеності всіх учасників
інтеграційних процесів від будь-яких загроз національним інтересам.
Науково-технічне співробітництво України з Євросоюзом, складова якого – участь в Рамкових
програмах, є потужним сегментом загального механізму інтеграції нашої держави у континентальний
ринковий простір. Цей напрям співробітництва особливо важливий щодо цілеспрямованого створення
сприятливих умов співробітництва, налагодження політико-економічного взаєморозуміння.
Реалізація довгострокових науково-технологічних пріоритетів у державі – важлива передумова
активної участі України в європейських програмах. Тому для визначення першочергових напрямів
реалізації державної науково-технологічної політики в контексті входження України в єдиний освітній і
науковий простір Європи необхідно взяти до уваги пріоритетні напрями розвитку Європейського
дослідницького простору [1; 3; 5-6].
Відповідно до визначених пріоритетів, основними механізмами реалізації державних і приватних
зусиль щодо подальшого розвитку Європейського дослідницького простору вважаються фінансове
(фіскальне та інвестиційне) стимулювання; спільне фінансування у рамках бюджету ЄС; координація
національних програм і політики; розроблення нових фінансових інструментів ЄС; законодавче
забезпечення.
Послідовне втілення в життя ключових завдань щодо широкого і ефективного залучення науковотехнологічної сфери України у спільний науково-дослідний простір ЄС, одним з яким є отримання статусу
асоціативного членства в РП, має постати не тільки засобом прискорення української інтеграції до ЄС, до
механізмів світової економіки, але й стимулом для національної економіки в цілому, умовою її виходу на
передові рубежі прогресу та міжнародного конкурентного змагання.
Питання перспективи отримання асоційованого статусу не може бути обмежено
обговорюванням тільки фінансових аспектів такого членства, більш мотивованим є те, що цей крок
буде розглядатися як:
− важливий етап розвитку партнерських відносин України з Євросоюзом, забезпечення умов для
економічного зростання України;
− підвищення зрілості ринкової економіки та досягнення стану, адекватного країнам з
розвинутою ринковою системою;
− створення умов для органічної інтеграції України у загальносвітові економічні відносини.
З огляду на прийняте керівництвом нашої держави політичне рішення про рух України у напрямі до
ЄС стає очевидною необхідність низки дій щодо полегшення адаптування нашої країни до Єдиного
європейського наукового простору та використання досвіду організації європейських рамкових програм.
По-перше, необхідно підвищити рівень поінформованості української наукової спільноти про
міжнародне науково-технічне співробітництво. Адже сьогодні він доволі низький. Виправити ситуацію
зміг би спеціальний інформаційний центр при Міністерстві освіти і науки України (МОНУ), який
спирався б у своїй діяльності на НАН України, провідні академічні інститути, вищі навчальні заклади та
наукові організації відомчого підпорядкування. Потрібне своєчасне інформування про конкурси, які
проводяться у рамках програми 8FP, оскільки теоретично українські вчені можуть бути їх учасниками
на правах субпідрядної організації [4; 10].
По-друге, в разі прямої участі української наукової організації у проектах, що перемогли в
тендерах 8FP, МОНУ мусить віднаходити кошти для її фінансування, зважаючи не тільки на
важливість конкретної розробки, а й на престижність такої участі для нашої держави. До того ж, якщо
участь українських учених викликатиме велику зацікавленість європейських партнерів, то, можливо, як
виняток, керівництво 8FP прийме рішення про пряме їх фінансування на загальних підставах.
По-третє, слід активізувати участь України у таких значних загальноєвропейських програмах, як
COST (співробітництво в галузі наукових досліджень) та EUREKA (співробітництво з метою реалізації
наукових досягнень у промисловості). У цих програмах беруть участь тисячі європейських наукових
організацій, що свідчить про велику потребу в них. Нашій державі варто налагодити належні
партнерські стосунки з керівництвом програми COST (підняття участі України до повного членства
значно покращить умови участі наших вчених у спільних фундаментальних дослідженнях) й активніше
долучитися до діяльності в рамках програми EUREKA [2; 8-9].
По-четверте, необхідно створити національний центр інноваційних пропозицій щодо
міжнародного науково-технічного співробітництва за аналогією з європейськими IRC (Innovation Relay
Center). Розгалужена мережа таких центрів (їх близько 70) була заснована за 5FP для обслуговування

29

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

окремих регіонів країн ЄС. Щоб створити український IRC, потрібно вдатися до кроків, про які тут уже
йшлося, – налагодити зв’язки з керівництвом 8FP або доповнити існуючий договір з науковотехнічного співробітництва з ЄС. Такий центр міг би встановити плідні взаємовигідні контакти з
мережею IRC в Європі для надання пропозицій щодо реалізації вітчизняних наукових розробок,
пошуку партнерів, а також використання розробок зарубіжних учених. Оскільки діяльність
національного центру має базуватися на європейських стандартах підготовки пропозицій, то спочатку
він може працювати (за правилами європейських програм) як близнюк з центрами у Польщі, Австрії,
Німеччині і бути об’єднаним зі згаданим центром поширення інформації 8FP. Крім того, слід
активізувати роботу з поширення за кордоном інформації про досягнення української науки (через
МЗС, а також освіти і науки) [5; 7].
Усі ці пропозиції націлені на вирішення ще одного дуже важливого завдання – пошук іноземних
партнерів для співробітництва.
І, нарешті, по-п’яте, в Україні, за прикладом ЄС, слід створити власний єдиний науковий простір
з об’єднанням у ньому академічної, вузівської та галузевої науки. Тут мають діяти створені провідні
центри (за європейською термінологією – Centeres of Excellence), де зосередяться дослідження за
передовими напрямами, що узгоджуватимуться як з державними пріоритетами розвитку науки і
техніки, які періодично затверджуються Верховною Радою, так і з європейськими.
Одним з основних завдань цих центрів буде виконання прогнозних розробок, визначення того,
наскільки необхідним для України є кожний конкретний напрям. Настав час прогнозувати розвиток
науки, техніки та виробництва в Україні на основі аналітичних досліджень, організованих провідними
центрами. Такий прогноз допоможе скоригувати першочергові напрями та полегшити їх можливе
узгодження з пріоритетами Рамкових програм, а це сприятиме нашому зближенню з європейською
науковою спільнотою [6-7].
Політична та стратегічна важливість асоціації України до Рамкової програми ЄС є поза
сумнівом. Разом з участю у Болонському процесі асоціація України буде важливим етапом на
інтеграційному шляху нашої країни та дасть можливість по-новому підійти до укладання нових
домовленостей про співробітництво нашої держави з ЄС, зокрема асоційованість з ЄС [10].
З огляду на повноцінне членство України в ЄС як кінцеву мету, асоціація України до Рамкової
програми забезпечить прогрес України у досягненні цієї мети.
Висновки з даного дослідження. Для переходу на якісно новий рівень відносин з ЄС Україна
передусім потребує радикальних внутрішніх реформ, спрямованих на завершення переходу до
ринкової економіки та забезпечення сталого розвитку. Міжнародні інноваційні програми можуть
розглядатися як один із таких інструментів. Вони сприятимуть адаптації країни до норм і стандартів
ЄС, підвищуватимуть мобільність українських експертів, дослідників та освітян на європейському
просторі, прискорюватимуть європейську інтеграцію. Повноцінна участь у проектах Восьмої рамкової
програми сприяла б залученню країни до передових технологій, реалізації її наукового потенціалу,
додатковому фінансуванню українських науково-дослідних організацій і установ, що беруть участь у
спільних проектах.
Поетапне розв’язання економічних питань, диверсифікація торгівлі, наповнення реальним
змістом економічної та науково-технічної співпраці, приведення у відповідність конкурентної політики,
митної справи, охорони кордонів та інших галузей, які підпадають під компетенцію ЄС, до норм Союзу
– це ті конкретні кроки, без яких європейський вибір України залишиться політичною декларацією, тоді
як послідовне втілення їх рано чи пізно дозволить досягти наміченої цілі.
Необхідною та достатньою умовою динамічного руху у даному напрямку є політична воля, успіх
власних реформ і найголовніше – відстоювання національних інтересів України. І така перспектива
лежить в площині європейської інтеграції.
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THE CHARACTERISTIC OF THE MODERN STATE OF FOOD AND
PROCESSING INDUSTRY
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку господарської системи на макро-, мезо- та
мікрорівні характеризується високою конкуренцією у всіх економічних сферах. Це визначає
необхідність виникнення різноманітних форм об’єднання, що, в свою чергу, сприяє посиленню
інтеграційних процесів на всіх рівнях економіки. Кластеризація економічного простору набула великого
розповсюдження серед науковців, експертів та керівників суб’єктів господарювання різних рівнів
(підприємства, галузі, держави), починаючи із 90-х років минулого сторіччя, та перетворилася в
базовий елемент економічної політики багатьох країн.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі серед зарубіжних та
вітчизняних вчених, що займаються вивченням кластерів можна назвати Є.Лімера, І.Толенадо,
Д.Солье, С.І. Сололенко, О.М. Пєтухову, М.П. Войнаренка та багатьох інших. Але дослідження
процесів кластеризації передбачає вивчення всіх процесів, що відбуваються в країні, на галузевому
рівні та на рівні підприємства.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення сучасного стану економіки харчової та
переробної промисловості на макро-, мезо- та макрорівні. Дослідження стану галузей національного
господарства, оцінка виробничо-господарської діяльності підприємств за видами промислової
діяльності та галузевою спрямованістю дозволить визначити передумови окремих підприємств та
галузей в цілому, а також їх спроможність до формування кластерних утворень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Україна - потужна аграрна країна, з віковими
традиціями рослинництва та тваринництва. Саме такі передумови і стали підґрунтям для розвитку
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харчової промисловості, яка в структурі промисловості сучасної економіки України є лідером поряд з
машинобудуванням, металургією та видобувною промисловістю.
Харчова промисловість України, як самостійної держави, пережила декілька етапів свого
розвитку та становлення. Ці етапи були обтяжені занепадом сільського господарства та політичними й
економічними змінами та перебудовами. Так період 1991-1994 рр. характеризується значним
занепадом промисловості майже всіх видів діяльності. З 1994 року було розпочато процес
приватизації, чим і було уповільнено подальше падіння показників підприємств сільського
господарства та харчової промисловості. Поряд з цим почався розвиток невеликих підприємств, які
були більш пристосованими до навколишнього економічного середовища. Процес приватизації був
майже закінчений в 1998 році і саме тоді з'явилася позитивна динаміка результатів діяльності
підприємств національного господарства.
Дослідження показників, що дозволяють визначити, оцінити та спрогнозувати результати
виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання, дозволило виділити низку пріоритетних
показників. До них можна віднести виробництво та реалізацію продукції, показники
ресурсозабезпеченості підприємства, витратомісткості, ефективності тощо.
Аналіз структури реалізованої продукції за видами промислової продукції (рис. 1) дозволив
визначити, що найбільша питома вага приходиться на металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів, а також виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Питома
вага цих видів виробничої діяльності коливається в межах від 17 до 23%. Найменша питома вага
притаманна підприємствам легкої промисловості (до 1%).
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Рис. 1. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції за видами виробничої
діяльності
Джерело: побудовано за даними [8, с. 110; 9, с. 112; 10, с. 108; 11, с. 106; 12, с. 106]

Реалізація харчових продуктів протягом низки років займає вагоме місце в загальному обсягу
реалізації промислової продукції. Найнижчі показники питомої ваги реалізації харчових продуктів
(15,2% та 15,3%) були зафіксовані в 2007-2008 роках, в 2009 році відмічалося значне підвищення
(19,8%), та протягом наступних років зберігається позитивна динаміка (16-18%).
Індекси промислової продукції також відображають тенденції розвитку галузей промисловості.
нами були проаналізовані індекси промислової продукції за період з 2001 по 2012 рік. Слід відмітити,
що індекси по промисловості в цілому, по переробній промисловості та по виробництву харчових
продуктів та тютюнових виробів мають приблизно однакові тенденції (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка індексів промислової продукції за видами діяльності
Джерело: побудовано за даними [7, с. 104]
Найкращі показники були зафіксовані в 2003 році. Так по промисловості цей індекс склав
115,8%, по переробній промисловості - 118,2%, а по харчовій - 120,0%. Найнижче значення індексу
було зафіксовано у 2009 році. Воно склало 78,1%, 73,5% та 94,0% по промисловості в цілому,
переробній та харчовій промисловості відповідно. Такі значення індексів можна пояснити кризою, яка
виникла в 2008 році. Але вже в наступних періодах негативна тенденція була змінена позитивною. За
2012 рік індекси вже складали 98,2%, 96,3% та 101,6% відповідно.
Вивчення результатів процесів виробничо-господарської діяльності підприємств харчової та
переробної промисловості не можливе без досліджень індексів виробництва за регіонами за період
2008-2012 рр. (рис. 3).
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В результаті аналізу нами було визначено, що найкращі показники спостерігаються в
Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях. Так протягом цього періоду індекси
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за регіонами України збільшився на
16,2, 17,1, 32,9 та 8,4 відсоткових пункти відповідно. Найгірша тенденція відмічається у Волинській та
Черкаській областях. Індекси виробництва продукції зменшилися на 18,8 та 20,8 в.п. відповідно.
В АПК та харчовій промисловості України існує певний дисонанс. По-перше, на ринку харчових
продуктів засилля імпортних продуктів, які по якості гірші за вітчизняні, по-друге, харчова
промисловість використовує імпортовану сировину. Тобто, продукція підприємств АПК, що
експортується, повертається до нас у вигляді готової виробленої продукції харчової промисловості.
Для дослідження таких тенденцій доречно проаналізувати баланси виробництва та споживання
основних продуктів за період з 2000 по 2013 роки (табл.1).
В 2013 році виробництво м’яса та м’ясних продуктів в забійній вазі склало 2389 тис. т, що на 179
тис. т більше по відношенню до 2012 року, та на 792 тис. т більше ніж у 2000 році.
Таблиця 1
Баланс м’яса та м’ясних продуктів
тис.грн
Рік

Показник
2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1663

1597

1906

1917

2059

2144

2210

2389

38

325

550

439

38

244

423

332

Всього ресурсів

1783

1933

2380

2340

2440

2425

2610

2741

Експорт

163

82

28

40

48

79

125

182

Фонд споживання

1611

1844

2340

2290

2384

2339

2478

2550

Виробництво
Імпорт

Джерело: розраховано за даними [3, с. 36]
На превеликий жаль в ресурсах м’яса та м’ясних продуктів значна частина сировини припадає
на імпортовану. В 2013 році на територію України було ввезено 332 тис.т м’яса, що на 91 тис.т менше
по відношенню до 2012 року. Але протягом останніх років зберігалася інша тенденція. Так в 2012 році
до України було ввезено 423 тис.т м’яса, що на 179 тис.т більше, ніж в 2011 році, та на 385 тис.т
більше ніж 2000 році.
Крім того, в 2000 році експорт м’яса та м’ясних продуктів перевищував імпорт в 4,3 раза, а в
2013 вже імпорт перевищує експорт майже в 2 рази (1,8 р). Найбільший розрив між імпортом та
експортом спостерігається в 2008 році (розміри імпортованої продукції перевищують експортованої в
19,6 раза). При цьому співвідношення між обсягами використаних ресурсів та фондом споживання за
період 2000-2013 рр. залишався стабільним (віл 1,02 до 1,11 раза обсяги ресурсів, що
використовувалися перевищували фонди споживання).
Відповідні тенденції спостерігаються у виробництві молока та молочних продуктів (табл. 2).
Таблиця 2
Баланс молока та молочних продуктів
тис.грн
Показник
Виробництво
Імпорт

2000

2005

2008

Рік
2009

2010

2011

2012

12658

13714

11761

11610

11249

11086

11378

50

112

234

455

273

257

410

Всього ресурсів

13102

13799

12073

11835

11533

11352

11698

Експорт

1100

1901

1140

919

956

964

820

Фонд споживання

9789

10625

9890

9780

9470

9363

9797

Джерело: розраховано за даними [3, с. 36]

В результаті аналізу було визначено, що обсяги імпорту продукції постійно збільшувалися.
Найбільші обсяги імпорту спостерігалися в 2009 році і склали 455 тис.т. В 2012 році у порівнянні із
2000 роком вони збільшилися на 360тис. т, а у порівнянні із попереднім на 153 тис.т. Фонди
споживання за цей період майже не змінювалися. Обсяги експорту молока та молочних продуктів
мали зворотні тенденції. Найбільші обсяги експорту були в 2003 році (1901 тис.т), що на 1081тис.т
більше ніж в 2012 році.
Співвідношення імпорту та експорту по молоку та молочній продукції має також певні тенденції.
Якщо в 2000 році перевищення експорту над імпортом склало 22 рази, то в 2012 р. – в 2рази. В
середньому за період, що аналізується перевищення складало приблизно в 4 рази.
Вивчення відповідних балансів неможливе без дослідження їх структури (табл. 3).
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Таблиця 3
Структура балансу м’яса та м’ясних продуктів
%
Показник

Рік
2009

2010

2011

2012

2013

Яловичина і телятина

23,63

20,79

18,61

17,60

17,92

Свинина

27,49

30,65

32,88

31,72

31,31

М’ясо птиці

46,64

46,33

46,41

48,64

48,89

Інші види м’яса

2,24

2,23

2,10

2,04

1,88

Виробництво

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3,19

6,61

9,43

3,78

5,72

Яловичина і телятина
Свинина

51,25

51,06

62,70

68,32

70,48

М’ясо птиці

44,65

41,53

26,64

27,42

22,29

Інші види м’яса

0,91

0,79

1,23

0,47

1,51

Імпорт

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Яловичина і телятина

50,00

27,08

16,46

13,60

14,84

-

2,08

17,72

20,00

4,40

47,50

68,75

63,29

65,60

80,22

Свинина
М’ясо птиці
Інші види м’яса

2,50

2,08

2,53

0,80

0,55

Експорт

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Яловичина і телятина

19,87

18,89

17,61

15,48

16,34

Свинина

31,75

33,93

35,71

37,85

35,94

М’ясо птиці

46,32

45,20

44,62

44,87

45,90

Інші види м’яса

2,05

1,97

2,06

1,80

1,82

Всього ресурси

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Яловичина і телятина

19,39

18,75

17,66

15,58

16,47

Свинина

32,36

34,61

36,34

38,78

38,24

Мясо птиці

46,29

44,71

43,99

43,83

43,45

Інші види м’яса

1,97

1,93

2,01

1,82

1,84

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Фонд споживання

Джерело: розраховано за даними [3, с. 36; 4,с.36; 5, с.34; 6,с.34]

В структурі виробництва м’яса та м’ясних продуктів найбільшу частку (більше 45%) складає
м’ясо птиці. Його обсяги в 2013 році склали 1168 тис.т, що на 93 тис.т більше по відношенню до
попереднього року та на 274 тис.т більше по відношенню до 2009 року. На другому місці, з часткою
порядку 30% займає свинина. В 2013 році її виробництво склало 748 тис.т, це на 221 тис.т більше ніж
у 2009 році. Виробництво м'яса свинини показує сталу динаміку протягом низки років.
Трете місце, з питомою вагою 17,92% в 2013 році займає яловичина і телятина. Протягом 2013
року було вироблено 428 тис. т, що на 39 тис. т більше по відношенню до 2012р. Потрібно зазначити,
що це єдиний сорт м'яса, по якому з року в рік відбувалося зменшення виробництва. Лише поточний
рік показав збільшення обсягів виробництва (на 39 тис. грн або на 0,32в.п.) Невелику частку (біля 2%)
в структурі виробництва м'яса та м'ясних продуктів займає виробництво баранини, м'яса кролів та
коней. Цей вид продукції має сталі тенденції.
Заслуговує уваги також динаміка імпорту продукції харчової промисловості. Так в 2012 році
імпорт м'яса та м'ясних продуктів склав 423 тис.т, що на 179 тис.т (на 73,4%) більше в порівнянні із
2011 роком. В 2013 році імпорт скоротився на 91 тис. т по відношенню до 2012 року (або на 21,5%).
При цьому приблизна структура імпорту збереглася. Найбільшу частку за весь період дослідження
має м'ясо свинини. Але в 2013 році питома вага цього виду продукції склала 70,48%. Хоча це на 55
тис. т (або на 19% ) менше в порівнянні із 2012 роком, коли його питома вага складала 68,32% в
структурі імпорту.
Друге місце в структурі імпорту (біля 23% м'ясних продуктів) займає м'ясо птиці. Але питома
вага цього виду продукції зменшилася майже в 2 рази у порівнянні із 2009 роком. Обсяги імпорту м’яса
птиці за весь період скоротилися на 122 тис.грн. (на 62,3%).
Імпорт яловичини, телятини та інших видів м'яса займає незначну питому вагу в загальному
обсязі імпорту.
Якщо обсяги імпорту мають негативну тенденцію, то обсяги експорту мають тенденції на
збільшення. Протягом 2009-2013 років обсяги експорту збільшилися на 142 тис. грн (або більше в
4,6 р.). В структурі експорту 2013 року більшу частку займає експорт м’яса птиці (80,22%) та
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яловичини та телятини (14,84%). Експорт м’яса свинини протягом 2009-2013 років постійно
змінювався. Найвищі показники питомої ваги спостерігалися в 2012р. (20%) та в 2011р. (17,7%). В
2013р. питома вага обсягів експорту м’яса свинини склала 4,4% (що на 15,6 в.п. менше, ніж у 2012р.).
Відповідна динаміка показників пояснюється залежністю виробничого процесу підприємств
харчової промисловості від сировинної бази. Так м'ясна та молочні промисловості працюють із
сировиною, яка швидко псується. Обсяги, якість виробництва м’ясної та молочної промисловості
залежать від кількості, структури худоби. В 2013 році кількість ВРХ склала 4534 тисяч голів. Більше
половини (53,6%) з них припадає на поголів’я корів.
Взагалі за період 2008-2013р.р. у кількості ВРХ зберігається стала тенденція. Але у порівнянні із
першими роками незалежності України спостерігається загрозлива ситуація. Так в 2013р у порівнянні
із 1990 роком кількість ВРХ зменшилася на 20089 тис. голів або на 81,5%. При цьому питома вага
поголів’я корів складало 34%. Уже протягом п’яти років (у 1995 р.) ця величина збільшилася майже на
9 в.п. і в 2000 р. досягла 53% .
Особливої уваги заслуговує аналіз поголів’я свиней. За період з 2000 по 2013р.р. його кількість
майже не змінювалася і коливалася в межах 7000-8000 тис. голів. Але при цьому у порівнянні із 1990
роком поголів’я свиней зменшилося в 2,5 раза (або на 11508 тис. голів).
Висновки з даного дослідження. Отже, в результаті проведеного дослідження нами було
визначено, що організація та формування кластерних об’єднань неможливі без вивчення поточного
стану галузі та динаміки економічних процесів. Так в процесі аналізу було визначене місце харчової
промисловості в розподілі обсягів реалізації промислової продукції за видами діяльності. Результати
проведеного аналізу дозволять визначити напрямки стратегічного розвитку підприємств галузі, а
також сформулювати особливості організації кластерів в галузі. Вивчення діяльності окремих
підприємств та галузей дозволяє охарактеризувати розвиток системи факторів виробництва та
конкуренції та спрогнозувати наслідки конкурентоспроможності. Це в свою чергу позитивно
впливатиме на зниження транспортних витрат, підвищення продуктивності праці та досягнення
додаткових вигід від покращення інформаційного обміну між учасниками кластер них формувань.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE MODERN
MECHANISM FORMATION OF THE INCOME DISTRIBUTION
Постановка проблеми. Одним з основних індикаторів якості соціально-економічного
середовища суб'єктів господарювання є динаміка розподілу матеріальних ресурсів між інституційними
секторами. Його тенденції відображують ступінь майнового розшарування, рівень збідніння населення
та обсяги грошових потоків, необхідних для збалансування доходів, утверджуючи напрямок реалізації
політики соціального розподілу. Саме тому дослідження розподільчих відносин відіграють домінантну
роль при реформуванні чинної економічної системи з метою стимулювання зростання в середньо- і
довгостроковій перспективі та недопущення гальмування суспільного розвитку.
Незважаючи на актуальність даної проблематики, дослідження розподільчих відносин є
фрагментарними, вони здебільшого фокусуються на сфері податкового контролю й способах соціального
захисту населення, відкидаючи фактори опосередкованого впливу суспільно-економічного середовища,
про що свідчить аналіз регулювання соціального розподілу в науково-прикладній літературі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до характеру здійснення соціального
розподілу в еволюції його дослідження можна виокремити три типи підходів щодо аналізу
розподільчих явищ: загальні теорії розподілу доходів (базові); концепції розподілу доходів соціальноорієнтованого суспільства; теорії розподілу розмірів доходу. Найяскравішими представниками
першого типу наукових досліджень є представники шкіл фізіократизму (Анн Тюрго [1]), класичної
школи (Жан Батист Сей [2]), неомарксизму (Міхал Калецкі [3]), маржиналізму (Джон Бейтс Кларк [4]) та
неокейнсіанства (Ніколас Калдор[5]). Науковцями, які досліджували розподіл доходів з точки зору
реалізації принципів рівності та справедливості є: Джон Роулз [6] (школа егалітарної теорії), Людвіг
фон Мізес [7] (школа ринкового домінування) та Амітай Етціоні [8] (школа соціоекономіки). Теорія
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розподілу розмірів доходу представлена основними школами: сучасної комунікативної теорії (Лестер
Туроу [9]) і монтецизму (Монтек Сингx Ахлуваліа [10]). Можна припустити, що перша парадигма
вивчення розподільчих відносин служить фундаментом для висновків представників подальших двох
напрямків, і є основою сучасного розвитку теорій суспільної диференціації.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження середовища соціального розподілу та
виокремлення основних інструментів і характеристика факторів, що впливають на нього.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розподіл доходів, як один з найбільш важливих
механізмів стимулювання економічного розвитку країни, сприяє скороченню бідності, описує рівень
забезпеченості на душу населення, і впливає на соціальну згуртованість працюючих. Сьогодні
науковці не можуть погодити комплексний підхід та інструментарій формування й реалізації політики
боротьби з соціально-економічною нерівністю, сперечаючись, як про дефініції, твердження та
концепції, так й щодо засобів, способів та методів. Відповідно, існує принаймні чотири предмети
аналізу, які можуть стосуватися і визначати теорію розподілу доходів: по-перше, рівень та зміни рівня
доходів отриманих за видами економічної діяльності; по-друге, розподіл і зміни в розподілі особистих
доходів за розміром; по-третє, функціональний розподіл доходів між власниками різних факторів
виробництва; по-четверте, відносний розмір і зміни у відносних розмірах компонентів системи
національних рахунків [11].
Стосовно досліджень соціального розподілу, що концентруються довкола рівня та зміни рівня
доході,в отриманих за видами економічної діяльності, то варто підкреслити простоту, перспективність
й достовірність його результуючих показників. Висновки отримані шляхом проведення подібного
аналізу можуть стати основою забезпечення довгострокового економічного зростання, оскільки
охоплюють декілька сфер впливу. Проте, негативною рисою відповідних досліджень є ускладнений
взаємозв'язок з інфляційними процесами.
Розподіл і зміни в розподілі особистих доходів за розміром є особливо актуальним серед
економістів останніми десятиліттями. Починаючи з усталенням індустріалізаційних процесів, що
стимулювали загострення нерівності між прошарками населення, обсяги заощаджень й інвестицій
перетворилися з інструменту економічного збагачення країни на один із засобів комплексного
урівноваження (освітнього, соціального, матеріального) представників більшості категорій суспільства.
Недоліком досліджень за даним напрямком є чутливість до результатів тіньової економіки та
повільність дії наслідків реформ для бідніших верств населення.
Розглядаючи дослідження на основі функціонального розподілу доходів між власниками різних
факторів виробництва, більшість дослідників не ставлять за ціль вийти за межі поглядів класичних
економічних шкіл. Така тенденція заважає підвищенню ефективності практичного соціального
розподілу, оскільки не враховує потреби мінливості сучасних соціально-економічних процесів й нових
глобалізаційних викликів. Здебільшого, подібні аналізи приходять до висновків про зниження
нерівності доходів шляхом здійснення маніпуляції з податками на спадок чи сприяння зростанню рівня
освіченості. Проте, концепція частково зазнала еволюції. Зокрема, висунуто гіпотезу про необхідність
відкинути систему трьох факторів виробництва через недостатність зв'язку категорії на рахунках
національного доходу. Відповідно, дедалі частіше, дослідження функціонального розподілу доходів
між власниками різних факторів виробництва зосереджуються на двоїстому поділі залежно від частки
праці в національному доході й особливостей всіх інших факторів. Невід'ємною позитивною
характеристикою даного предмету досліджень є можливість врахування особливостей фінансових
операцій та операцій з землею.
У зв'язку з наявністю недоліків попереднього підходу до опису й характеристики розподілу
доходів набув популярності метод аналізу соціальної нерівності шляхом визначення відносного
розміру і зміни у відносних розмірах доходів за компонентами системи національних рахунків.
Відповідний напрям сприяє можливості найбільш широко охопити категорії, пов'язані з
розшаруванням, а також відображає наявні та ймовірні спекуляції з ресурсами. Зазвичай результати
аналізів є багатовекторними й відображають взаємозв'язки між видами економічної діяльності та між
напрямами державної політики.
Розмежування предмету досліджень розподілу доходів визначає акценти концентрації
проблемних елементів поточного економічного стану і часто, на практиці, залежить від рівня розвитку
економіки, диференціації населення та реальних можливостей реалізації реформ. В залежності від
способів аналізу, результати подібних досліджень можуть варіювати, відповідно до дії залучених
факторів та інструментарію. Так, на сьогодні існує досить розгалужена система парадигм і підходів до
вивчення розподільчого процесу, проте найбільш глибинними варто вважати наступні:
функціональний підхід; суб'єктний підхід; доходна парадигма добробуту; технологічна парадигма [12].
Функціональний підхід є одним із найбільш популярних способів трактування й вивчення явища
соціальної нерівності, відповідно до методології, він відображає розподіл доходів між власниками
ресурсів залежно від функції, яку виконує той чи інший фактор. Домінуючими поглядами парадигми є
твердження марксистської теорії та неокласичних підходів, що визначають домінування праці, як
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фактора виробництва (оскільки лише він створює національний дохід, а решта – виключно приймають
участь у процедурі привласнення результатів праці) [12; 13].
Суб'єктний підхід розглядає диференціацію населення крізь призму суб'єктів господарювання,
тобто аналізує розподіл національного доходу між домогосподарствами незалежно від його джерела.
Вагомою прерогативою парадигми є можливість узагальнення тенденцій і побудова тренду на
довгостроковий період. Проте, аналіз суб'єктивного розподілу ускладнений швидкоплинністю
глобальних економічних процесів, наприклад, внаслідок впливу ефекту масштабу чи нестабільності
купівельної спроможності валют і т.д. [13].
Доходна парадигми добробуту включає класичний та альтернативний погляди. Відповідно до
класичного, при аналізі соціальної нерівності слід включати у дослідження всі показники доходів.
Альтернативний погляд передбачає зосередженість на конкретних комплексах процесів та явищ (або
окремо на кожному, або на всіх одночасно), таких як, розподіл суспільного й приватного доходу, розподіл
базових потреб товарів та послуг або розподіл можливостей людського розвитку. Таке розгалуження є
необхідним для повномасштабної оцінки соціальної нерівності з точки зору добробуту [12; 13].
Особливістю технологічної парадигми слід вважати необхідність гармонізації сфер соціального
розподілу й технічних змін, наприклад, їх врахування при аналізі безробіття та за умови вивчення
заробітків працюючих. Недоліком даного підходу є ігнорування наслідків довгих циклів [14].
Проаналізувавши вище зазначене, варто припустити, що кожному з предметів дослідження
відповідає власний підхід, який найкраще підходить для опису процесів концентрованих довкола
відповідного явища (рис. 1).
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Рис. 1. Диференціація предмету дослідження теорії розподілу та підходів до їх аналізу
Джерело: розробка автора

Деталізації предмету та підходів до розподілу доходів дала можливість визначити два типи
даного процесу: горизонтальний й вертикальний.
Горизонтальний розподіл стосується груп населення за конкретними ознаками. Необхідність
його виділення полягає у відокремленні від нормальних вертикальних способів розподілу домашніх
господарств чи приватних осіб, оскільки добробут індивідів може залежати й від статусу і від рівня
матеріального забезпечення їх соціальної групи приналежності відносно інших. Часто даний тип
визначають як одну з причин конфлікту між суспільними класами, оскільки дискримінований колектив
індивідів демонструє значно нижчу ефективність діяльності, стримуючи окремих талановитих
представників [15]. Вертикальний же розподіл відповідає за соціальне становище залежно від сфери
зайнятості й статусу індивіда.
Отже, розподільчий процес, як різностороннє явище з багатовекторним впливом на більшість
сфер економічних відносин, визначається крізь розгалужену систему підходів сконцентрованих на
предметах дослідження. Проте, незалежно від способу вивчення, сталим залишається об'єкт
дослідження - доходи.
Під регулюванням доходів населення розуміють комплекс заходів, що мають на меті сприяти
зростанню реальних доходів всіх членів суспільства [16]. Буде доцільним виокремити декілька
поглядів на напрямки досягнення цього результату: ціновий й зайнятості та прогресивного
оподаткування і трансферних платежів (рис. 2) [17].
Реалізація цінового напряму властива розвинутим країнам, її вважають досить агресивним
способом корегування соціальної нерівності, зокрема, через здатність компенсувати негативні
наслідки інфляційних процесів шляхом установлення розмірів заробітної плати та ціни нижче
ринкового рівня [18]. Заходи в рамках цієї політики варіюють - від рекомендацій щодо встановлення
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розмірів оплати трудової діяльності чи цін - до тимчасових заморожувань першої й обов'язкового
контролю за другим. Основою цінового регулювання доходів населення є податковий підхід, тобто
накладання додаткових стягнень на суб'єкти господарювання, піднімаючи ціни/зарплату на рівень
вищий, ніж можуть дозволити відповідні ресурси. Негативними аспектами даного інструменту є
часткове обмеження економічної ефективності країни, що потенційно призводить до дефіциту товарів
чи погіршення їх якості [19].

економічні, адміністративні та правові важелі

цінове
регулювання

регулювання
зайнятості

РІВЕНЬ ДОХОДІВ

регулювання
трансфертних
платежів

прогресивне
оподаткування

Рис. 2. Середовище регулювання рівня доходів
Джерело: розробка автора

Напрям підтримки сфери зайнятості є важливим набором інструментів для перехідних країн з
високим рівнем внутрішньої міграції. Його особливістю є концентрація державних реформ на
вирішенні проблем зайнятості (зокрема, в малоприбуткових регіонах) шляхом створення умов для
трудової діяльності з мінімальним рівнем кваліфікації. Можливим негативом ведення політики
регулювання рівня доходів є ризик дефіциту бюджету, високі базові затрати й відставання у науководослідних та дослідно-конструкторських процесах [20].
Прогресивне оподаткування є одним із найбільш перспективних і широковживаних засобів
боротьби з доходною нерівністю. В його основі лежить принцип підвищення податкової ставки при
зростанні бази оподаткування. Він є актуальним у разі необхідності дофінансування держвидатків,
таких як трансфертні платежі й соціального захисту. Трансфертні платежі - це платежі в грошовій чи в
натуральній формі, а також послуги, що надаються третім особам на основі асигнування, для
незахищених верств населення заради їх виживання.
Досягнення цілей політики регулювання доходів може мати декілька шляхів реалізації, вибір
одного з яких залежить від поточного економічного стану країни. Проте, незважаючи на напрям
боротьби з соціальною нерівністю, методи залишаються незмінними. У сфері регулювання доходів
виокремлюють правові, економічні, адміністративні методи й такі, що визначаються глобальними
ринковими процесами. Тобто, досягнення відчутного підвищення рівня життя населення залежить від
механізмів та інструментів, що спроможні забезпечити створення й реалізацію норм і принципів
політики боротьби з соціальною нерівністю. Проте, якість та динамічність перетворень великою мірою
залежить від встановлених країною цілей і їх первинності виконання урядом. Частіше регулювання
розподільчих процесів стосуються деяких аспектів підтримки належного рівня доходів та
стимулювання ємності ринку праці, а в окремих випадках - забезпечення доступу до якісних
соціальних послуг [16].
Висновки з даного дослідження. Отже, метою досягнення позитивних тенденцій у
розподільчих процесах є зменшення нерівності доходів й зниження бідності. Заради досягнення таких
стратегічних цілей необхідно створювати розгалужені та багаторівневі механізми опису та контролю
соціального розподілу, вибудовуючи державну політику на основі самостійно встановлених принципів
й засобів, тривалості, динаміки та інструментарію. Завдяки створенню комплексного підходу до
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акумулювання й опису спеціалізованих показників, виникатиме можливість помічати й своєчасно
реагувати на існуючі зміни, що гальмують чи навпаки розвивають процеси боротьби з нерівністю,
спонукаючи або знешкоджуючи економічне зростання та розвиток.
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INNOVATIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF
INCREASING THE NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS
Постановка проблеми. Фopмyвaння iнcтитyцioнaльних мeхaнiзмiв тa iнфpacтpуктуpи
iннoвaцiйнoї мoдeлi eкoнoмiки нa вciх piвнях – нaцioнaльнoмy, peгioнaльнoму, лoкaльнoму – cтaє
нaйвaжливiшим зaвдaнням дepжaвнoї пoлiтики в Укpaїнi нa пoчaткy ХХI cтoлiття. Побудова
ефективної iнфpacтpуктуpи зумовлює пiдтpимку вcьoгo кoмплeкcу iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, a тaкoж
збepeжeння та poзвитoк нaукoвo-тeхнiчнoгo пoтeнцiaлу кpaїни в iнтepecaх cуcпiльcтвa, куди вiднocять
бopoтьбу iз cпaдoм виpoбництвa, йoгo cтpуктуpну пepeбудoву, змiни нoмeнклaтуpи виpoбiв, cтвopeння
нoвих видiв пpoдукцiї тa виpoбничих пpoцeciв. Розвинена iннoвaцiйна iнфpacтpуктуpа веде до появи
інноваційної eкoнoмiки, розбудова якої є стратегічним завданням нашої держави. Aджe дoбpe
poзвинeнi інфраструктури інноваційної діяльності здaтнi oпepaтивнo тa гнyчкo peaлiзoвувaти нeoбхiднi
у дaний мoмeнт iннoвaцiї, зacнoвaнi нa виcoких виpoбничих тeхнoлoгiях, здaтнi poзгopнути iннoвaцiйну
дiяльнicть та сприяти підвищенню національної конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питaннями розвитку інноваційної інфраструктури
та її впливом на стан економіки держави зaймaлиcя тaкi вiтчизнянi вчені, як Л. Aнтoнюк, В. Бойченко,
В. Геєць, Н. Краснокутська, Л. Михайлова, Л. Омельяненко та інші. Виcoкo oцiнюючи їх нayкoвий
дopoбoк, пpeдcтaвлeний дocтaтньo peпpeзeнтaтивним тeopeтичним тa eмпipичним мaтepiaлoм, вapтo
зaувaжити, щo дoci нe icнує пpийнятнoгo пiдхoду дo oбґpунтувaння нaпpямкiв, iнcтитуцiй тa
iнcтpумeнтiв aктивiзaцiї poзвитку інноваційної iнфpacтpуктуpи. Цe cтaлo пepeдумoвoю вибopу тeми
дocлiджeння, її aктуaльнocтi, пpaктичнoї cпpямoвaнocтi та визнaчилo ocнoвнe кoлo питaнь
дocлiджeння.
∗
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Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо розбудови інфраструктури інноваційного розвитку нашої держави,
звертаючись до досвіду розвинутих країн, які вже пройшли цей складний етап організації
інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку та вибрали для себе найбільш ефективні та
дієві його форми.
Виклад основного матеріалу дослідження. В науковій літературі немає єдиного визначення
поняття інноваційної інфраструктури, проте різні вчені дають схожі тлумачення, зокрема, що
іннoвaцiйнa iнфpacтpуктуpa – цe «cyкyпнicть пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй, їх oб’єднaнь, acoцiaцiй
будь-якoї фopми влacнocтi, якi нaдaють пocлуги щoдo зaбeзпeчeння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi
(фiнaнcoвi, кoнcaлтингoвi, мapкeтингoвi, iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaтивнi, юpидичнi, ocвiтнi тoщo)» [8]; цe
«cукупнicть взaємoпoв’язaних тa взaємoдiючих opгaнiзaцiй тa cиcтeм, нeoбхiдних тa дocтaтнiх для
eфeктивнoгo здiйcнeння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi i peaлiзaцiї нoвoввeдeнь» [4, c. 22]; «cyкупнicть
взaємoзв’язaних, взaємoдoпoвнюючих виpoбничo-тeхнiчних cиcтeм, opгaнiзaцiй, фipм i вiдпoвiдних
opгaнiзaцiйнo-кepyючих cиcтeм, нeoбхiдних i дocтaтнiх для eфeктивнoгo здiйcнeння iннoвaцiйнoї
дiяльнocтi i peaлiзaцiї iннoвaцiй» [7].
Iннoвaцiйнa iнфpacтpуктуpa зaлишaєтьcя cвoєpiдним «пoживним cepeдoвищeм», щo зaбeзпeчує
cпpиятливий фoн для взaємoдiї oб’єктiв iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. Таке cepeдoвищe включaє cиcтeму
нeoбхiдних coцiaльних, юpидичних, eкoнoмiчних, iнфopмaцiйних тa iнших iнcтитутiв, якi пiдтpимують як
iннoвaцiйну дiяльнicть, тaк i caмих нoвaтopiв. Iннoвaцiйнa iнфpacтpуктуpa oб’єднує piзнi opгaнiзaцiї:
нaукoвi тa дepжaвнi уcтaнoви, фipми, iнвecтopiв, пocepeдникiв, якi cвoєю дiяльнicтю oхoплюють увecь
iннoвaцiйний цикл – вiд виникнeння нaукoвo-тeхнiчнoї iдeї дo iмплeмeнтaцiї нoвoввeдeння в дiю [2, c. 81].
Дocвiд poзвинeних кpaїн cвiту пiдтвepджує, щo в yмoвaх глoбaльнoї кoнкуpeнцiї на cвiтoвoму
pинку oбoв’язкoвo вигpaє тoй учacник, щo вoлoдiє poзвинeнoю iнфpacтpуктуpoю cтвopeння i peaлiзaцiї
iннoвaцiй тa нaйбiльш eфeктивним мeхaнiзмoм iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. Oтжe, iннoвaцiйнa
iнфpacтpуктуpa зyмoвлює тeмпи poзвитку eкoнoмiки кpaїни.
Розвинена iннoвaцiйна iнфpacтpуктуpа зумовлює появу інноваційної eкoнoмiки. Aджe дoбpe
poзвинeнi інфраструктури інноваційної діяльності здaтнi oпepaтивнo тa гнyчкo peaлiзoвувaти нeoбхiднi
у дaний мoмeнт iннoвaцiї, зacнoвaнi нa виcoких виpoбничих тeхнoлoгiях, здaтнi poзгopнути iннoвaцiйну
дiяльнicть. Дaнi cтpуктуpи пoвиннi бути універсальними, здiйcнювaти cтвopeння бyдь-яких iннoвaцiй i
poзвитoк бyдь-яких виpoбництв нa кoнкуpeнтoздaтнiй ocнoвi. Пpи цьoму мaє бути нaлaгoджeнa гнyчкa
cиcтeмa пocтiйнoї пiдгoтoвки тa пepeпiдгoтoвки кaдpiв-пpoфecioнaлiв y cфepi iннoвaтики тa
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi.
Основними елементами інноваційної інфраструктури є бізнес-інноваційні, телекомунікаційні та
торгові мережі, технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні центри,
консалтингові фірми, різноманітні фінансові структури тощо. Вона забезпечує як рух потоків
інформації, знань, технологій, ринкових потоків, так і взаємодію між різними інституціональними
структурами. Інноваційна інфраструктура визначає темпи розвитку економіки країни та зростання
добробуту населення. Мета створення інноваційної інфраструктури полягає не тільки в сприянні
ефективній науково-технічній діяльності суб’єктів господарювання, а й у забезпеченні їхньої діяльності
в інтересах суспільства, посиленні конкурентоспроможності продукції, збереженні та подальшому
розвитку наукового потенціалу країни.
Інноваційна інфраструктура як система містить такі елементи, як інформаційне забезпечення,
яке дає доступ до різних інноваційних баз даних і знань на різних умовах для зацікавлених осіб;
інструментальне забезпечення, що реалізує гнучку автоматизацію всіх етапів процесу створення
інноваційного проекту: маркетинг, техніко-економічне обґрунтування; постачання необхідного
обладнання; підготовка кадрів; сертифікація та сервісне обслуговування; проектно-технологічна та
виробнича підтримка інновації й освоєння її у виробництві; експертиза та сертифікація науковотехнічних та інноваційних програм, пропозицій тощо; моніторинг галузей, підприємств і просування
інновацій на національні та зарубіжні ринки (включаючи моніторинг, маркетинг, рекламну
діяльність, захист інтелектуальної власності тощо); координація та регулювання інноваційної
діяльності та її фінансово-економічне забезпечення; кадрове забезпечення професійно
підготовленими інноваційними менеджерами у сфері інновацій [1, с. 187].
Кожна з цих підсистем інноваційної інфраструктури має власні механізми реалізації своїх
функцій і відповідні організаційні структури у вигляді спеціалізованих інноваційних підприємств,
закладів чи організацій, які забезпечують функціонування цих механізмів.
Так, найбільшим за кількістю учасників є технопарк «Кремнієва (Силіконова) долина», який
перетворився в один з найзначніших промислових центрів США, адже тут у науково-виробничій сфері
зайнято понад 1,5 млн працівників. У «Кремнієвій долині» функціонують 3 тис. венчурних фірм,
загальна кількість працюючих у них становить 200 тис. чоловік [5, с. 151]. Вважають, що в цьому
центрі тепер зосереджено близько 20 % світового виробництва комп’ютерів та електронних
компонентів. У його складі — 17 великих концернів електронної промисловості, у тому числі такі, як
«ІБМ», «Ксерокс», «Дженерал електрик», «Дюпон».

43

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

За прикладом Кремнієвої долини технополіси такого типу почали створюватися по всьому
світу. Найбільшими та найефективнішими серед них виявились технополіси США, Великобританії (на
базі Кембриджського університету), Німеччині («Ізар-Веллі», до якого входить більше 200 фірм, які
спеціалізуються на мікроелектроніці), Італії («Новус Ортус»), Японії («Цукуба») тощо.
Практика створення бізнес-інкубаторів є досить поширеною і ефективною у Фінляндії. В країні
нараховується близько 25 таких бізнес-структур. З 1998 р. в складі Агенції економічного розвитку АТ
«Форум» (місто Керава) успішно функціонує бізнес-інкубатор, одним з напрямків діяльності якого є
участь в міжнародних підприємницьких проектах. Фінансування цієї структури частково відбувається
за рахунок проектів ЄС. Засновниками є 6 муніципалітетів і публічних навчальних закладів (50%
акцій), а також приватні підприємства (50% акцій). Головними клієнтами бізнес-інкубатора є
підприємства з таких видів діяльності, як надання промислових послуг, інформаційних технологій,
консалтингу, туризму, культурного відпочинку, інших професійних послуг [6, с. 224]. Бізнес-інкубатор
Агенції керується віртуально – підприємства не обов’язково мають знаходитися під одним дахом.
Використовується спеціально розроблена комп’ютерна Інтернет-система управління клієнтами.
Протягом року клієнтська база Агенції поповнюється на 200 нових підприємств.
Крім бізнес-інкубаторів популярним є створення бізнес-центрів. Яскравим прикладом стала
Європейська мережа (EBN) бізнес-інноваційних центрів (BIC), заснована у 1984 році як результат
спільної ініціативи Європейської Комісії, європейських промислових лідерів та центрів бізнесу та
інновацій. EBN наразі є найвагомішою неурядовою панєвропейською мережею, що об’єднує більш ніж
200 Центрів підтримки бізнесу та інновацій та подібних організацій, таких як інкубатори, центри
інновацій та підприємництва тощо, у новій, збільшеній Європі. EBN активують створення нових
бізнесів шляхом підтримки інновацій, інкубацій та міжнародної перспективи, виступає як міст
підтримки між різними організаціями, надає експертні знання у численних галузях, включаючи
джерела фінансування. Участь у мережі EBN потребує сплати річного членського внеску. Участь у
EBN розділена на дві категорії: повноправне членство та асоційоване членство. Повноправне
членство надається організаціям бізнесу та підтримки, що впровадили систему гарантії якості EBN,
яка включає статут якості та протокол самооцінювання [6, c. 227].
Національна конкурентоспроможність та економічне зростання країни стають все більш
залежними від рівня підтримки ризикових та інноваційних ідей. В результаті інновації набувають все
більшої пріоритетності для фірм, організацій та урядів у більшості країн світу. Інновація стає важливим
національним активом, та уряди борються за те, щоб знайти «золотий ключик», який дозволить їм
отримувати прибутки з розвитку. Паралельно з цими зусиллями нові підприємницькі фірми та
підприємства малого і середнього бізнесу поступово визнаються як основне джерело інноваційного та
економічного добробуту. Сьогодні дослідження підприємництва та розробка політики для його
підтримки визнаються надзвичайно важливими, а ініціативи підтримки розвитку підприємницької
діяльності стали пріоритетною справою.
Аналогічно до цього венчурний капітал сприяє економічному зростанню підприємницьких фірм.
За результатами досліджень, проведених експертами ОЕСР, за останні 5 років чітко простежується
тенденція до географічної концентрації венчурних інвестицій у окремих висококонкурентних регіонах.
Наприклад, Силіконова долина у США, Лондон та Південне узбережжя у Великобританії, Оттава та її
передмістя у Канаді, метрополія Сеул у Кореї є світовими лідерами за обсягами залученого
венчурного капіталу [1, c. 89]. Цей факт пояснюється тим, що дані регіони характеризуються наявністю
високоефективних регіональних інноваційних систем і спеціалізуються на виробництві
високотехнологічної продукції та послуг.
Венчурні фірми — це здебільшого малі підприємства у новітніх галузях виробництва
(електроніка, біохімія, біоінженерія, виробництво споживчих товарів), які швидко прогресують і в яких
відбувається інтенсивна зміна поколінь продуктів і технологій, пов'язаних з базисними інноваціями.
Малі венчурні підприємства спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, упровадження
інновацій, організація яких пов'язана з підвищеним ризиком. Малі фірми часто створюються під одну
ідею, але успіх базисних інновацій ніколи не гарантований і має ймовірнісний характер. У випадку
невдачі фірму чекає неминучий крах. Конкуренція примушує венчурні фірми максимально скорочувати
терміни науково-дослідних розробок, інтенсивно впроваджувати новації у виробництво.
Нa дaнoмy eтaпi впopядкyвaння дiяльнocтi icнyючих oб’єктiв iннoвaцiйнoї iнфpacтpyктypи тa
кopдинaцiї пpoцeciв cтвopeння та poзвиткy нoвих ycтaнoв, opгaнiзaцiйнe тa мeтoдичнe зaбeзпeчeння
зaлишaютьcя вaжливими зaвдaннями. Aби мoтивувaти бiзнec дo iннoвaцiй, пoтpiбнo cпpияти poзвиткy
iннoвaцiйнoї iнфpacтpуктуpи, cтвopювaти вiдпoвiднi пpaвoвi, eкoнoмiчнi, пoдaткoвi мeхaнiзми.
Якнaйкpaщий вapiaнт poзвиткy iннoвaцiйнoгo cepeдoвищa – цe нaлaгоджeння тicнoгo кoнтaктy
мiж дepжaвoю, щo бeзпocepeдньo зaцiкaвлeнa y зpocтaннi iннoвaцiй, якi пiдвищують coцiaльнoeкoнoмiчнe блaгoпoлyччя гpoмaдян, ocвiтoю в ocoбi вищих навчальних зaклaдiв, якi виcтyпaють
джepeлoм iннoвaцiйних iдeй, i бiзнecoм, щo здaтний здiйcнити фiнaнcyвaння iннoвaцiйних poзpoбoк.
Виpiшeнням дaнoгo зaвдaння є cтвopeння мepeжi тeхнoпapкiв [3, c. 95].
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Зaлyчeння фiнaнcoвих кoштiв y cфepy iннoвaцiйнoгo пiдпpиємництвa i yтpимaння
виcoкoквaлiфiкoвaних кaдpiв зaвдяки cтвopeнню нoвих poбoчих мicць виcoкoгo piвня пpecтижy
пoвиннe cтимулювaти зpocтaння iннoвaцiй y cфepi виcoких тeхнoлoгiй. Цe i є ocнoвним зaвдaнням
тeхнoпapкiв y cвiтoвiй пpaктицi.
Тaк як iннoвaцiйнa iнфpacтpуктуpa oхoплює дiяльнicть у мeжaх iннoвaцiйнoгo пpoцecу (нaукaтeхнiкa-виpoбництвo-cпoживaння), їй мaють бути пpитaмaннi нacтупнi влacтивocтi:
1. Пoшиpeнicть y вciх peгioнaх, щo нaдaє мoжливicть виpiшувaти нa мicцях зaвдaння
функцioнaльнo пoвнoгo iннoвaцiйнoгo циклу: вiд мapкeтингу дo впpoвaджeння у виpoбництвo нoвaцiй iз
кaдpoвим зaбeзпeчeнням тa cepвicним oбcлугoвувaнням;
2. Унiвepcaльнicть, щo зaбeзпeчує peaлiзaцiю будь-якoгo пpoeкту пiд ключ у будь-якoму ceктopi
eкoнoмiки чи виpoбництвa;
3. Пpoфecioнaлiзм, щo фopмуєтьcя зaвдяки cумлiннoму тa якicнoму oбcлугoвувaнню зaмoвникa,
oб’єктивнoму та зaцiкaвлeнoму вiднoшeннi дo «чужих» знaнь, нaукoвих тeхнoлoгiй, cиcтeм;
4. Koнcтpyктивнicть, якa зaбeзпeчує cпpямoвaнicть нa ocтaтoчний peзультaт;
5. Фiнaнcoвa тa iнфopмaцiйнa зaбeзпeчeнicть;
6. Гнyчкicть, якa зaбeзпeчyє пpиcтocyвaння iннoвaцiйнoї iнфpacтpyктypи дo змiн кoн’юнктypи pинкy.
Серед чинників, які визначають конкурентоспроможність національної економіки, дедалі
більшого значення набувають такі конкурентні переваги, як рівень технології, якість інноваційних
систем, ефективність використання людського капіталу, інституційне середовище тощо. Рівень
конкурентоспроможності багатьма вченими розглядається як результат функціонування національної
системи, ураховуючи поряд з економічними характеристиками соціологічні, політичні та правові.
Важливе значення в теорії конкурентоспроможності відводиться кластерам — сконцентрованим
за географічними ознаками групам взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників,
постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організаціях у
певних сферах, які конкурують, а разом з тим і ведуть спільну роботу [1, c. 192]. Концепція кластера
розкриває новий метод бачення національної економіки, указує на нові ролі компаній, урядів, що
намагаються підвищити конкурентоспроможність.
Високу конкурентоспроможність і економічне зростання визначають чинники, які стимулюють
поширення нових технологій, особливо характер і структура взаємодії науки, освіти, фінансування,
державної політики та промисловості. Саме інноваційні кластери мають у своїй основі стійку систему
поширення нових знань, технологій, продукції, котру називають технологічною мережею.
Підприємства кластера мають можливість отримати додаткові конкурентні переваги, здійснюючи
внутрішню спеціалізацію, стандартизацію, мінімізуючи витрати на впровадження інновацій.
Компанії кластера виявляють сприятливі можливості для координації дій і поліпшень у сфері
загальних інтересів без загрози конкуренції або обмеження інтенсивності суперництва. Державні чи
приватні інвестиції приносять одночасно користь відразу багатьом фірмам. Особливістю кластерів є
наявність у їхньому складі гнучких підприємницьких структур малого бізнесу, особливо венчурного, що дає
змогу формувати інноваційні «точки зростання».
Більшість учених, які розглядають переваги кластерів, передусім виділяють інновації. Учасники
кластера мають доступ до нових технологій, методів роботи тощо. Найголовніша особливість — це
наявність у кластерах венчурного капіталу, за допомогою якого і фінансується більшість нововведень.
Варто зазначити, що в США понад 50 % біотехнологічних фірм фінансувалися венчурним
капіталом у кластерах на початкових етапах («start-up») [1, c. 113]. Кластери відіграють важливу роль
у конкурентній боротьбі, що веде до підвищення конкурентних переваг для різних суб’єктів кластера.
При цьому носіями високої конкурентоспроможності зрештою є не одна компанія, а кілька компаній,
що передають по технологічному ланцюжку товари з високою споживчою цінністю.
Висновки з даного дослідження. Отже, підвищення конкурентоспроможності національного
господарства стоїть на порядку денному серед стратегічних пріоритетів нашої держави. Як показує
проведене дослідження, а також зарубіжний досвід, основним чинником зміцнення економіки та
позиції держави в системі міжнародних економічних зв’язків стає її інноваційність. Досягти цього
допоможе насамперед побудова досконалої інноваційної інфраструктури, яка ефективно
поєднуватиме зусилля з боку держави, науки та бізнесу; створюватиме синергетичний ефект
виробничих потужностей окремих регіонів через формування галузевих кластерних структур.
Зростання кількості окремих елементів інноваційної інфраструктури, таких як бізнес-інкубатори,
бізнес-центри, технопарки та венчурні підприємства, даватиме змогу активізувати сферу малого та
середнього підприємництва, полегшити та оптимізувати їхню діяльність, що загалом призведе до
зміцнення та розвитку всієї системи національного господарства.
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THE MECHANISM OF FREELANCE STATE ADMINISTRATION
Постановка проблеми. Не зважаючи на недосконалу законодавчу базу та підтримку розвитку
фрілансової діяльності в Україні, статистичні показники доводять зростання кількості фрілансерів та
рівня їх доходів [4; 8]. Діяльність фрілансерів в Україні частково можна відносити до неформальної
економіки, оскільки фрілансова діяльність, як і складова неформальної економіки, прихована від
офіційної статистики. Така ситуація виникає через недосконалість державного управління
фрілансовою діяльністю в Україні.
Необхідним, на нашу думку, є створення сприятливих умов для розвитку фрілансової діяльності
в Україні, а також розроблення та удосконалення інструментів державного управління даним видом
діяльності. З метою створення ефективної системи державного управління фрілансовою діяльністю
необхідно розробити механізм, який надасть можливість цілісно сформувати всю структуру, елементи
системи управління, функції, методи, інструменти та засоби впливу на фрілансову діяльність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних
вчених [4; 5; 6; 7; 12] дозволяє стверджувати, що фрілансова діяльність недостатньо досліджена в Україні,
а особливо державне управління фрілансовою діяльністю. М.М. Іжа, О.Б. Семічастна розглядали та
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досліджували механізми державного управління [7], однак у їх наукових дослідженнях розглядалось
управління соціальним захистом загалом. О.В. Бражко, В.В. Барінов та Г.І. Скорик у своїх наукових працях
[5; 6] досліджували державне регулювання зайнятості населення. Однак у цих наукових працях не
виокремлюють таких категорій як фрілансери та не враховують особливості даної категорії. А необхідність
розроблення та впровадження механізму державного управління фрілансовою діяльністю для
забезпечення розвитку даного виду діяльності в Україні та позитивного впливу на економіку країни в
цілому зумовило актуальність обраної теми дослідження.
Постановка завдання. Метою проведеного дослідження є розроблення механізму державного
управління фрілансовою діяльністю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою державного управління фрілансовою
діяльністю є забезпечення сприятливих умов для розвитку фрілансової діяльності. Однак без
розроблення ефективного механізму державного управління фрілансовою діяльністю не можливо
забезпечити максимальну ефективність розвитку даного виду діяльності для національної економіки.
Модель механізму державного управління фрілансовою діяльністю наведено на рис. 1.
Пропонуємо розглянути наступні етапи процесу державного управління фрілансовою діяльністю
та їх особливості.
1 етап. Створення системи державного управління фрілансовою діяльністю.
Системою є «сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, яка переслідує
досягнення певних цілей та ґрунтується на принципах самоорганізації, синергії і розвитку» [9, с. 328].
Відповідно під системою державного управління фрілансовою діяльністю ми розуміємо сукупність
взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів державного управління, де керуючою підсистемою
виступає держава, яка здійснює управлінський вплив на керовану підсистему - фрілансову діяльність.
Система державного управління фрілансовою діяльністю, на нашу думку, включає такі елементи:
мету, завдання, суб’єкт та об’єкт державного управління, функції, принципи, методи, інструменти та
засоби державного управління фрілансовою діяльністю [9; 12]. Розглянемо детально всі складові
системи державного управління фрілансовою діяльністю.
Суб’єктом (керуючою підсистемою) державного управління фрілансовою діяльністю є держава,
яка здійснює безпосередній управлінський вплив на фрілансову діяльність через центральні та місцеві
органи державної влади. Керованою системою виступає об’єкт державного управління – фрілансова
діяльність, ринок фрілансу, взаємодія між фрілансерами та замовниками тощо.
З метою досягнення поставлених цілей управлінський вплив доцільно розглядати як дії суб’єкту
управління, спрямовані на здійснення зміни характеристик об’єкту державного управління [12, с. 90]. У
даному випадку це дії органів державної влади щодо фрілансової діяльності з метою забезпечення
умов ефективного функціонування та розвитку даного виду діяльності.
Ми пропонуємо наступні принципи державного управління фрілансовою діяльністю [11]:
- принцип цілеспрямованості, який обумовлює визначення реалістичних та конкретних цілей у
Програмі розвитку фрілансової діяльності, досягнення визначеного рівня ефективності державного
управління;
- принцип плановості, що передбачає формування заходів та Програми розвитку фрілансової
діяльності;
- принцип компетентності в державному управлінні фрілансовою діяльністю є надзвичайно
важливим, оскільки від рівня компетентності залежить ефективність прийняття управлінських рішень
щодо розвитку фрілансової діяльності. Враховуючи факт, що фрілансова діяльність є відносно новим
видом діяльності, то необхідно приділити значну увагу компетентності працівників органів державної
влади, які будуть задіяні у процесі управління фрілансовою діяльністю;
- принцип врахування інтересів та потреб - потребує значної уваги з метою підвищення рівня
легалізації фрілансової діяльності в Україні. Оскільки у чинному законодавстві відсутнє визначення понять
«фрілансова діяльність», «фрілансер» та немає визначених норм законодавчого регулювання саме
фрілансової діяльності, необхідно співпрацювати із громадськими організаціями та об’єднаннями
фрілансерів, детально проаналізувати всі інтереси та потреби і врахувати їх органами державної влади в
процесі створення та функціонування системи державного управління фрілансовою діяльністю;
- принцип ефективності державного управління фрілансовою діяльністю фактично передбачає
отримання позитивного ефекту як у матеріальному вимірі (зростання надходжень у бюджет за рахунок
сплати податків з доходів фрілансерами, зростання ВВП за рахунок розвитку фрілансової діяльності
тощо), так і у нематеріальному (зниження рівня безробіття, відтоку кваліфікованих кадрів за кордон,
розвиток підприємництва, підвищення соціальних стандартів тощо) від здійснення заходів,
передбачених у Програмі розвитку фрілансової діяльності;
- принцип постійного удосконалення інструментів управління. З огляду на те, що процеси, методи
фрілансової діяльності, умови співпраці фрілансерів із замовниками постійно змінюються та
вдосконалюються, також важливим є принцип постійного удосконалення інструментів управління. Тому
для ефективного державного управління фрілансовою діяльністю необхідно постійно здійснювати
моніторинг змін та тенденцій, відповідно до них удосконалювати методи та інструменти управління [11].
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Рис. 1. Механізм державного управління фрілансовою діяльністю
Джерело: розроблено автором

Критеріями ефективного державного управління фрілансовою діяльністю є: забезпечення усіх
державних гарантій, тобто соціальних гарантій, захисту прав фрілансерів, створення сприятливих
умов для розвитку фрілансової діяльності, зниження кількості «перешкод» зі сторони органів
державної влади, забезпечення відповідної нормативно-правової бази та спрощеної системи
оподаткування фрілансової діяльності тощо.
Реалізація функцій та завдань державного управління фрілансовою діяльністю потребує
визначення та застосування методів та інструментів державного управління, спрямованих на
забезпечення реалізації поставлених завдань та цілей [12, с. 90]. Особливостями методів державного
управління фрілансовою діяльністю є те, що зміст даних методів спрямований на фрілансерів та
потенційних фрілансерів, а також вони містять пріоритети та елементи стратегії держави, оскільки
спрямовані безпосередньо на досягнення цілей розвитку держави.
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2 етап. Оцінювання стану фрілансової діяльності.
Для здійснення ефективного державного управління фрілансовою діяльністю необхідним етапом є
проведення комплексного оцінювання стану, виявлення тенденцій розвитку фрілансової діяльності,
визначення проблем та перешкод розвитку даного виду діяльності для подальшого їх усунення тощо.
Оцінювання стану фрілансової діяльності можливо здійснювати такими методами:
- соціологічні опитування фрілансерів, замовників фріланс-послуг;
- експертна оцінка стану фрілансової діяльності;
- аналізування результатів статистичних досліджень.
Найбільш точним методом є аналізування результатів статистичних досліджень, однак на сьогодні
він є неможливим, оскільки методика проведення статистичних досліджень в Україні не дозволяє виділити
фрілансерів як окрему підгрупу самозайнятих. За умов відсутності необхідних статистичних даних на
початкових етапах створення системи державного управління фрілансовою діяльністю для оцінювання її
стану доцільно використовувати методи соціологічних опитувань та експертних оцінок, які дозволять
виявити тенденції розвитку, методи, принципи, недоліки державного управління тощо.
3 етап. Оцінювання стану державного управління фрілансовою діяльністю.
Законодавче та нормативно-правове забезпечення є ключовим фактором для здійснення
ефективного державного управління. Тому доцільним є проведення аналізу відповідності законодавчого та
нормативно-правового забезпечення у сфері фрілансової діяльності до сучасних принципів та умов
ведення фрілансової діяльності. Результатом оцінювання стану державного управління фрілансовою
діяльністю повинно бути визначення шляхів підвищення ефективності вкладених державою коштів у
розвиток даного виду діяльності та його вплив на макроекономічні показники.
4 етап. Розроблення та впровадження інструментів державного управління
фрілансовою діяльністю.
В Україні на даний час немає програми розвитку фрілансової діяльності, зорієнтованої на
визначення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку та підвищення рівня
легалізації фрілансу.
Для ефективного державного управління фрілансовою діяльністю необхідно застосовувати
інструменти прямого та непрямого впливу. Зокрема, податкові інструменти регулювання фрілансу, як і
будь-якого іншого виду підприємницької діяльності, є достатньо ефективними при зваженому їх
використанні. Податковий тиск у вигляді необхідності ведення бухгалтерської звітності та подання
звітів, значні обсяги податків та негнучка система сплати податкових платежів спричиняє низький
рівень легалізації фрілансової діяльності. З метою розвитку фрілансової діяльності та підвищення
рівня легалізації необхідно розробити та впровадити стимулювальну політику, яка має включати
систему заходів та податкових пільг для досягнення позитивного економічного та соціального ефекту
від розвитку фрілансової діяльності.
Ми пропонуємо наступні податкові пільги для фрілансерів:
- нульова ставка оподаткування фрілансової діяльності в період навчання, перепідготовки або
підвищення кваліфікації. Особливості фрілансу як виду діяльності надають можливість працювати за
вільним графіком та самостійно обирати тривалість, кількість робочих днів тощо. Виходячи з цього,
фріланс простіше поєднувати із навчанням, ніж працю за наймом. З метою стимулювання молоді до
розвитку фрілансової діяльності за умов значних витрат часу на навчання, що ускладнює можливість
здійснювати фрілансову діяльність в режимі повної зайнятості доцільно скасувати будь-яке податкове
навантаження на фрілансерів, які навчаються на денній формі навчання, проходять перепідготовку
або підвищення кваліфікації;
- нульова ставка оподаткування фрілансової діяльності при нижчому рівні доходу фрілансера
від мінімальної заробітної плати. Така податкова пільга допоможе мотивувати потенційних
фрілансерів починати таку діяльність, оскільки фрілансери на початку свої діяльності не отримують
значних доходів. Щоб отримувати постійні доходи фрілансеру спочатку необхідно сформувати
портфоліо, отримати рейтинг на інтернет-біржі, сформувати початкову базу замовників, визначити для
себе систему вибору проектів та замовників тощо. Даний процес може займати різний період часу.
Тому не доцільно впроваджувати дану пільгу на конкретний термін від початку діяльності. Нульова
ставка оподаткування в даному випадку дозволить фрілансерам розпочинати фрілансову діяльність
без труднощів процесу оподаткування до того часу, поки рівень їх доходів не буде вищим за
мінімальну заробітну плату, встановлену державою.
Отже, податкові інструменти мають використовуватись максимально лояльно до «фрілансерівпочатківців», а для фрілансерів з вищим рівнем доходу бути максимально простими та гнучкими, не
створювати значних перешкод для офіційно зареєстрованих фрілансерів, як суб’єктів
господарювання. Ефективна та проста система оподаткування дозволить підвищити рівень легалізації
фрілансової діяльності.
Державний контроль за цінами є недоцільним, оскільки ціни на послуги фрілансерів
формуються за умов чистої конкуренції. Замовник має можливість вибрати саме того фрілансера,
який відповідає його вимогам як за ціною, так і за відповідною кваліфікацією, не залежно від країни чи

49

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

місця проживання фрілансера. Ідентично фрілансер самостійно обирає з яким замовником йому
співпрацювати. За умов відсутності будь-яких територіальних обмежень, на світовому ринку фрілансу
спостерігається чиста конкуренція, оскільки як фрілансерів, так і замовників у світі є значна кількість.
Відповідно регулювання цін за даних умов з сторони держави є недоцільним.
5 етап. Моніторинг стану фрілансової діяльності та ефективності державного
управління.
Одним із найважливіших етапів державного управління фрілансовою діяльністю є здійснення
постійного моніторингу, який спрямований на забезпечення контролю за виконанням Програми
розвитку фрілансової діяльності, своєчасне виявлення відхилень від визначеного плану дій та заходів,
недоліків у процесі управління, а також змін тенденцій розвитку фрілансової діяльності та їх
прогнозування. Відповідно, у формі зворотного зв’язку моніторинг забезпечує здійснення регулювання
державного управління фрілансовою діяльністю на основі виявлених недоліків.
Результатом ефективної реалізації даного комплексного механізму будуть ефективне державне
управління та обґрунтовані управлінські рішення щодо фрілансової діяльності.
Висновки з даного дослідження. Нами запропоновано механізм державного управління
фрілансовою діяльністю, який складається з таких етапів: створення системи державного управління,
оцінювання стану фрілансу, оцінювання стану державного управління, розроблення та впровадження
інструментів державного управління, моніторинг стану та ефективності державного управління
фрілансовою діяльністю. Функціонування даного механізму із забезпеченням необхідних передумов
(внесення змін у закони та нормативно-правові акти тощо) дозволить ефективно впроваджувати
елементи системи державного управління фрілансовою діяльністю. Також ми рекомендуємо внести
відповідні зміни до нормативної бази ведення статистики або проведення періодичних статистичних
спостережень за фрілансовою діяльністю. Внесення таких змін забезпечить необхідні результати
статистичних дослідження для більш якісного оцінювання стану державного управління фрілансовою
діяльністю та її розвитку.
Перспективами подальших розробок у даному напрямку є розроблення системи показників для
визначення тенденцій розвитку фрілансової діяльності та його вплив на макроекономічні показники
країни.
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MECHANISMS OF RESISTANCE TO HIDDEN POLITICAL
INFLUENCE OF THE PHARMACEUTICAL TNCS IN THE EU
Постановка проблеми. Сучасні процеси транснаціоналізації, набуваючи глобального виміру,
отримують можливість переміщення із країни до країни з великою швидкістю. ТНК, як головні носії процесу
транснаціоналізації, стають «двигунами світової економіки». Як зазначають вчені, ТНК приймають участь у
кожному значному процесі в світовій економіці, спричиняючи його появу або регулюючи його протікання.
Володіючи величезним науково-виробничим і ринковим потенціалом, ТНК мають можливість впливати на
інтереси країн і регіонів світу, спричиняючи в них вагомі структурні зрушення. При цьому, вони приймають
пряму або опосередковану участь не тільки у світових економічних, а також політичних процесах, що
ставить перед необхідністю дослідження ТНК на рівні із державами та міжнародними організаціями.
Звичайно, що аспект глобальної могутності ТНК не завжди може розглядатися з позитивної сторони. Так,
наприклад, фармацевтичне лобі в політичних рішеннях ЄС може сприяти розширенню доступу компаній
на ринки до країн поза межами ЄС через торгові угоди, але в той же час – створити негативний вплив на
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політику регулювання цін і, як наслідок, на доступ до недорогих і безпечних ліків, а відтак ефективне
забезпечення охорони здоров’я населення.
Крім того, зростаюча деперсоналізація управління та власності також робить процеси
транснаціоналізації певною мірою небезпечними, адже вона призводить до розпорошення
відповідальності – етичної, моральної, юридичної. У цих умовах збільшується вірогідність прийняття
рішень корпорацією, які будуть керуватися виключно раціональними розрахунками та одержанням
прибутків. Крім того, як зазначили Г.Беррон та Б.Бреннан, явище гіпер-концентрації капіталу в умовах
кризи навіть посилило цю тенденцію [2]. Так, криза виявила фінансову природу капіталу та залежність
виробничої діяльності від ринкових спекуляцій. Як У.Белло зазначив, «розрив між реальним та фінансовим
сектором економіки став причиною кризи, що вибухнула внаслідок падіння фінансової економіки» [1].
Отже, питання стримування та протидії на наднаціональному рівні діяльності таких глобальних
гравців як фармацевтичні ТНК загострюється. А враховуючи те, що територія діяльності
транснаціональної корпоративної системи постійно розширюється, дилема щодо задіяння
регулятивних механізмів діяльності ТНК набуває ще більшої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження феномену ТНК,
економічного механізму їхнього функціонування, пріоритетів та умов розвитку в умовах глобалізації, а
також питаннями необхідності їхнього регулювання займались велика кількість вітчизняних науковців,
серед яких О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.М. Горбач, О.І. Рогач та закордонних
вчених, серед яких W. Bello [1], G. Berron, B. Brennan [2], S. George [3], S. Vitali [4], J.B. Glattfelder [4],
S. Battiston [4]. Низка із праць іноземних науковців M. Nizinska [6], S. Adamini [8], H. Maarse [8],
E. Versluis [8], D.W. Light [8], W. Wodarg [9] присвячені дослідженням регулювання діяльності
фармацевтичних ТНК. Аналіз наукових результатів дослідників підтверджує доцільність продовження
вивчення проблеми, зокрема визначення фармацевтичного феномену ТНК як засобу протидії
прихованому впливу корпорацій.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження прихованого впливу фармацевтичних ТНК
шляхом лобіювання інтересів при прийнятті рішень урядом ЄС та виявлення наднаціональних
механізмів протидії цьому впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фармацевтична галузь, враховуючи економічні
та соціальні наслідки її діяльності, завжди потребує особливої уваги в сфері регулювання. Це галузь,
яка прямо впливає на поліпшення якості життя людей, охоплює значну сферу зайнятості – близько 1520% населення та забезпечує наявність здорових трудових ресурсів країни. Крім того,
фармацевтичний ринок є одним з найбільш високодохідних секторів світової економіки. Також
фармацевтичну галузь промисловості можна назвати найбільш інноваційним сектором у світі, яка
протягом минулого століття відіграла унікальну роль у розробці нових та удосконаленні ліків і вакцин
для профілактики та лікування захворювань.
Близько 95% фармацевтичного бізнесу контролюють фармацевтичні ТНК. Враховуючи те, що
транснаціональний капітал діє проникливо й ефективно як на національному рівні, так і на рівні
міжнародних інститутів з метою зміцнення інституційної броні, яка захищатиме свої «права» і
«привілеї», як інвестора, фармацевтичні ТНК потребують особливої уваги у сфері регулювання.
Підтверджуючи дане твердження, вчені С.Адаміні, Х.Маарсен, Е.Версльюіс, Д.В.Лайт [8] доводять, що
після збільшення строку дії патентів до двадцяти років в 1984 році, фармацевтична промисловість
використовує право ексклюзивності даних для захисту монополії на ринку навіть після закінчення
терміну дії патентів. Наступний доказ прихованого впливу фармацевтичних ТНК можна знайти у
доповіді організацій Corporate Europe Observatory (CEO) та Health Action International (HAI) Europe [5].
У доповіді йдеться про те, що перед вибухоподібним приєднанням країн Центральної та Східної
Європи до ЄС у 2004 році Європа стала свідком поспішного перегляду законодавства щодо права
ексклюзивності даних, за рахунок якого в ЄС було відкладено на більш пізній термін можливість появи
конкуренції з боку дженериків. Такий крок загрожує доступності лікарських засобів в Європі, зокрема
для країн Центральної та Східної Європи, де національні закони встановлюють більш короткі терміни
захисту даних. Проте, європейська фармацевтична промисловість була зацікавлена в забезпеченні
монополії своєї продукції на цих незахищених ринках.
Ця тенденція є дуже загрозливою, так як необмежений вплив фармацевтичної промисловості на
відповідальних осіб може вплинути не тільки на громадський і приватний гаманець, але також мати
катастрофічні наслідки для здоров'я. Зокрема, в доповіді В.Водарга «Обробка пандемії грипу H1N1:
необхідно більше прозорості» для Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2010р. [9] зазначалось, що «те
яким чином пандемія грипу H1N1 була визначена, не тільки ВООЗ, але й компетентними органами
охорони здоров'я на рівні Європейського Союзу і на національному рівні, призводить до тривоги». Деякі з
наслідків прийнятих рішень особливо тривожні, оскільки вони призвели до спотворення пріоритетів
охорони здоров'я по всій Європі, витрат великих сум державних коштів, а також необґрунтованих ризиків
для здоров'я через використання неперевірених вакцин. Крім того, науковці одразу декількох країн
звинуватили ВООЗ у змові з великими фармацевтичними компаніями.
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Одним із важелів стримування та контролю фармацевтичних ТНК є правова політика ЄС, яка
має величезний вплив на національне законодавство в Європі. Деякі рішення про лікарську продукцію
все ще можуть бути прийняті тільки на національному рівні. Наприклад, тільки на рівні державної
політики вирішується, які ліки будуть відшкодовані системою охорони здоров'я країни. Проте, ЄС в
змозі розширити доступ компаній на ринки до країн поза межами ЄС через торгові угоди, щедро
збільшуючи глобальний прибуток для виробників ліків. Тому не дивно, що компанії виділяють
найбільший бюджет для лобіювання рішень уряду ЄС. У доповіді організацій Corporate Europe
Observatory (CEO) та Health Action International (HAI) Europe [5] наведено дослідження даних, внесених
фармацевтичними корпораціями та їхніми представниками в Регістрі Прозорості ЄС, який досліджує
витрати цієї галузі промисловості на лобіювання. Згідно з цими статистичними даними, витрати на
лобістську діяльність фармацевтичної промисловості в Європейському Союзі перевищують 40 млн.
євро на рік. При цьому, за дослідженнями вчених, витрати на лобіювання з боку фармацевтичної
промисловості можуть становити до 91 млн. євро на рік, тобто більш ніж в два рази вище. За оцінками
доповіді, 220 лобістів активно діють в ЄС від імені фармацевтичної промисловості. Топ 5 європейських
фармацевтичних ТНК, що лобіюють свої інтереси, представлені на рис.1.

Рис. 1. Топ 5 європейських фармацевтичних ТНК, що лобіюють свої інтереси, тис. євро*
Джерело: складено автором на основі даних джерела [5].
Фармацевтичне лобіювання стосується не тільки побудови відносин з потрібними людьми.
Джерела впливу сильно диференційовані між місцевими органами влади, органами реєстрацій ліків,
медичними професійними товариствами, організаціями пацієнтів, ключовими лідерами громадської
думки і т.д. До кожної з груп ТНК застосовують спеціальний підхід в цілях підтримки певних інтересів.
Також у доповіді зазначається, що майже половина бюджету лобіювання витрачається на місцевих
лобістів з метою впливу на ключових осіб, що приймають рішення. Решта може надаватися на
підтримку, наприклад, соціальних кампаній, організацій пацієнтів, або медичних професійних спільнот.
Як зазначає M. Нізінська [6, с.4], соціальні кампанії є прикладом і в той же час важливим органом
лобіювання діяльності компанії для створення її іміджу в тій чи іншій країні. Мета полягає в тому, щоб
підтримати обрані методи лікування та збільшити соціальну обізнаність щодо конкретних
захворювань. Вони дуже часто запускаються безпосередньо перед введенням нового препарату з
метою сприяння терапії, використовуючи всі можливі медіа-платформи та канали зв'язку, аж до
включення конкретного захворювання до найпопулярніших серіалів.
Враховуючи те, що економічна могутність ТНК перевищує рівень ВВП багатьох країн, що
розвиваються, урядам складно протидіяти такому надмірному впливу. Саме тому необхідною умовою
є застосування міжнародно-правових важелів регулювання діяльності ТНК як на регіональному, так і
на глобальному рівнях, а також в межах універсальних міжнародних організацій (приміром, ООН).
Розглядаючи питання міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК, необхідно брати до уваги,
що у світовій практиці діє два відмінні підходи. Так, країни, які тільки стали на шлях самостійного
розвитку та не мають національних материнських ТНК, намагаються сприяти посиленню контролю
діяльності корпорацій на міжнародно-правовому рівні. В той же час, індустріально-розвинені держави
не зацікавлені у всеохоплюючому міжнародно-правовому регулюванні ТНК, оскільки вони
намагаються зберегти та закріпити свій вплив на території інших держав, використовуючи мережу
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власних ТНК за кордоном. Дане протиріччя є головним стримуючим фактором для впровадження
міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК.
Показовою є історія проекту Кодексу поведінки ТНК [7]. У зв’язку з численними підтвердженнями
фактів негативного впливу ТНК на території приймаючих країн, у 1974 році ООН створила спеціальну
Комісію з транснаціональних корпорацій, одним із обов’язків якої стало розроблення міжнародного
Кодексу поведінки для ТНК. Комісія згодом підготувала проект Кодексу поведінки, який хоч і був
переглянутий міжнародним співтовариством, та не був ним прийнятий. Проект кодексу, в першу чергу,
повинен був виконати два завдання: обмежити негативні наслідки ТНК для національного
економічного та політичного середовища приймаючих країн і створити захист інвестицій ТНК у
приймаючих країнах. Соціальні проблеми розглядалися як складові першого завдання. Проект
Кодексу також зазначав, що ТНК повинні поважати права людини і основні свободи в країнах, в яких
вони працюють. ТНК також мали здійснювати свою діяльність у відповідності з національними
екологічними нормами, правилами адміністративної практики та політики приймаючих країн з
урахуванням відповідних міжнародних стандартів. ТНК повинні були, таким чином, вживати заходів
щодо захисту довкілля, а також покращення його до такої міри, яка є доцільною та можливою. З
самого початку обговорення проекту Кодексу існували глибокі розбіжності в межах міжнародного
співтовариства не лише щодо правового статусу Кодексу, але щодо маси інших питань, таких
наприклад, як обсяг зобов'язань ТНК. У той же час деякі країни виступали за прийняття міжнародного
Кодексу поведінки для ТНК з обов'язковим характером виконання. На противагу міжнародному рівню
стримування та контролю ТНК, на регіональному рівні можна привести позитивні приклади з практики
регулювання ТНК. «Група 77» з вивчення та узагальнення матеріалів, що розкривають зміст, форми
та методи діяльності ТНК викрила низку ТНК, які втручаються у внутрішні справи держав, в яких
розташовані їхні філії, а також документально підтвердила спроби поширення на територіях
приймаючих країн дію законів тих країн, де розміщені центри управління ТНК.
Крім того, незважаючи на дисбаланс у світовому співтоваристві, напрацьована невелика
кількість міжнародно-правових документів, які використовуються в міжнародній практиці. Серед
вагомих документів слід виокремити Хартію міжнародної торговельної організації, що була підписана
в Баварії у 1948 р. Хартія, як багатостороння угода, була направлена на захист закордонних
інвестицій корпорацій та на проведення контролю за діяльністю ТНК з боку урядів приймаючих країн.
Але уряди США, Великобританії та деяких інших країн, що підписали цей документ, відмовилися його
ратифікувати. Хартія економічних прав та обов’язків держав, що затверджена у 1974р. резолюцією
ООН, містить норми, які спрямовані на захист економічних прав країн, що розвиваються, та на
обмеження діяльності ТНК. Згідно з Хартією, кожна держава має право в межах своєї юрисдикції
регулювати та контролювати діяльність ТНК. Конвенція про транснаціональні корпорації (підписана
Україною у 1998 р.) та Регіональна Декларація про міжнародні інвестиції та багатонаціональні
підприємства від 21 червня 1976 p. містять такі необхідні правові принципи, як дотримання норм
міжнародного права, співробітництво з країною перебування, підпорядкованість праву країни
перебування.
Необхідно зазначити, що нині діяльність ТНК регулюється нечисленними міжнародноправовими документами, які є переважно або регіональними, або ж їхні норми не мають обов’язкового
характеру, що негативно впливає на стримування та контроль діяльності ТНК, у тому числі
фармацевтичних.
Висновки з даного дослідження. Отже, необхідно наголосити на тому, що міжнародне право,
в його нинішньому вигляді, є вкрай недостатнім для регулювання ТНК. Хоча, з одного боку, це сприяє
зростанню великої кількості добровільних ініціатив в галузі регулювання. З іншого боку, ці ініціативи
виявились не найбільш успішними. Крім того, дисбаланс у міжнародній системі сприяє безконтрольній
діяльності ТНК. Незважаючи на дані реалії, новий міжнародний порядок корпоративного регулювання
починає з'являтися. Під зростаючим тиском впливу громадянського суспільства більш помітними
стають патерни регулювання на міжнародних форумах. З’являються нові тенденції проведення
добровільного регулювання та культивується розповсюдження передового досвіду. Парадигма
діяльності ТНК зміщується з позицій діяльності корпорацій на власний розсуд до режиму, який визнає
необхідність відповідальної поведінки у веденні бізнесу.
Поряд із новими тенденціями також простежуються серйозні перешкоди на шляху міжнародного
регулювання, які лежать безпосередньо в збільшенні потужності ТНК. Описані в даному дослідженні
приклади фармацевтичного лобі в політичних та економічних рішеннях уряду ЄС чинять негативний
вплив на доступ до недорогих і безпечних лікарських засобів, а також на ефективне забезпечення
охорони здоров’я населення. Для вирішення даної проблеми нагальної необхідності набуває
запровадження підвищення рівня прозорості лобі для широких верств суспільства ЄС. Без чіткого
уявлення про лобі в Брюсселі неможливо буде зрозуміти всі складнощі та підводні камені прийняття
рішень урядом ЄС. Крім того, обов'язковий для виконання міжнародний режим корпоративної
звітності, передбачений нормами Підкомісії ООН, повинен допомогти в боротьбі або хоча б в
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обмеженні соціальної безвідповідальної діяльності фармацевтичних ТНК. Подальше запровадження
обов'язкових норм сприятимуть компенсації їхньої діяльності.
Звертаючи увагу на величезну невідповідність між достатком ТНК та громадських організацій із
захисту прав людини, необхідною умовою стримування та контролю фармацевтичних ТНК у ЄС
виступає залучення громадянського суспільства ЄС. Громадяни ЄС повинні мати можливість та
виборчі права для осмисленої участі в реалізації ініціатив у галузі регулювання фармацевтичних ТНК,
зокрема, нагляду та контролю за їхньою діяльністю, адже вона безпосередньо впливає на здоров'я та
благополуччя громадян.
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DEVELOPMENT OF THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF
ENTERPRISE’S ECONOMIC DIAGNOSTICS
Постановка проблеми. Загострення кризових явищ і протиріч у суспільстві, що спричинило
значне спадання промислового виробництва й уповільнення процесів стабілізації економіки, вимагає
посилення уваги до питань удосконалення управління підприємствами реального сектору економіки.
Особливістю сучасних умов господарювання є високий ступінь невизначеності і неможливість
керівників ефективно впливати на всі процеси, що відбуваються на підприємстві, внаслідок значного
впливу зовнішніх факторів. В такій ситуації особливої актуальності набуває побудова ефективної
системи економічної діагностики як інструменту удосконалення менеджменту підприємства.
Питання економічної діагностики не втрачають актуальності у вітчизняній економічній науці,
оскільки розбудова ринкових відносин революційним шляхом вимагає від учасників цих відносин
швидкої адаптації до мінливих зовнішніх умов, чому сприяє правильна оцінка, постановка «діагнозу»
існуючому стану справ.
Слід зазначити, що змістовне наповнення терміну «економічна діагностика» зазнавало певних
змін в процесі становлення діагностики як одного з напрямів наукових і прикладних досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення теоретичної сутності
економічної діагностики приділено значну увагу у працях Швиданенко Г.О., Костирко Л.А., Кривов’язюк
І.В., Гетьман О.О., Скрипник Н.Є., Сметанюк О.А., Сокиринської І.Г., Родіонової Н.В., Лукянової В.В.,
Туркоман Л.С., Шубіна О.О. Бєрднікової Т.Б., Раппопорта В.Ш., Вартанова А.С. та інших авторів.
Віддаючи належне їх значному вкладу в теоретичне узагальнення сутності та ролі економічної
діагностики, вбачаємо за необхідне систематизувати думки вчених і розкрити підходи до трактування
цього поняття у ретроспективному аспекті.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення та конкретизація еволюції теоретичних
поглядів науковців на економічну діагностику підприємства як невід’ємну складову економічної науки,
уточнення сутнісних характеристик економічної діагностики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «діагностика» (від грецьк. Diagnostikos спроможний розпізнавати) дослівно перекладається з давньогрецької як розпізнавання стану об'єкта
за другорядними ознаками.
Термін «діагностика» використовується в багатьох науках:
- у медицині як висновок експерта про патології у стані об’єкта обстеження;
- у техніці як встановлення збоїв технічного характеру, тобто ідентифікація причин відхилень
технічної системи від нормальної роботи;
∗
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- в біології як опис основних ознак відхилень, характерних для біогрупи [19, с.1]
Введення терміну «діагностика» в економічну науку відбулося порівняно нещодавно – у другій
половині ХХ ст. Дещо раніше термін «діагностика» почав застосовуватись в технічних науках. Так, на
початку ХХ ст. з’явилось нове поняття «технічна діагностика», яке означає встановлення та вивчення
ознак, що характеризують наявність дефектів у машинах, пристроях та їх вузлах, для передбачення
можливих відхилень у режимах їх роботи, а також розробка методів та засобів виявлення та
локалізації дефектів у технічних системах.
Наприкінці ХХ ст. уперше в економічних дослідженнях зарубіжних та вітчизняних учених
застосовуються діагностичні методи, терміни «економічна діагностика», «діагностика підприємства»,
«функціональна діагностика» [16, с.6].
Як правило, діагностику розглядають як вчення про методи та принципи розпізнавання
проблемних ситуацій (хвороб у медицині, поломок у пристроях, незадовільних результатах
функціонування економічних об'єктів) і постановки діагнозу. Іншими словами, діагностика передбачає
розпізнавання стану об'єкта за другорядними ознаками; дослідження стану об'єкта; формування
уявлення про об'єкт [4].
Одним із перших увів поняття діагностики в економічну науку зарубіжний автор В. Раппопорт у
1988 році. На його думку: «Діагностика – управлінська робота з виявлення проблем і вузьких місць
системи управління підприємством» [15, c.113]. В цьому визначенні автор розуміє сутність діагностики
у виявленні певних недоліків, з чим ми погоджуємось, але звужує сферу діагностичного дослідження
лише до системи управління підприємством. Цікаво, що автор не порівнює і не ототожнює діагностику
з аналізом, а розглядає її як окремий напрямок дослідження.
У 90-ті роки ХХ ст. термін «економічна діагностика» став предметом дослідження багатьох
російських вчених [1; 2; 5; 7; 10; 14; 15; 25]. Серед основних теоретичних аспектів діагностики як науки
або як способу дослідження особливу увагу було приділено:
1) взаємозв’язку понять «діагностика» й «аналіз», встановлення їх взаємозалежності,
наведення аргументів проти тотожності цих понять або висловлення аргументів на користь їх
ідентичності;
2) виявленні економічної сутності та цільової спрямованості економічної діагностики;
3) дослідження методологічних і методичних аспектів економічної діагностики;
4) з’ясування передумов виникнення поняття «діагностика» в економічній науці та практиці.
Стосовно взаємозв’язку аналізу та діагностики, то зазначимо, що серед думок вчених на той час
домінує твердження щодо того, що діагностика не є тотожною аналізу [2; 7; 10; 15]. Але дослідники не
наводять чітких відмінностей діагностики й аналізу (що було зроблено пізніше українськими вченими).
Крім того, у деяких визначеннях сутності діагностики мова йде саме про аналіз. Інша група авторів
розглядають діагностику як синонім або частину аналізу [1; 5; 14; 25].
Підкреслимо, що переважна більшість авторів головну сутність економічної діагностики вбачають
саме у виявленні недоліків, відхилень і порушень у фінансово-господарському стані, у бізнеспроцесах, що відбуваються на підприємстві. Ми підтримуємо цю думку і вважаємо, що саме цей
аспект – пошук і розпізнавання «вузьких місць», дисфункцій відображає основне значення діагностики
як способу дослідження.
Заслуговує на увагу праця Герасимович О.В. [5], в якій автор висловлює думку щодо передумов
і причин виникнення економічної діагностики. На думку автора, термін діагностика з’явився у зв’язку з
виникненням і розвитком такого виду діяльності як управлінське консультування. Під управлінським
консультуванням розуміється метод дослідження, що дозволяє менеджерам змінювати теперішню
ситуацію з метою підвищення ефективності діяльності. Також управлінське консультування
спрямоване на виявлення різноманітних проблем в діяльності підприємства, пошуку причин їх
виникнення, знаходження оптимальних шляхів їх вирішення [5, c.7].
В 90-х рр. проблемам економічної діагностики присвячено багато уваги українських науковців.
Аналізуючи їх погляди [3; 4; 6; 9; 11; 12; 15-17; 19-23] можна зробити висновок, що вітчизняні вчені
удосконалили визначення сутності економічної діагностики [3; 12; 16-18; 23], конкретизували
взаємовідношення аналізу та діагностики [12; 13; 22-24], визначили місце та роль економічної
діагностики [17; 18; 20], уточнили класифікацію її видів [9; 11; 12] і удосконалили методологічні та
методичні аспекти [11; 12; 24].
В цей період з визначенням економічної діагностики як окремого напрямку наукових досліджень
виділяються діагностика фінансового стану та діагностика банкрутства. Дані напрямки економічної
роботи припускають цільову направленість на дослідження спеціального набору параметрів
фінансової сфери діяльності підприємства [22, с.193].
Стосовно визначення сутності економічної діагностики, то, на нашу думку, найбільш змістовно
це відображене у працях [12; 18; 23].
Так, на думку Сметанюк Е.А.: «Сутність діагностики полягає у здатності оперативно
розпізнавати дестабілізуючі фактори і процеси на підприємстві, забезпечувати прийняття
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випереджуючих управлінських заходів з метою попередження виникнення проблем у розвитку
організації і підвищення ефективності системи управління в цілому» [18, c.6].
Шубін О.О. та Сіменко І.В. розглядають економічну діагностику як процес дослідження стану
суб’єкта господарювання з метою формування висновків щодо визначення дисфункцій, які
деформують його функціонування та встановлення їхніх причин на певному етапі за визначений
проміжок часу [23].
Кривов’язюк І.В. під діагностикою розуміє процес дослідження стану об’єкта, встановлення
відхилень від нормального перебігу процесів за допомогою існуючого методологічного інструментарію
з метою виявлення проблем, вузьких місць, як нині існуючих, так й таких, що виникатимуть в
майбутньому, а також їх усунення та визначення шляхів подолання у майбутньому засобом прийняття
ефективних управлінських рішень [12, с.10].
Вивчення підходів до встановлення зв’язків між діагностикою й аналізом дає змогу виділити
наступні групи поглядів науковців:
- діагностика є одним з прийомів аналізу;
- діагностика тотожна аналізу;
- діагностика ширша за аналіз, отже, аналіз є одним з прийомів діагностики;
- діагностика є окремою наукою, яка має свій напрям дослідження;
- діагностика є характеристикою здібностей менеджерів.
Ми погоджуємося з думкою Шубіна О.О. та Сіменко І.В. [23], які стверджують, що діагностика є
складовою, відповідним етапом аналізу. Основною функцією діагностики є оцінююча функція і
результатом діагностичного дослідження є висновок про стан об’єкта діагностування.
Твердження деяких авторів [20, с.89] про те, що діагностика є самостійною наукою, окремим
напрямком наукового дослідження, на наш погляд, є безпідставними, оскільки наведені цими
дослідниками сутнісні характеристики діагностики, методичний інструментарій, принципи, функції
тощо по суті є викладенням відомих характеристик економічного аналізу. Наприклад, до особливих
характеристик економічної діагностики відносять дослідження взаємозв’язку між показниками, оцінка й
ідентифікація стану досліджуваного об’єкта, реалізацію комплексу дослідницьких процедур тощо. Але
всі вказані особливості відображені провідними вченими й у визначеннях економічного аналізу.
Зв'язок аналізу та діагностики відображено в роботі Кривов’язюк І.В. [12, c.13], де наведено
схему процесу діагностування як послідовність певних етапів:
1) збір вхідної інформації;
2) аналіз;
3) оцінка;
4) діагноз;
5) прогноз (як результат діагностики)
На підставі цієї послідовності можна зробити висновок, що автор вважає аналіз висхідним,
передуючим етапом економічної діагностики, тобто діагностика є логічним продовженням аналітичних
процедур.
В роботі Шубіна О.О. та Сіменко І.В. [23] наведена наступна послідовність діагностичних
процедур:
1) визначення системи показників;
2) проведення розрахунків, анкетування;
3) обробка отриманих показників та результатів анкетування;
4) заповнення аналітичних таблиць;
5) встановлення причин, що зумовили зміну об’єкта аналізу;
6) формування вихідної інформації (постановка діагнозу).
Наступним етапом, що, на думку цих авторів, вже виходить за межі діагностування, є
встановлення напрямів підвищення ефективності управління, тобто розроблення певних рішень.
Можна помітити, що наведені етапи є схожими по суті. Відмінності полягають в тому, що Шубін О.О. і
Сіменко І.В. докладніше конкретизували процес діагностичного дослідження як складової аналітичного
дослідження.
Для з’ясування взаємозв’язку між діагностикою й аналізом розглянемо погляди щодо ролі
економічної діагностики, запропоновані українськими та зарубіжними дослідниками. Вивчення праць, в
яких наведені авторські погляди на роль і значення економічної діагностики в системі господарювання
й управління підприємством, звернемо увагу на думки авторів, які, на наш погляд, змістовно та повно
розкривають значення економічної діагностики та виокремлюють її місце серед методів наукових
досліджень і процесів пізнання.
На думку Гостяєва Д.В., економічна діагностика покликана визначати найперспективніший
напрям в практиці аналізу за рахунок органічного поєднання в економічних дослідженнях методів.
Вона спрямована на визначення стану підприємства й оцінку економічних наслідків, пов’язаних з
реалізацією управлінських рішень, для вироблення економічної політики, що дозволяє досягнути
позитивних тенденцій у розвитку підприємства. Економічна діагностика дозволяє вирішувати
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аналітичні задачі і в цілому спрямована на взаємопов’язане вивчення фінансово-економічної
діяльності підприємства [8, c.27].
Діагностика як засіб розпізнавання соціально-економічної системи через реалізацію комплексу
дослідницьких процедур і виявлення в них слабких ланок та вузьких місць відноситься до методів
непрямих вимірювань. Елементи соціально-економічних систем, властивості яких потрібно визначити,
зазвичай недоступні для безпосереднього нагляду та вимірювання. Тому слід вимірювати не їх
параметри, а параметри процесів, які породжуються елементами цих систем та можуть бути виміряні.
Економічна діагностика є спеціальним науковим напрямом, яка має відокремлену щодо економічного
аналізу предметну сферу – стан об’єкта дослідження на строго визначений період часу. Діагностика
діяльності підприємства повинна бути не тільки елементом системи моніторингу, вона також повинна
дозволяти виявляти порушення [22, c.195].
Таким чином, можна зробити висновок, що економічна діагностика з’явилась у результаті
розвитку методів і прийомів економічного аналізу і є логічним його продовженням. Передумовою
виникнення економічної діагностики стали процеси розвитку й удосконалення управління
підприємством як складною системою, розвитку технологій і методів управління, посилення впливу
зовнішнього середовища на діяльність господарюючих суб’єктів, зростання кількості інформації,
необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень. Діагностика як метод представляє собою
удосконалення та розвиток прийомів економічного аналізу, адаптованого до потреб управління
сучасним підприємством в умовах трансформаційних процесів.
Необхідність діагностики визначається зміною парадигми управління в трансформаційних
умовах, а власне переходом від виробничої до маркетингової орієнтації, від оперативного до
стратегічного управління та зміною логіки планування [21, с.9]
Отже, виділимо основні сутнісні характеристики економічної діагностики:
- акцентування уваги на оцінці стану підприємства в певний період часу;
- цільова спрямованість на виявлення дисфункцій, диспропорцій, патології, «вузьких місць» та
інших недоліків в роботі підприємства;
- використання неповної інформації про об’єкт дослідження;
- використання обмеженого кола аналітичних показників;
- дослідження взаємозв’язків між процесами і явищами;
- результат діагностики – чітка ідентифікація стану об’єкта діагностування;
- результат діагностики передує прийняттю рішень.
Дослідження економічної діагностики протягом останніх років зосереджується переважно на
удосконаленні методологічного апарату та методичного інструментарію, розробці сучасних технологій
діагностики відповідно до потреб управління підприємством. Перспективним напрямом наукових
досліджень з питань економічної діагностики є удосконалення таких її різновидів, як організаційна
діагностика, діагностика процесів, бізнес-діагностика, діагностика корпоративних відносин тощо.
Висновки з даного дослідження. Проведене дослідження еволюції поглядів вчених на
сутність економічної діагностики дає змогу зробити висновок, що за останні десятиріччя економічна
діагностика сформувалась як специфічний спосіб пізнання економічних явищ і процесів. Економічна
діагностика бере свій початок від економічного аналізу і, як напрямок наукових досліджень, за
допомогою специфічних методів і прийомів, спрямованих на ідентифікацію стану об’єкта
діагностування, визначає патологічні ознаки в економічній діяльності підприємства з метою їх
нейтралізації, а також підготовки й обґрунтування ефективних управлінських рішень. Одним з
важливих напрямів економічної діагностики ми вважаємо діагностику стану корпоративного управління
на підприємствах виробничої сфери.
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METHODOLOGY OF MANAGEMENT ANALYSIS OF WORKING
TANGIBLE ASSETS IN ENTERPRISE MANAGEMENT
Постановка проблеми. В умовах динамічних змін в ринковому середовищі виникає потреба в
постійному реагуванні на зміні зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, а також
можливості підтриманні своєї конкурентоспроможності. Саме це підштовхує сучасні підприємства
постійно шукати шляхи найбільш ефективного функціонування за умови найменшого витрачання
наявних та залучених ресурсів.
На підприємствах дуже часто трапляється, що частка оборотних активів у майні підприємств є
найвищою. Від складу, розміщення, ефективності використання та структури джерел фінансування
оборотних активів безпосередньо залежить фінансовий стан підприємств. Тому актуальним є питання
аналізу оборотних матеріальних активів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі бракує розвідок, що
стосуються питань аналізу оборотних матеріальних активів. В Україні дослідженню проблем формування
та використання виробничих запасів присвячені праці М. Коробова, А. Кузьмінського, Г. Мельничука,
Є. Мниха, Т.В. Федченко та інших. Серед зарубіжних вчених цими питаннями займалися М. Портер,
Ж. Рішар, Р. Франк та інші. Аналізуючи праці вітчизняних вчених, можна дійти висновку, що
переважною метою їх досліджень є виявлення передумов, теоретичне та практичне обґрунтування
удосконалення організації та методики аналізу виробничих запасів та раціональна організація
обчислювальних робіт на підприємствах в сучасних умовах господарювання. За результатами аналізу
можна відмітити, що залишається актуальним питання управлінського аналізу матеріальних ресурсів.
Постановка завдання. Для вирішення поставленої проблеми необхідно визначити сутність
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поняття «управлінський аналіз», сформулювати основні завдання, функції та методику аналізу
матеріальних оборотних активів.
Виклад основного матеріалу дослідження. При розгляді питань організації та методики
економічного аналізу слід враховувати, що поняття "аналіз" у американській економічній літературі
відрізняється від сформованого змісту цього терміна в нашій літературі. Зазвичай порівняння
фактичних результатів із заздалегідь встановленими завданнями автори відносять до контролю, а
порівняння варіантів можливих рішень або ж фактичного виконання з можливими варіантами - до
економічного аналізу. В американській літературі є спеціальні посібники з економічного аналізу [2; 3;
4], де він представлений у вигляді теоретичного підходу до економіки фірми та всього капіталістичного
господарства з позицій математичної школи буржуазної політекономії [7].
Економічний аналіз перебуває в тісному зв'язку з управлінням, оскільки здійснення всіх
найголовніших функцій управління неможливо без проведення аналізу. Необхідно переходити від
описовості перерахування існуючої практики до вироблення аналітичного мислення і тренування
навичок прийняття рішень.
Зв'язок економічного аналізу з прийняттям управлінських рішень підкреслюється в багатьох
роботах. Проф. Н. Баріш в підручнику з економічного аналізу так характеризує цей взаємозв'язок:
«Прийняття рішень являє ключову функцію у виробничій і комерційній діяльності. Більшість
технологічних та управлінських рішень в промисловості засноване або має ґрунтуватися на
економічному аналізі» [1].
Управлінський аналіз, на думку низки вчених, є складовою частиною управлінського обліку, що
виражається у визначенні ними поняття “управлінський облік”, згрупованого в таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення управлінського обліку як системи, що включає в себе управлінський аналіз
№
з/п

Автор

1

Бухгалтерський
Словник [18]

2

Бутинець Ф.Ф. [8]

3

Голов С.Ф. [9]

4

Хорнгрен Ч.Т. і
Фостер Дж. [22]

5

Шеремет О.Д. [21]

6

Керимов В.Е. [12]

Визначення
Під управлінським обліком рекомендується розуміти “діяльність, пов’язану з підготовкою
інформації для керівництва підприємства; істотну частину управлінського обліку складають облік
і аналіз витрат (собівартості)”
Під управлінським обліком розуміють процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу,
підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою
для планування, оцінки та контролю всередині підприємства
Управлінський облік є процесом виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки,
інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного
підзвітного використання ресурсів
Управлінський облік – це ідентифікація, вимірювання, збір, систематизація, аналіз, розкладання,
інтерпретація і передача інформації, необхідної для управління будь-якими об'єктами
Управлінський облік – підсистема бухгалтерського обліку, яка в рамках одного підприємства
забезпечує його управлінський апарат інформацією, що використовується для планування,
власне управління та контролю за діяльністю підприємства. Цей процес включає виявлення,
вимірювання, збір, аналіз, підготовку, інтерпретацію, передачу і прийом інформації, необхідної
управлінському апарату для виконання його функцій
До поняття “управлінський облік” відноситься не тільки система збору та аналізу інформації про
витрати підприємства, але і система управління бюджетами (тобто планування), а також система
оцінки діяльності підрозділів, тобто у більшій мірі управлінські, ніж бухгалтерські технології

Управлінський аналіз займає особливе місце в обліковому просторі, під яким слід розуміти
бухгалтерський облік в широкому сенсі слова, присутній і “супроводжуючий” управління на всіх його
стадіях. Основні завдання управлінського аналізу виробничих запасів представлені на рис. 1.
В свою чергу, ми вважаємо, що аналіз є центром потоків різної інформації, який складається з
економічного та управлінського аналізу. В літературних джерелах економічний аналіз класифікується за
низкою ознак. Однією з них є управлінський, при якому етапу попереднього управління (планування)
відповідає перспективний (прогнозний) аналіз, етапу оперативного управління – оперативний аналіз і
заключному (контрольному) етапу управління – поточний (ретроспективний) аналіз.
Бабаєв Ю.А. стверджує, що для ефективного управління виробничою діяльністю одного
економічного аналізу недостатньо і лише “при повній єдності економічного й оперативного аналізу
можна всебічно вивчити роботу підприємства і визначити перспективи його подальшого розвитку” [6].
Оперативний аналіз є підсистемою управлінського аналізу, завдання якого полягають в тому,
щоб, отримуючи щодня відомості про господарські процеси, про рух тих чи інших матеріальних
цінностей і негайно піддаючи всі ці дані аналітичній обробці, виявляти найбільш суттєві відхилення від
запланованих розмірів, давати їм оцінку з точки зору впливу на очікуване виконання планових і
директивних завдань. Крім оперативного аналізу, управлінський облік інтегрує внутрішній
ретроспективний і перспективний аналізи, які, відповідно, визначають ефективність виробничогосподарської діяльності шляхом зіставлення витрат і результатів по різних об'єктах обліку в різних
часових інтервалах і готують корисну інформацію для прийняття рішень, спрямованих у майбутнє.
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Основні завдання управлінського аналізу ВЗ
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Формування комплексної інформаційної бази для аналізу матеріальних
оборотних активів, на основі якої і буде прийматися управлінське
рішення

Основне завдання управлінського обліку ВЗ

Рис. 1. Взаємодія управлінського обліку запасів і управлінського аналізу виробничих
запасів
Джерело: власна розробка автора

Сучасні концепції менеджменту розглядають управління матеріальними ресурсами як процес,
що складається із серії взаємозалежних дій, як загальну суму функцій управління. У літературі та
практиці можна знайти різні підходи до класифікації функцій управління, які іноді є прямо
протилежними. Існують різні варіанти систематизації (переліків), причому одні й ті ж функції
іменуються неоднаково. Виходячи з цього, пропонується розглянути найбільш відомі підходи до
визначення функцій управлінського аналізу матеріальних ресурсів (табл. 2).
Таким чином, трактування функцій управлінського аналізу матеріальних ресурсів не є
однозначним, оскільки різні автори визначають сутність даного поняття по-різному. Але основні
функції можна поєднати у три групи: функції планування, функції організації, функції контролю та
регулювання. Ці функції тісно пов'язані між собою в єдиному процесі управлінського аналізу
матеріальних ресурсів.
Основною відмінністю управлінського аналізу від економічного є об'єкт його дослідження –
минулі і майбутні результати функціонування сегментів підприємницької діяльності. Сегмент є
основною інформаційною одиницею управлінського обліку, виділеною для отримання звітності та
прогнозної інформації. Відповідно від того, яким чином вирішується на підприємстві проблема
сегментації бізнесу, залежить подальше функціонування всієї системи управлінського обліку, в тому
числі й успішність проведення управлінського аналізу.
Незадовільне планування чи недосконала організація, так само як і поганий контроль, негативно
впливають на результати діяльності підприємства в цілому.
Пов’язуючи визначення “матеріальні ресурси” та “управлінський аналіз”, можна сформулювати
визначення поняття “управлінський аналіз матеріальних ресурсів” – це цілеспрямований вплив
суб’єкта управлінського аналізу на сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та
інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг,
обслуговування виробництва й адміністративних потреб, для досягнення поставленої мети.
В свою чергу, змістом управлінського аналізу матеріальних ресурсів на підприємствах є глибоке
і всебічне вивчення інформації про постачальницько-заготівельну, виробничу, комерційно-збутову та
організаційно-управлінську діяльність [19; 20]. Кожне з цих напрямків діяльності характеризується
своїми показниками витрат. При цьому аналіз повинен ґрунтуватися, по-перше, на повному розумінні
методології та методик бухгалтерського обліку, його сутності та значення, важливості та обмеженості
фінансової інформації, що міститься у звітності, по-друге на спеціальних прийомах або методах
виявлення, вимірювання та оцінки факторів, що зробили вплив на зміну результатів господарської
діяльності і виявлення факторів, для вироблення оптимальних управлінських рішень.
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Таблиця 2
Основні функції управлінського аналізу матеріальними ресурсами, що пропонуються
різними вченими

+

2
+
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Джерело: власна розробка автора

Теоретичні аспекти аналізу матеріальних ресурсів, у тому числі й виробничих запасів, а саме
мета, завдання, напрямки аналізу зазначених об’єктів наведено у роботах таких авторів, як:
Мельничук В.М., Стражева В.І., Поплюйко А.М., Дерев'янко С. та інші (табл. 3).
Джерелами інформації для аналізу виробничих запасів є план матеріально-технічного
постачання, заявки, угоди на постачання сировини та матеріалів, форми статистичної звітності про
наявність і використання матеріальних ресурсів та про витрати на виробництво, оперативні дані
відділу матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного бухгалтерського обліку про
надходження, витрати й залишки матеріальних ресурсів тощо [16, с. 313].
Світовий досвід [10] доводить, що процедури аналізу виробничих запасів є оперативними й
мають базуватися на таких принципах:
- замовляти тільки те, що потрібно підприємству, не спокушаючись на заманливі пропозиції;
- мати мінімальний рівень запасів, який відповідає обсягу продажу і термінам можливого
поповнення запасів;
- зберігати запаси за допомогою конкретної системи складування та використовувати їх у міру
надходження;
- чітко і правильно маркувати запаси;
- дотримуватись встановлених правил розвантаження та складування матеріалів, перевіряти їх
кількість і стан перед підписанням відповідних документів.
Для досягнення мети аналізу та реалізації поставлених завдань у методиці аналізу повинен
бути присутнім точний перелік показників, що підлягають обов'язковому вивченню. На особливу
значимість цього етапу аналітичної роботи було звернуто увагу Н.А. Русак, яка відзначала, що перелік
показників, що використовуються для здійснення конкретної аналітичної роботи, є найважливішим
елементом методик економічного аналізу [17].
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Таблиця 3
Систематизація поглядів науковців на мету, завдання та напрям аналізу виробничих
запасів підприємств
№
з/п
1

1

2

3

4

Автор

Мета, завдання, напрямки аналізу

2

3
Мета аналізу показників використання виробничих запасів полягає в зниженні частки матеріальних
витрат в собівартості продукції. Для характеристики ефективності використання виробничих запасів
застосовується система узагальнюючих і приватних показників. До узагальнюючого показникам
відносяться матеріаловіддача, матеріалоємність, коефіцієнт співвідношень темпів росту обсягів
виробництва і матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання виробничих
запасів.

Мельничук
В.М. [13]

Стражева В.І.
[5]

Основні завдання аналізу матеріальних запасів на промисловому підприємстві полягають у
забезпеченні щоденного дослідження їх надходження, збереження на всіх етапах руху, аналіз та
планування
норм необхідних запасів, використання матеріальних запасів у виробництві на базі технічно обґрунтованих норм їх використання. За допомогою аналізу використання матеріальних ресурсів
можливим стає своєчасне виявлення матеріальних запасів та їх залишків, які, у подальшому,
підлягають реалізації у відповідності з діючим порядком, що і розроблено на підприємствах.

Поплюйко А.М.
[15]

Систематичний аналіз використання матеріальних ресурсів на машинобудівних підприємствах може
бути за такими напрямками:
- всебічне вивчення сукупності факторів, які є носіями резервів економії матеріальних ресурсів;
- аналіз змін витрат на матеріали за рахунок окремих факторів, використовуються методи індексного
аналізу (індекси питомого використання кожного з видів виробничих запасів, індекси виконання норм
використання виробничих запасів);
- аналізуються показники загального використання виробничих запасів в цілому по підприємству,
показники питомого використання різних видів матеріалів на виробництво окремих видів продукції
підприємства, показники динаміки норм використання окремих видів виробничих запасів (за
допомогою методу динамічних рядів).

Дерев'янко С.
[11]

Для того, щоб визначити, якою мірою підприємство забезпечене матеріальними ресурсами,
необхідно:
- вивчити порядок розрахунку й обґрунтованість договорів про поставку матеріальних ресурсів,
умови поставок;
- визначити характер виробничих матеріальних запасів і зміну їх структури;
- перевірити обґрунтованість норм виробничих запасів і потребу в матеріальних ресурсах;
- виявити можливості зменшення виробничих запасів і потреби в матеріальних ресурсах;
- розробити заходи щодо зниження наднормативних і зайвих запасів матеріалів.

Кожна група користувачів результатів аналізу запасів на підприємствах залежно від власних інтересів
віддає перевагу конкретним аспектам завдань його проведення (табл. 4).
Таблиця 4
Завдання аналізу виробничих запасів відповідно до потреб користувачів
Користувачі

Завдання аналізу

Адміністрація, внутрішні
аудитори

Економічна обґрунтованість організації постачання запасів, їхнього зберігання та використання
(реалізації); ефективність продажу товарів

Органи контролю

Достовірність визначення об'єкта оподаткування від операцій із запасами, тенденції змін
об'єктів оподаткування за певні періоди, визначення причин виникнення таких змін

Зовнішні аудитори

Ефективність використання запасів, відповідність відображення запасів у фінансовій звітності
їхній економічній сутності

Власники, потенційні інвестори

Прибутковість і перспективи її зростання щодо операцій із запасами

Джерело: власна розробка автора

Узагальнення інтересів користувачів результатів аналізу дозволяє конкретизувати тактичні
завдання та, відповідно, визначити сукупність методів, що використовуватимуться під час
аналізу [14, c. 49].
В результаті дослідження основних теоретичних аспектів управлінського аналізу та пропозиції
науковців щодо вдосконалення методики аналізу виробничих запасів нами було розроблено методику
управлінського аналізу оборотних матеріальних активів на підприємстві (рис. 2).
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Методика управлінського аналізу оборотних матеріальних активів

Розрахунок впливу факторів на собівартість продукції
Склад та видова структура матеріальних ресурсів
Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах договорами на поставку і фактичне їх виконання

Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття
Рівномірність постачання матеріальних ресурсів

Аналіз стану запасів матеріальних ресурсів
Аналіз витрат на транспортування та зберігання матеріальних ресурсів

Визначення часу поставки та резервного запасу для матеріалів

Аналіз використання сировини на випуск виробу

Визначення ефективності використання матеріальних ресурсів

Прийняття управлінських рішень

Рис. 2. Методика управлінського аналізу оборотних матеріальних активів
Джерело: власна розробка автора

За допомогою даної методики підприємство зможе визначити оптимальний розмір необхідних
матеріальних ресурсів, час їх доставки, витрати, які підприємство понесе на транспортування та
зберігання запасів, вплив факторів на випуск виробу та собівартість продукції, ефективність
використання запасів, що дозволить підприємству ефективно управляти матеріальними ресурсами.
Висновки з даного дослідження. Щоб приймати рішення з питань управління в динамічних
ринкових ситуаціях адміністрації потрібна своєчасна, оперативна й аналітична інформація про
наявність виробничих запасів, витрати, доходи та результати діяльності підприємства. У цьому зв`язку
виникає потреба створення та організації такого внутрішньогосподарського обліку, котрий, як частина
бухгалтерського обліку, виконував би завдання, пов`язані з управлінням не тільки підприємством в
цілому,
а
і
його
внутрішніми
підрозділами.
Важливою
передумовою
організації
внутрішньогосподарського обліку є організація автоматизованих робочих місць з обліку й аналізу
виробничих запасів. Практична реалізація ефективного управління виробничими запасами можлива
впровадженням методики оперативного економічного аналізу. Також необхідно здійснювати
перспективний аналіз виробничих запасів, який передбачає одержання необхідної інформації, її
опрацювання, оцінку, визначення перспектив та ймовірності реалізації прогнозу. Отже, для
ефективного використання фінансово-господарських ресурсів, у тому числі матеріальних оборотних
активів, та виявлення резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства необхідне проведення
системного аналізу і його подальше удосконалення в ринкових умовах.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENSURING
DEFECT-FREE PRODUCTION AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
Постановка проблеми. Ринкова трансформація національної економіки України призвела до
якісних змін в усіх сферах життя суспільства. Це зумовлює об’єктивну необхідність вироблення нових
підходів щодо управління різноманітними соціально-економічними процесами, що відбуваються в
суспільстві. Зокрема це стосується забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах
машинобудування. Існуюча тут система контролю якості виробів та їх складових хоча і забезпечує
персоніфікацію відповідальності за брак, але при відшкодуванні втрат від браку основним виробничим
персоналом результати цього контролю, як правило, не враховуються, що негативно впливає на
виробничо-господарську діяльність підприємства та зумовлює погіршення його фінансового стану. За
цих умов дослідження, що спрямоване на формування організаційно-економічного механізму
забезпечення бездефектного виробництва шляхом застосування дієвої системи мотивації персоналу
до попередження браку за результатами його операційного контролю, є досить актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління якістю продукції на
промислових підприємствах і теоретичні та практичні аспекти цього питання досліджували такі науковці, як
В.Н. Азаров [1], Г.Г. Азгальдов [2], С.С. Волосов [3], А.В. Глічев [4], Ю.О. Джерелюк [5], Б.В. Іванов, М.М.
Кане, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе [6], Ю.В. Крянев [7] та інші вчені. Особливості формування
мотиваційного механізму в умовах виробничих підприємств розглядають в своїх наукових дослідженнях
багато провідних вчених-економістів: Б.П. Бельгольський [8], С.Б. Довбня [9], В.П. Єгоров [10], О.Л. Єськов
[11], А.М. Колот [12] та інші. Проте, на сьогодні теоретичні та науково-методичні основи формування
організаційно-економічного механізму забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах
машинобудування шляхом здійснення мотивації персоналу до попередження браку за результатами його
операційного контролю розроблені недостатньо повно, що вимагає їх уточнення та розвитку для
практичного втілення в сучасних умовах господарювання цих підприємств.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка та практична реалізація методичних
підходів до удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення бездефектного
виробництва на підприємствах машинобудування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Удосконалення організаційно-економічного
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механізму забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування необхідно
розпочинати з аналізу та узагальнення існуючих теоретико-методичних підходів до забезпечення
бездефектного виробництва. Оскільки не всі втрати від браку, понесені підприємством,
відшкодовуються винуватцями, пропонується відокремити поняття «втрати від браку до їх
відшкодування» та «втрати від браку після їх відшкодування». Це дозволить враховувати втрати від
браку, що відшкодовуються винуватцями, та вартість вторинних ресурсів при невиправному браку,
тобто ті фактори, які обумовлюють відмінності між зазначеними вище видами втрат.
Для конкретизації втрат від браку за його видами та підрозділами, персонал яких є винуватцем
випуску продукції невідповідного рівня якості, необхідно приділити увагу класифікації браку. Класифікації
браку, що передбачені в законодавстві [13] та пропонуються в наукових джерелах [14, с. 112; 15, с. 26; 16,
с. 42], недостатньо повні, деякі формулювання ознак і видів браку не завжди коректні. Тому запропоновано
деталізовану класифікацію браку, що містить наступні доповнення та уточнення: за об’єктами брак
поділено на брак вихідних матеріалів і сировини та брак продукції, що обумовлено відмінностями у їх
економічній сутності та складі витрат; запропоновано класифікацію браку вихідних матеріалів і сировини
здійснювати за ознаками: «місце виявлення», «можливість виправлення», «винуватці»; класифікацію
браку продукції доповнено ознаками «характер причини браку», «місце виникнення» та «вид продукції»,
також уточнено розуміння таких класифікаційних ознак браку продукції, як «можливість виправлення» та
«техніко-технологічні особливості виробництва», крім того уточнено види браку за ознакою «технікотехнологічні особливості виробництва» [17]. Використання доповненої й уточненої класифікації браку
дозволить конкретизувати втрати від браку за його видами та підрозділами, персонал яких є винуватцем
цього браку, тобто розвинути наукову базу для удосконалення організаційно-економічного механізму
забезпечення бездефектного виробництва.
На основі системного підходу до категорії «брак» та аналізу місць його виникнення
пропонується використовувати результати оперативного контролю якості продукції для мотивації
робітників шляхом встановлення персональної відповідальності за втрати від браку, що сприятиме
зниженню витрат за рахунок забезпечення бездефектного виробництва та покращанню фінансових
результатів роботи підприємства. Це дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм
забезпечення бездефектного виробництва, в якому передбачені управлінські процедури запобігання
втрат від браку, а також результати контролю виконаних кожним робітником технологічних операцій є
підставою для мотивації основного виробничого персоналу [18].
Аналіз існуючих теоретичних та прикладних положень щодо мотивації основного виробничого
персоналу підприємств машинобудування до бездефектного виробництва показав, що для цього
найчастіше використовуються непрямі показники, котрі не враховують персональну відповідальність
кожного робітника. Крім того у системах мотивації персоналу до бездефектного виробництва
застосовуються показники, що базуються на результатах усіх видів контролю, крім операційного. У той
же час для умов підприємств машинобудування, готова продукція яких збирається з окремих деталей і
складальних одиниць, та контроль якості здійснюється на кожній технологічній операції, що
виконується найчастіше окремим робітником, є доцільною розробка методичного підходу до мотивації
робітників до бездефектного виробництва на основі використання такого показника мотивації, котрий
відображав би результати праці кожного робітника відповідно до даних операційного контролю.
Виділено три головні напрямки дослідження щодо зменшення витрат машинобудівного
підприємства за рахунок забезпечення бездефектного виробництва: удосконалення методичного
підходу до формування та організації виконання управлінських процедур запобігання втрат від браку;
удосконалення методичного підходу до мотивації робітників до бездефектного виробництва на
підприємствах машинобудування за рахунок відшкодування втрат від браку, визначених на підставі
результатів контролю; удосконалення відповідної інформаційної бази. Реалізація досліджень за цими
напрямками
дозволить
удосконалити
організаційно-економічний
механізм
забезпечення
бездефектного виробництва.
Методичний підхід до формування та організації виконання управлінських процедур запобігання
втрат від браку передбачає визначення складу управлінських процедур та операцій запобігання втрат
від браку, встановлення відповідних комунікацій, визначення потреб в інформації, а також її
кодування (рис. 1).
Удосконалення методичного підходу до мотивації робітників щодо бездефектного виробництва
на підприємствах машинобудування за рахунок відшкодування втрат від браку полягає у визначенні
розміру матеріальної відповідальності кожного робітника за допущення браку на кожній операції
технологічного циклу та відшкодуванні ним втрат від цього браку. Цей підхід передбачається
зменшення суми нарахованої заробітної плати кожного робітника основного виробничого персоналу
на суму відшкодування втрат від браку, понесених з його вини, але не більше, ніж до рівня мінімальної
заробітної плати. Особливість запропонованого підходу полягає в тому, як визначається склад втрат
від браку, що підлягають відшкодуванню винуватцями. Запропоновано, у першу чергу, розрахунок
втрат від браку здійснювати окремо за невиправним та виправним браком.
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Етап 1. Визначення переліку посадових осіб та підрозділів, які здійснюють управління якістю та
бездефектним виробництвом продукції
Крок 1.1. Дослідження організаційної структури управління машинобудівним підприємством
Крок 1.2. Аналіз посадових інструкцій управлінського персоналу та положень про роботу підрозділів підприємства з
метою виявлення посадових осіб та підрозділів, які здійснюють управління якістю та бездефектним виробництвом
продукції
Крок 1.3. Формування переліку посадових осіб та підрозділів, які здійснюють управління якістю продукції в умовах
машинобудівного підприємства

Етап 2. Проведення аналізу управлінських операцій щодо запобігання втрат від браку на підприємствах
машинобудування, що виконуються відповідними посадовими особами та підрозділами

Крок 2.1. Аналіз посадових інструкцій спеціалістів та положень про роботу підрозділів машинобудівного
підприємства з метою визначення основних управлінських операцій щодо запобігання втрат від браку
Крок 2.2 Формування переліку основних управлінських операцій, що виконуються посадовими особами та
підрозділами щодо запобігання втрат від браку

Етап 3. Визначення зв’язків та обмін інформацією щодо якості продукції, випадків браку та втрат від нього
між посадовими особами та підрозділами при виконанні управлінських процедур запобігання втрат від браку

Крок 3.1. Встановлення зв’язків між посадовими особами та підрозділами машинобудів-ного підприємства при
виконанні операцій щодо запобігання втрат від браку
Крок 3.2. Визначення інформаційних потреб посадових осіб та підрозділів для розробки ними управлінських рішень
щодо запобігання втрат від браку
Крок 3.3. Упорядкування та перегрупування інформації за допомогою її кодування з урахуванням інформаційних
потреб посадових осіб та підрозділів для розробки ними управлінських рішень щодо запобігання втрат від браку
Крок 3.4. Передача упорядкованої інформації визначеним посадовим особам та підрозділам машинобудівного
підприємства для прийняття рішень щодо запобігання втрат від браку

Рис.1. Методичний підхід до формування та організації виконання управлінських процедур
запобігання втрат від браку на підприємствах машинобудування
Джерело: розробка автора

При визначенні втрат, що підлягають відшкодуванню при допущенні невиправного браку на j-й
операції (Знkj), запропоновано враховувати витрати, понесені при виготовленні бракованих деталей
або складальних одиниць, а саме: прямі витрати з оплати праці (Пнkj), витрати на повторне складання
виробу, до складу якого входить забракована деталь або складальна одиниця (u), а також матеріальні
витрати (Сk); усі вказані витрати коригуються на коефіцієнт перерахунку прямих витрат у загальні (а).
n

При цьому прямі витрати з оплати праці розраховуються як сума розцінок (

∑R
j =1

kj

) для кожної k-ї

деталі або складальної одиниці, що входять до складу виробу, за всіма операціями, починаючи з
першої та закінчуючи включно n-ю операцією, на якій виявлено брак, з коригуванням на ставку
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (s).
Отже, загальні втрати, що підлягають відшкодуванню при допущенні невиправного браку,
пропонується визначати за формулою
n

Зн = (Пн +u +C )×а = (s×∑R +U/ z +(M − L ))×а, де k =1; K, j = 1; J ,
kj

kj

k

j =1

kj

k

k

(1)

де K – загальна кількість деталей та складальних одиниць, що входить до складу готового
виробу; J – загальна кількість технологічних операцій, передбачених процесом виробництва деталі
або складальної одиниці; n – номер технологічної операції, на якій виявлено брак деталі або
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складальної одиниці ( n = v; J ); v – номер технологічної операції, на якій допущено брак деталі або
складальної одиниці ( v = 1; J ); U – витрати на повторне складання готового виробу, грн; z – кількість
забракованих деталей, що входять до складу одного виробу, шт.; Mk – матеріальні витрати на
виробництво k-ї деталі або складальної одиниці, грн/шт.; Lk – вартість брухту, що відшкодовується при
утилізації k-ї деталі або складальної одиниці, грн/шт.
При визначенні втрат, що підлягають відшкодуванню при допущенні виправного браку на j-й
операції (Звkj), запропоновано враховувати витрати, понесені в процесі його виправлення, а саме:
прямі витрати з оплати праці (Пвkj) та витрати на повторне складання виробу, до складу якого входить
забракована деталь або складальна одиниця; усі вказані витрати коригуються на коефіцієнт
перерахунку прямих витрат у загальні (а). При цьому прямі витрати з оплати праці розраховуються як
n

сума розцінок (

∑R
j=v

kj

) за всіма операціями, що будуть виконуватися при виправленні браку,

починаючи з v-ї операції, на якій його було допущено, та закінчуючи n-ю операцією, на якій брак був
виявлений, з коригуванням на ставку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (s). Отже, загальні втрати, що підлягають відшкодуванню при допущені виправного браку,
пропонується визначати за формулою
n

Зв kj = ( Пв kj + u ) × а = ( s × ∑ R kj + U / z ) × а

.

(2)

j=v

Оскільки при усуненні виправного браку деталі або складальної одиниці не завжди всі операції,
що було здійснено з моменту допущення браку і до моменту його виявлення, підлягають
виправленню, то при визначенні втрат від виправного браку необхідно застосовувати запропонований
в роботі коефіцієнт складності виправлення браку (bk)

Звc kj = Зв kj × bk ,

(3)

де Звсkj – загальні скориговані втрати, що були понесені при виробництві k-ї деталі або
складальної одиниці внаслідок допущення виправного браку, грн/шт.
Коефіцієнт складності виправлення браку для k-ї деталі або складальної одиниці визначається як
співвідношення суми розцінок за операціями, що підлягають виправленню, до суми розцінок за всіма
операціями, починаючи з тієї, на якій допущено брак, та закінчуючи операцією, на якій його виявлено
n

∑
b

k

=

(R

j= v

kj

j= v

коли
j - та операція
коли
j - та операція

kj

)
,

(4)

n

∑
0,
c kj = 
 1,

× c

R

kj

не підлягає
підлягає

повторному
повторному

виконанню;
виконанню,

де ckj – булева змінна, що вказує на необхідність повторного виконання j-ї технологічної операції
при усуненні виправного браку k-ї деталі або складальної одиниці.
Для застосування удосконаленого організаційно-економічного механізму забезпечення
бездефектного виробництва в умовах підприємства машинобудування доповнено інформаційну базу
процесу визначення винагороди робітників.
Реалізація розроблених методичних підходів у процесі їх впровадження в умовах конкретного
підприємства машинобудування показала, що спостерігалося зменшення браку продукції при інших
незмінних організаційно-виробничих умовах в середньому на 5%, при чому витрати підприємства
зменшилися за рахунок скорочення фонду оплати праці в середньому на 6,21%.
Висновки з проведеного дослідження. Обґрунтовано теоретико-методичні засади
удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення бездефектного виробництва на основі
конкретизації втрат від браку відповідно до видів та підрозділів, працівники яких є винуватцями випуску
продукції невідповідного рівня якості, доповнення та уточнення класифікації браку за рахунок формування
управлінських процедур запобігання втрат від браку, а також використання результатів контролю
виконаних кожним робітником технологічних операцій для його мотивації до бездефектного виробництва.
Запропоновано мотивувати робітників щодо бездефектного виробництва за рахунок відшкодування втрат
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від браку, спричинених кожним робітником при виготовленні деталей, складальних одиниць та виробів, що
визначається за результатами операційного контролю та відображає забезпечення бездефектного
виробництва на кожній операції технологічного циклу. При мотивації персоналу до бездефектного
виробництва передбачається зменшення суми нарахованої заробітної плати кожного робітника основного
виробничого персоналу на суму відшкодування втрат від браку, понесених з його вини. Це дозволяє
створити умови для ефективного функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення
бездефектного виробництва в умовах підприємств машинобудування.
Застосування такого підходу дозволяє мотивувати робітників машинобудівного підприємства
щодо бездефектного виробництва деталей, складальних одиниць і виробів та підвищувати
ретельність контролю їх якості, що забезпечує зменшення кількості браку, зниження витрат
виробництва й збільшення внаслідок цього прибутку підприємства.
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FILLING ITS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS WITH CARGOES
Постановка проблеми. Поштово-логістична компанія (оператор поштового зв’язку) – це
компанія, що за чітко встановленим графіком здійснює перевезення відправлень між складами своїх
філій-підрозділів, звідки отримувач може забрати адресоване йому відправлення самостійно, а також
за чітко встановленим графіком здійснює забір / доставку відправлень з дому / додому отримувачу,
якщо така послуга була замовлена.
Діяльність поштово-логістичних компаній України на даний момент характеризується загальним
зменшенням продажів їхніх послуг, що зумовлене:
• де факто втратою ринків АРК Крим та Донбасу;
• різким зниженням купівельної спроможності активних споживачів логістичних послуг;
• зменшенням оборотів міжнародної логістики, тобто скороченням надходжень поштових
відправлень з-за кордону (в тому числі з післяплатою, що спричинено знеціненням національної
валюти).
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Операційна діяльність – основна діяльність операторів поштового зв'язку, крім інвестиційної та
фінансової діяльності.
Для поштово-логістичних компаній, в ситуації у якій вони опинились протягом останнього року,
надзвичайно актуальним є жорстке управління операційною діяльністю та скорочення операційних
витрат – іншими словами операторам поштового зв’язку слід знаходити оптимальні способи побудови
всіх процесів своєї діяльності, що є загальним завданням даної роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організацію вантажних магістральних перевезень
детально розглянуто у [3; 6]. Побудову форм планування кількості надходження поштових
відправлень та вантажів у загальну логістичну систему компанії – оператора поштового зв’язку, – та
процес прийняття рішень щодо операційної діяльності компанії в короткостроковому періоді
проаналізовано у [4].
Дана робота є продовженням циклу статей, метою яких є побудувати оптимальний процес
організації операційної діяльності поштово-логістичних операторів на ринку кур’єрської доставки
України.
У дослідженнях [7; 8] описано стан ринку поштової логістики в різноманітних розрізах за
результатами 2012-2013 років та прогноз його розвитку на 2014 рік; також в абсолютних та відносних
показниках та грошовому виразі представлено аналіз динаміки розвитку основних гравців поштового
ринку України, зокрема компаній УДППЗ «Укрпошта», «ТД «Міст Експрес», «Нова Пошта», «Постман»,
«Ін-тайм», «САТ», «Гюнсел», «Нічний Експрес», «Автолюкс» та інших.
У статті [5] автор інформує про плани приватного українського оператора «Нова Пошта» вийти
на національні ринки поштових відправлень Молдови та Грузії, на що знадобиться близько $ 1 млн.
інвестицій.
Аналіз результатів дослідження поставленої проблеми показує важливість продовження її
вивчення, зокрема в частині моделювання автопарку поштово-логістичної компанії за критерієм
наповнення її вантажами
Постановка завдання. Метою даної роботи є побудова адекватних економетричних моделей
на основі реальних статистичних даних, дослідження залежності кількості автотранспортних засобів у
парку поштово-логістичної компанії та визначення необхідної кількості магістралей і автотранспортних
засобів адресного обслуговування.
Для реалізації цієї мети слід вирішити наступні завдання:
• побудувати множинну лінійну кореляційно-регресійну модель, що відображає залежність
кількості магістралей на певну дату від надходження відправлень і вантажів в загальну логістичну
систему поштово-логістичної компанії на цю ж дату на основі вибіркової сукупності даних, наданих
однією із поштово-логістичних компаній України;
• побудувати множинну лінійну кореляційно-регресійну модель, що описує залежність кількості
автотранспортних засобів адресного обслуговування на певну дату від надходження в систему
оператора поштового зв’язку відправлень та вантажів на цю ж дату на основі вибіркової сукупності
даних, наданих однією із поштово-логістичних компаній України;
• побудувати множинну лінійну кореляційно-регресійну модель, яка описує залежність
кількості автотранспортних засобів адресного обслуговування, що використовуються конкретним
підрозділом компанії, від кількості маршрутів адресного обслуговування, закріплених за цим
підрозділом, а також середньоденного надходження на цей підрозділ відправлень та вантажів на
основі вибіркової сукупності даних, наданих однією із поштово-логістичних компаній України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Моделювання залежності кількості магістралей від надходження в систему поштовологістичної компанії відправлень та вантажів
Означення 1: Магістраль – це маршрут руху вантажного транспортного засобу між філіями
компанії.
Означення 2: Магістраль – це вантажна транспортна одиниця, що здійснює рух за визначеним
маршрутом.
Означення результуюче: Магістраль – це конкретна транспортна одиниця, що здійснює рух за
визначеним маршрутом між філіями компанії, причому незалежно від того, чи здійснюють рух за цим
же маршрутом інші транспортні засоби.
Типовий графік руху магістралей поштово-логістичної компанії виглядає так (табл. 1).
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Таблиця 1

Х

13

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31
14

Х

Х

Х

Х

Х

41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

УжгородМукачевеЛьвів
ЛьвівМукачевеУжгород
Чернігів-Київ

Х Київ-Чернігів
Київ-Одеса

51

Х

Х

Х

Х

Х

16

Х

Х

Х

Х

Х

61

Х

Х

Х

Х

Х

17

Х

Х

Х

Х

Х

ЗП

71

Х

Х

Х

Х

Х

ЗП

Час на розвантаження/завантаження,
оформлення документів та відпочинок
водія

Х

Прибуття до другого пункту
призначення

Х

Виїзд з першого пункту призначення

Х

Кілометраж від першого пункту
призначення до другого пункту
призначення

Х

Час на розвантаження/завантаження,
оформлення документів та відпочинок
водія

21

Прибуття в перший пункт призначення

Х

Виїзд з початкового пункту

П’ятниця

Х

Кілометраж від початкового пункту до
першого пункту призначення

Четвер

Х

Час на завантаження/розвантаження
та оформлення документів

Середа

Х

10.0013.00

40 км

13.00

14.00

14.0015.00

240км

15.00

20.00

20.0023.00

20.0023.00

240км

3.00

8.00

8.009.00

40км

9.00

10.00

10.0013.00

217км

18.00

21.00

217км

5.00

8.00

465км

23.00

7.30

465км

22.00

6.30

393км

22.00

6.00

141км

7.00

10.00

141км

20.00

23.00

393км

24.00

8.00

20.0023.00

308км

23.00

4.00

4.004.30

570км

4.30

15.30

15.3021.00

15.3022.00

570км

22.00

9.00

9.0010.00

308км

10.00

16.00

16.0017.00

85км

12.00

14.00

33км

14.30

15.00

33км

16.00

16.30

85км

17.30

19.30

Напрямок маршруту

Вівторок

Х

Неділя

Понеділок

12

Субота

Код маршруту

Графік руху магістралей компанії поштового зв’язку
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21.0010.00
8.0018.00
7.308.30
6.307.30
6.007.00
23.0024.00

14.0014.30
16.3017.30

10.0011.00
8.009.00

15.0016.00
19.3020.00

Джерело: складено автором на основі даних, наданих однією із поштово-логістичних компаній України

Побудуємо множинну лінійну кореляційно-регресійну модель залежності кількості магістралей
від надходження в систему поштово-логістичної компанії відправлень та вантажів на основі вибірки
(табл. 2).
Таблиця 2
Вибіркова сукупність даних для побудови множинної кореляційно-регресійної моделі (1)

Дата

№

1

2

3

Кількість
поштових
відправлень,
шт.
декларацій
4

5

6

7

8

Yi

X1

X2

X3

X4

X5

7 436

26

19 623

40

Кількість
відправлених
магістралей по
системі, шт.

Вага
поштових
відправлень,
кг

Кількість
вантажів, шт.
декларацій

Вага
вантажів,
кг

Кількість
стандартизованої
спеціальної тари,
шт.

09.06.2014

1

30

974

10.06.2014

2

54

12 863

79 506

2 963

402 840

41

11.06.2014

3

44

6 165

83 511

3 122

385 888

30

12.06.2014

4

45

10 608

88 656

2 723

308 897

30

13.06.2014

5

45

8 486

118 287

2 768

380 902

55

14.06.2014

6

20

370

8 860

416

52 076

10

15.06.2014

7

15

183

310

2 462

290 233

5

16.06.2014

8

40

8 766

78 089

2 926

382 751

55

17.06.2014

9

42

9 568

77 469

2 721

328 068

51
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продовження табл. 2
1

2

3

4

5

6

7

8

18.06.2014

10

44

7 990

70 530

2 539

324 300

36

19.06.2014

11

44

5 540

118 952

2 535

312 370

33

20.06.2014

12

41

3 293

59 789

320

45 331

32

21.06.2014

13

19

543

18 309

2 311

368 306

11

22.06.2014

14

18

228

18

2 887

444 707

5

23.06.2014

15

50

15 372

137 399

2 892

333 243

55

24.06.2014

16

49

10 457

78 468

2 450

352 537

36

25.06.2014

17

49

8 307

134 131

2 741

380 569

25

26.06.2014

18

46

5 543

68 536

98

21 984

28

27.06.2014

19

47

9 032

89 046

39

19 057

42

29.06.2014

20

19

400

179

586

119 504

11

30.06.2014

21

19

993

12 270

2 614

359 958

5

01.07.2014

22

48

13 268

87 480

3 084

372 013

31

02.07.2014

23

42

6 854

75 304

2 685

325 468

48

03.07.2014

24

44

15 187

115 276

2 668

350 853

50

04.07.2014

25

36

9 890

89 875

352

58 048

49

05.07.2014

26

26

1 366

8 105

2 300

319 854

12

07.07.2014

27

36

7 432

71 995

2 585

286 627

56

08.07.2014

28

49

11 307

94 919

2 502

291 447

28

09.07.2014

29

48

7 527

86 367

2 246

277 574

32

10.07.2014

30

45

6 898

102 898

2 584

375 060

42

11.07.2014

31

51

9 590

95 471

273

75 942

32

12.07.2014

32

21

742

6 148

2

6 520

12

13.07.2014

33

10

155

858

1 967

286 457

40

14.07.2014

34

42

8 106

76 384

2 306

286 806

20

15.07.2014

35

42

11 125

76 775

2 276

228 181

53

16.07.2014

36

41

7 770

61 725

2 078

243 370

55

17.07.2014

37

41

6 439

93 581

2 339

291 595

26

18.07.2014

38

41

7 271

51 303

291

65 206

24

19.07.2014

39

18

309

5 790

4

19 215

15

20.07.2014

40

17

190

11

1 954

312 337

12

21.07.2014

41

35

6 776

59 459

2 553

298 667

22

22.07.2014

42

39

9 057

77 566

2 296

270 189

44

23.07.2014

43

40

7 678

82 832

2 104

247 665

36

24.07.2014

44

42

7 212

69 477

2 086

275 117

50

25.07.2014

45

46

8 511

73 950

314

43 077

40

26.07.2014

46

25

564

4 590

7

8 976

10

28.07.2014

47

55

9 466

79 588

2 089

324 835

50

29.07.2014

48

54

7 857

69 448

2 369

293 486

42

30.07.2014

49

53

7 904

132 253

2 325

239 599

42

31.07.2014

50

52

6 520

93 667

2 118

230 056

44

Джерело: складено автором на основі даних, наданих однією із поштово-логістичних компаній України

Припущення 1: Кількість відправлених магістралей по всій мережі загальної логістичної системи
компанії залежить від входу відправлень та вантажів у цю загальну логістичну систему.
Припущення 2: Кількість відправлених магістралей по всій мережі загальної логістичної системи
компанії включає всі магістральні плечі, які проходить відправлення від пункту входу в систему і до
свого пункту призначення.
Очевидно, що на практиці слід буде розглядати кількість відправлених магістралей по
конкретних філіях компанії.
Вибіркова множинна лінійна кореляційно-регресійна модель [1; 2], яка описує залежність
кількості відправлених по системі магістралей (шт.) від кількості поштових відправлень (шт.
декларацій), ваги поштових відправлень (кг), кількості вантажів (шт. декларацій), ваги вантажів (кг), а
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також кількості стандартизованої спеціальної тари (шт.), побудована за методом найменших квадратів
має вигляд:
y€ = 21,37 + 0,001x1 + 0,0002 x 2 − 0,002 x3 + 0,000006 x 4 + 0,02 x5
(1)
Проведемо експрес-діагностику багатофакторної моделі (1) на адекватність, використавши Fкритерій Фішера [1; 2]. Для перевірки нульової гіпотези використаємо F-статистику Фішера з 5 і (50-51) ступенями вільності. Емпіричне значення критерію Фішера становить:

1311,47
= 41,08
(2)
31,93
При заданому рівні значущості α = 0,01 та при кількості ступенів вільності 5 і 44 критичне
F ем =

Fα = 3,5 . Оскільки F ем > Fα , то множинна лінійна кореляційнорегресійна модель (1) є адекватною з імовірністю p = 0,99 .
значення критерію Фішера становить

Коефіцієнт множинної кореляції рівний:

R = 1−

1405
= 0,90
7359,78

(3)

Значення коефіцієнта множинної кореляції показує, що залежність між кількістю відправлених по
системі магістралей та кількістю декларацій поштових відправлень, вагою поштових відправлень,
кількістю декларацій вантажів, вагою вантажів і кількістю прийнятої до перевезення стандартизованої
спеціальної тари є тісною.
Моделювання залежності кількості автотранспортних засобів адресного обслуговування
від надходження в систему оператора поштового зв’язку відправлень та вантажів.
Означення 3: Маршрут адресного обслуговування – їздка транспортного засобу певного
формату та певної вантажопідйомності, яка виконується згідно чітко встановленого графіку (по днях
тижня, протягом дня тижня) для визначеної філії поштово-логістичного оператора з метою забору /
доставки отримувачам їх поштових відправлень та вантажів.
Припущення 3: На одному автотранспортному засобі адресного обслуговування працює один
водій-експедитор.
Припущення 4: Одна декларація поштового відправлення чи вантажу може складатись з одного
або більше місць.
Таблиця 3
Вибіркова сукупність даних для побудови множинної кореляційно-регресійної моделі (4)

Дата

№

1

2

Кількість автомобілів,
задіяних в адресному
обслуговуванні по системі,
шт.
3

4

Об'єм
поштових
відправлень,
м. куб.
5

09.06.2014

1

Yi

X1

X2

X3

200

1 311

30

508

10.06.2014

2

78

330

13 738

775

13 035

1671

11.06.2014

3

256

7 173

827

12 476

1633

12.06.2014

4

245

11 487

355

11 918

1330

13.06.2014

5

256

9 146

15956

11 863

1614

14.06.2014

6

65

598

35

2 802

213

15.06.2014

7

29

188

1

8 770

20

16.06.2014

8

300

9 650

871

11 928

1225

17.06.2014

9

299

10 353

323

11 194

1605

18.06.2014

10

268

8 913

279

10 296

1396

19.06.2014

11

270

6 179

488

9 721

1376

20.06.2014

12

250

4 052

249

1 646

1315

21.06.2014

13

74

3 113

73

11 774

183

22.06.2014

14

32

228

0

14 218

1551

23.06.2014

15

302

16 108

560

11 561

1825

24.06.2014

16

289

11 133

320

12 764

1459

25.06.2014

17

280

11 928

3365

11 032

1470

26.06.2014

18

251

6 296

256

682

1626

Кількість місць
поштових
відправлень, шт.
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Кількість місць
вантажів, шт.

Об'єм вантажів,
м. куб.

6

7
X4

ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

продовження табл. 3
1

2

3

4

5

6

7

27.06.2014

19

274

10 162

370

1 225

88

29.06.2014

20

20

400

0

2 567

154

30.06.2014

21

41

1 258

1

13 508

488

01.07.2014

22

321

16 503

52

15 128

1522

02.07.2014

23

248

7 685

359

10 997

1588

03.07.2014

24

278

17 457

1016

10 280

1383

04.07.2014

25

268

10 779

12682

1 751

1460

05.07.2014

26

101

1 600

365

10 583

243

07.07.2014

27

280

7 912

32

10 380

1333

08.07.2014

28

266

11 937

297

11 230

1204

09.07.2014

29

230

8 110

386

8 601

1271

10.07.2014

30

206

9 640

1052

10 824

1172

11.07.2014

31

208

10 131

410

1 401

1560

12.07.2014

32

29

933

395

86

146

13.07.2014

33

29

184

25

8 971

26

14.07.2014

34

209

8 706

3

9 074

1199

15.07.2014

35

269

11 957

312

9 449

1265

16.07.2014

36

199

8 662

322

8 228

996

17.07.2014

37

254

9 186

1676

11 067

1038

18.07.2014

38

231

7 803

381

2 115

1266

19.07.2014

39

32

468

213

299

253

20.07.2014

40

36

190

23

7 655

69

21.07.2014

41

202

7 314

0

9 702

1180

22.07.2014

42

203

9 745

238

8 968

1353

23.07.2014

43

222

8 586

320

9 609

1167

24.07.2014

44

212

7 827

367

8 311

1063

25.07.2014

45

199

9 174

269

1 911

1120

26.07.2014

46

35

717

301

363

177

28.07.2014

47

285

10 161

19

9 616

36

29.07.2014

48

259

8 766

323

9 543

1292

30.07.2014

49

262

10 607

296

9 364

1271

31.07.2014

50

200

8 480

536

8 865

1013

Джерело: складено автором на основі даних, наданих однією із поштово-логістичних компаній України

Вибіркова множинна лінійна кореляційно-регресійна модель, яка описує залежність кількості
автомобілів, задіяних в адресному обслуговуванні по системі (шт.) від кількості місць поштових
відправлень (шт.), об'єму поштових відправлень (м. куб.), кількістю місць вантажів (шт.), об'єму
вантажів (м. куб.), побудована за методом найменших квадратів має наступний вигляд:
y€ = 60,312 + 0,015 x1 + 0,0001x 2 − 0,0015 x3 + 0,039 x 4
(4)
Проведемо експрес-діагностику багатофакторної моделі (4) на адекватність, використавши Fкритерій Фішера. Для перевірки нульової гіпотези використаємо F-статистику Фішера з 4 і (50-4-1)
ступенями вільності. Емпіричне значення критерію Фішера рівне:

87447,66
= 42,52
(5)
2056,79
При заданому рівні значущості α = 0,01 та при кількості ступенів вільності 4 і 45 критичне
F ем =

Fα = 3,8 . Оскільки F ем > Fα , то множинна лінійна кореляційнорегресійна модель (4) є адекватною з імовірністю p = 0,99 .
значення критерію Фішера становить

Коефіцієнт множинної кореляції становить:

R = 1−

92556
= 0,89
452803,68
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Значення коефіцієнта множинної кореляції показує, що залежність між кількістю автомобілів,
задіяних в адресному обслуговуванні в цілому по системі та кількістю місць поштових відправлень,
об'ємом поштових відправлень, кількістю місць вантажів та об'ємом вантажів є тісною.
Моделювання залежності кількості автотранспортних засобів на філії компанії від
кількості маршрутів адресного обслуговування та надходження відправлень.
Припущення 5: В одній області України знаходиться одна філія компанії.
Припущення 6: Для здійснення адресного обслуговування філія використовує тільки власний
транспорт компанії, без урахування найманих перевізників.
Розподіл автотранспортних засобів адресного обслуговування за філіями-підрозділами
поштово-логістичної компанії можна відобразити так (табл. 4).
Таблиця 4
Розподіл автотранспортних засобів за філіями компанії
№

Філіяпідрозділ

1

Львів

2

Київ

3

Одеса

Марка автотранспортного
засобу
Opel Combo Cargo
Renault Master
Volkswagen Caddy
Volkswagen Crafter
Mercedes-Benz Atego
Volvo FH16
Renault Dokker
Mercedes-Benz Sprinter
Opel Movano
Всього

Вантажопідйомність, кг
500
3500
750
2400
10000
20000
800
2700
1700

Об’єм,
м.куб.
1,7
12
3,2
8
46
86
3
9
13

Кількість

Всього

7
10
40
30
10
5
10
5
10
127

17

85

25
127

Джерело: розробка автора

Таблиця 5
Вибіркова сукупність даних для побудови множинної кореляційно-регресійної моделі (7)
Область згідно
адміністративнотериторіального
поділу України
(філія-підрозділ)

№

Кількість автомобілів
адресного
обслуговування,
закріплених за
підрозділом компанії, шт.
Yi
3

Кількість маршрутів
адресного
обслуговування,
закріплених за
підрозділом компанії, шт.
X1
6

Середньоденне
надходження
поштових
відправлень на
підрозділ, місць
X2
284

Середньоденне
надходження
вантажів на
підрозділ, місць
X3
493

Вінниця

1

Луцьк

2

3

6

140

Дніпропетровськ

3

26

40

733

867

Донецьк

4

31

54

592

545

Житомир

5

5

9

244

111
244

261

Ужгород

6

5

8

277

Запоріжжя

7

7

15

327

365

Івано-Франківськ

8

4

6

374

326

Київ

9

90

70

1991

2073

Кіровоград

10

3

8

92

98

Луганськ

11

9

20

143

154

Львів

12

9

18

574

674

Миколаїв

13

5

12

260

266

Одеса

14

20

38

811

813

Полтава

15

12

20

282

309

Рівне

16

4

8

150

384

Суми

17

4

7

208

149
207

Тернопіль

18

3

7

336

Харків

19

15

32

679

638

Херсон

20

7

14

194

195

Хмельницький

21

3

8

158

397

Черкаси

22

5

8

118

139

Чернівці

23

3

7

140

231

Чернігів

24

5

7

206

119

281

428

9313

10058

Всього

Джерело: складено автором на основі даних, наданих однією із поштово-логістичних компаній України
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Таким чином, вибіркова множинна лінійна кореляційно-регресійна модель, що описує залежність
кількості автомобілів адресного обслуговування, закріплених за підрозділом компанії (шт.) від кількості
маршрутів адресного обслуговування, закріплених за цим підрозділом (шт.), а також середньоденним
надходженням поштових відправлень та вантажів на даний підрозділ (шт. декларацій), побудована за
методом найменших квадратів, має такий наступний вигляд:
y€ = −4,996 + 0,884 x1 + 0,002 x 2 + 0,002 x3
(7)
Проведемо експрес-діагностику багатофакторної моделі (7) на адекватність, використавши Fкритерій Фішера. Для перевірки нульової гіпотези використаємо F-статистику Фішера із 3 і (24-3-1)
ступенями вільності. Емпіричне значення критерію Фішера становить:

2512,83
= 186,86
(8)
13,45
При заданому рівні значущості α = 0,01 та при кількості ступенів вільності 3 і 20 критичне
F ем =

Fα = 4,938 . Оскільки F ем > Fα , то множинна лінійна
кореляційно-регресійна модель (7) є адекватною з імовірністю p = 0,99 .
значення критерію Фішера становить

Коефіцієнт множинної кореляції рівний:

R = 1−

269
= 0,98
7702,96

(9)

Значення коефіцієнта множинної кореляції показує, що залежність між кількістю автомобілів
адресного обслуговування, закріплених за певним підрозділом компанії та кількістю маршрутів
адресного обслуговування цього ж підрозділу, а також середньоденним надходженням декларацій
поштових відправлень та вантажів на даний підрозділ є тісною.
Висновки з проведеного дослідження. На основі отриманих результатів моделювання можна
зробити такі висновки:
1. щодо залежності кількості магістралей від надходження в систему поштовологістичної компанії відправлень та вантажів, коефіцієнти множинної регресії показують на
скільки одиниць зміниться результуюча змінна при зростанні факторної ознаки на одну одиницю,
зокрема:
• при зростанні кількості поштових відправлень на 1 штуку декларацій на певну дату кількість
відправлених магістралей по системі у середньому зросте на 0,001 автомобіля;
• при зростанні ваги поштових відправлень на 1 кілограм кількість відправлених магістралей по
системі у середньому зросте на 0,0002 автотранспортні засоби;
• при збільшенні кількості вантажів на 1 штуку декларацій кількість відправлених магістралей по
системі у середньому зменшиться на 0,002 автомобіля;
• при зростанні ваги вантажів на 1 кг кількість відправлених магістралей по системі у
середньому зросте на 0,000006 автомобіля;
• при зростанні кількості стандартизованої спеціальної тари на 1 елемент кількість відправлених
магістралей по системі у середньому зросте на 0,02 автотранспортні засоби.
Таким чином, точковий прогноз кількості магістралей, необхідних для забезпечення
функціонування системи, при надходженні у неї у певний день, до прикладу, 20000 декларацій
поштових відправлень, 200 тонн поштових відправлень, 5000 декларацій вантажів, 400 тонн
вантажів, а також 100 одиниць спеціальної тари, становитиме 76 автотранспортних засобів.
2. щодо залежності кількості автотранспортних засобів адресного обслуговування
від надходження в загальну логістичну систему оператора поштового зв’язку відправлень
та вантажів на певну дату:
• при зростанні кількості місць поштових відправлень на 1 штуку кількість автомобілів, задіяних в
адресному обслуговуванні по системі, у середньому зросте на 0,015 одиниць;
• при зростанні об'єму поштових відправлень на 1 кубічний метр кількість автомобілів адресного
обслуговування по системі у середньому зросте на 0,0001 автотранспортні засоби;
• при збільшенні кількості місць вантажів на 1 штуку кількість автомобілів, задіяних в адресному
обслуговуванні по системі, у середньому зменшиться на 0,0015 одиниць;
• при зростанні об'єму вантажів на 1 кубометр кількість автомобілів адресного обслуговування
по системі у середньому зросте на 0,039 одиниць.
Точковий прогноз кількості автомобілів адресного обслуговування, які необхідно залучити в роботу
по всій системі компанії, при надходженні у неї 15000 місць поштових відправлень, 600 метрів кубічних
поштових відправлень, 15000 місць вантажів та 1500 кубометрів вантажів, рівний 321 одиниці.
3. щодо залежності кількості автотранспортних засобів адресного обслуговування на
філії компанії від кількості маршрутів адресного обслуговування та надходження
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відправлень на даний підрозділ коефіцієнти множинної регресії показують на скільки одиниць
зміниться кількість автотранспортних засобів адресного обслуговування на філії компанії при
зростанні факторної ознаки на одну одиницю, зокрема:
• при зростанні кількості маршрутів адресного обслуговування, закріплених за підрозділом
компанії, на один, кількість автомобілів адресного обслуговування, закріплених за цим підрозділом
компанії, у середньому зросте на 0,884 одиниці;
• при зростанні середньоденного надходження поштових відправлень на підрозділ компанії на 1
місце кількість автомобілів адресного обслуговування на цьому підрозділі у середньому зросте на
0,002 автотранспортні засоби;
• при збільшенні середньоденного надходження вантажів на підрозділ на 1 місце кількість
автомобілів адресного обслуговування, закріплених за підрозділом компанії, у середньому зросте на
0,002 одиниці.
Отже, у випадку відкриття нової філії компанії із середньоденним надходженням на цей
підрозділ 1000 місць поштових відправлень, 1500 місць вантажів, а також покриття ним 50 маршрутів
адресного обслуговування, для забезпечення якісної доставки відправлень споживачам новим
підрозділом необхідно залучити 44 автомобілі.
Окремим завданням подальших досліджень необхідно виділити побудову схеми руху
магістрального транспорту для перевезення відправлень між філіями-підрозділами поштовологістичної компанії за критерієм мінімальних витрат на оплату магістралей з урахуванням:
• заданого обсягу вантажопотоку між підрозділами;
• прогнозу вантажопотоку між підрозділами;
• конкурентних або контрактних термінів доставки до підрозділів та до адрес одержувачів;
• граничних термінів виїзду та прибуття магістралей;
• обмежень по часу на вантажні та облікові операції, включаючи часткове розвантаження і
завантаження;
• спадання збереженості відправлень при зростанні кількості їх обробок та часткових
розвантажень;
• технічної оснащеності підрозділів для виконання вантажних робіт з магістралями обраного
формату;
• можливості управління пропускною здатністю системи з урахуванням короткострокових та
сезонних коливань вантажопотоку;
• можливості входження в систему нових підрозділів;
Наступним завданням подальших досліджень є побудова та розв’язок моделі класу розвитку та
розміщення виробництва для оператора поштового зв’язку, а також побудова концептуальної моделі
адміністрування операційної діяльності поштово-логістичної компанії.
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COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE:
CONCEPT, INTERRELATION, COMPETITIVE ADVANTAGES
Постановка проблеми. Функціонування ринкових відносин передбачає створення рівних
можливостей для суб’єктів господарської діяльності, а також їх конкуренцію. Однією з причин низької
конкурентоспроможності українських підприємств є недостатнє розуміння змісту й переваг конкуренції
та низька здатність боротися за розширення своєї частки на внутрішньому або зовнішньому ринках.
Наприклад, сьогодні щомісячно зростають обсяги експорту із введенням безмитного вивозу товарів у
Європейський Союз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вплив у дослідження конкурентоздатності
економіки здійснили такі західні вчені, як П. Кругман, С. Ліндер, Б. Олін, М. Портер, Д. Сакс, А. Сміт,
Л. Саммерс, Дж. Харт, Е. Хекшер, К. Макконел, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Останнім часом
проблеми конкуренції досліджують вчені з пострадянських країн, а саме Я. Базилюк, З. Варналій,
Т. Гринько, Б. Дикань, І. Драган, Я. Жаліло, І. Злидень, Ю. Іванов, Д. Лук’яненко, В. Оберемчук,
С. Соколенко, Р. Фатхутдінов, О. Чернега та ін. У науковій літературі існують десятки визначень
конкурентоздатності підприємств, а тому доцільним є проведення аналізу найпоширеніших, що
сформульовані відомими науковцями. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю постійного
вивчення змісту конкурентоздатності підприємств, адже зі зміною політичного та економічного
простору посилюється необхідність протистояти добросовісній та недобросовісній конкуренції.
Напрями подолання конкуренції відображені в Законах України «Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», «Про захист економічної
конкуренції» тощо [7].
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування взаємозв'язку понять конкуренції,
конкурентоздатності, конкурентоздатності підприємства та їхнє відображення на підприємницькій
діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Надання економічному суб’єкту права
виходу на ринок зумовили вивчення конкуренції для забезпечення комерційного успіху.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підходи до критеріїв конкуренції можуть бути
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поділені за типами: поведінкові, структурні, функціональні [10, с. 49]. Поведінкові – це розуміння
конкуренції як боротьби за гроші споживачів шляхом задоволення їх потреб. Поряд з поведінковим,
одержало розповсюдження структурне трактування конкуренції. У структурному трактуванні
конкуренції робиться акцент на аналізі структури для визначення ступеня свободи продавця та
покупця на ринку, а також способу виходу на нього на домінуючих умовах. А. Сміт пов’язував
конкуренцію з парним, без змови суперництвом, що відбувається між продавцями або покупцями за
найбільш вигідні умови продажу товару. При цьому основним методом конкурентної боротьби він
вважав зміни цін [1, с. 21]. З часом поведінкове розуміння конкуренції продовжує удосконалюватися в
напрямку більш точного визначення її мети та способів ведення.
Марксистська економічна доктрина, що заперечувала основні принципи ринкової економіки,
трактувала конкуренцію як соціалістичне змагання, що органічно поєднує в собі товариську співпрацю
та взаємодопомогу працівників. Згідно з неокласичною теорією, поведінкове тлумачення конкуренції
пов’язується з боротьбою за економічні блага, які є рідкісними в тому розумінні, що їхня кількість є
меншою за потенційну потребу.
Відповідно функціонального змісту – це суперництво старого з новим. Функціональний підхід
визначає роль, яку конкуренція відіграє в економіці. Конкуренція примушує підприємства постійно
шукати та знаходити нові види продукції високої якості, спонукає реагувати на потреби споживачів,
сприяє розвитку науки та техніки, інформаційних систем та технологій. З іншого боку, конкуренція
призводить до нестабільності в бізнесі, є причиною інфляції, безробіття, банкрутства підприємств та
ін. Це розкривається через функції: удосконалення виробництва й оновлення товарів або послуг;
формування рушійних сил підприємства; саморегуляції ринкової системи в цілому;знаходження нових
форм задоволення потреб споживачів [13, с.38].
Трактування категорії «конкуренція» наведено в таблиці 1, яка частково побудована за автором
монографії та доповнена нами [4, с. 22-25].
Таблиця 1
Трактування категорії «конкуренція»
Автор

Зміст поняття

Н. Педченко
[4, с. 23]

Конкуренція визначається як змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки
власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти
господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
Конкуренція - наявність на ринку великої кількості незалежних продавців і покупців, які мають
можливість вільно входити на ринок та виходити з нього.
Конкуренція - суперництво у будь-якій сфері діяльності між окремими юридичними або фізичними
особами, зацікавленими у досягненні мети.
Конкуренція – економічний процес взаємодії, взаємозв’язку та боротьби комерційних суб’єктів ринкової
системи в процесі створення, збуту та споживання матеріальних благ. Це регулятор ринкових відносин,
стимулятор НТР та ефективності суспільного виробництва.
Конкуренція є об’єктивним економічним явищем, яке в розвиненому товарному виробництві примушує
господарчі суб’єкти прагнути до збільшення прибутку за рахунок розширення масштабів діяльності,
зростання продуктивності праці та удосконалення форм організації виробничого процесу.

Р. Фатхутдінов
[15, с. 23]

Конкуренція – це процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами з метою одержання
перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об’єктивних або
суб’єктивних потреб у межах законодавства або в природних умовах.

Закон України
[8, с. 19]
К. Макконел, С.Брю
[10, с.31]
Г. Азоєв
Г. Багієв
[4, с. 19]

Б. Шпотов
А. Юданов
[4, с. 25]

Конкуренція – це вже не «продукт проти продукту», «ефективність проти неефективності», а «нелінійна
інновація проти лінійної».
Конкуренція - боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, яка ведеться
ними на доступних сегментах ринку.

На наш погляд, конкуренція – це динамічний процес, який розвивається, безперервно
змінюється, на якому з’являються нові товари, сучасні шляхи маркетингу, нові виробничі процеси та
ринкові сегменти. Зміст конкуренції полягає в суперництві підприємців, коли їхні самостійні дії
обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку та
стимулювати виробництво товарів, що необхідні споживачеві.
Іноді автори визначають конкуренцію, як центр всієї системи ринкового господарства, в якому і
продавці, і покупці конкурують на ринку між собою з метою досягти кожен своєї мети за рахунок
конкурентів [1, с. 23].
Підприємство має свою об'єктивну ціль – перейти від досконалої конкуренції до монополії на
ринку. На етапі зародження воно визнає необхідність досконалої конкуренції, а з часом досягає
олігопольного, а потім монопольного становища. Проблема зводиться до забезпечення найвигідніших
умов виробництва й збуту товарів, а метою конкурентної боротьби для кожного суб’єкта є отримання
монопольного становища на ринку. Для досягнення цілей використовуються різні засоби, як коректні
або легальні, так і не коректні або нелегальні. Окрім цих тенденцій у розвитку галузей національної
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економіки, на стан конкуренції в Україні впливає також специфіка політично-економічних відносин з
Росією, які поєднують елементи ринку та централізованої економіки.
У підприємницькій практиці суперництво розгорається між виробниками за ринок збуту товарів,
завоювання певного сегмента ринку. Ідеальне становище на ринку — це коли продавці рекламують і
продають свої товари так, щоб споживач мав змогу об’єктивно їх оцінити. На жаль, це не завжди так.
Іноді продавці надають споживачам необ’єктивну інформацію про свої товари або товари своїх
конкурентів. Часто вони намагаються видати свої товари за ті, що виробляються іншими відомими
торговими марками та мають кращу репутацію. Економічна конкуренція,як регулятор пропорцій
суспільного виробництва, що стимулює його ефективність, є фактором утворення середньої норми
прибутку, формування ринкової вартості товару, диференціації товару чи послуги [6, с. 323]. Отже,
пропозиція товару чи послуги формується кожною конкретною організацією під впливом попиту
споживачів і конкурентного тиску інших суб’єктів господарювання в умовах нестабільного середовища.
Критерієм адаптації підприємства до нестабільних умов господарювання є рівень
конкурентоспроможності, а тому необхідно досліджувати взаємозв’язок між глобальною
конкурентоспроможністю країни в цілому, підприємств, конкретних товарів. На сучасному етапі у
вітчизняних підприємств існують такі проблеми у сфері визначення своєї конкурентоспроможності:
політична та економічна криза, інфляція, низький рівень інформаційного забезпечення, відсутність
чітких цілей та завдань оцінювання, інтуїтивний характер проведення оцінки.
Конкурентоспроможність є синтезом багатьох економічних категорій. У широкому розумінні
конкурентоспроможність зумовлена економічними, соціальними, політичними чинниками, позиція
країни або товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках. За умов відкритої економіки
вона може визначатися і як здатність країни (підприємства) протистояти міжнародній конкуренції на
власному ринку і ринках інших країн [3, с.130]. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції в
нестабільному середовищі, за місце на ринку змушує країни (підприємства) постійно шукати нові
резерви, вимагає вдосконалення технологій з метою створення більш якісних товарів.
Оскільки в літературі є низка визначень конкурентоспроможності, але не сформовано загальний
підхід щодо дослідження конкурентоспроможності різних об’єктів, то є необхідність проаналізувати
поняття з єдиних системних і методичних позицій і уявлень про її сутність, конкретизуючи та
доповнюючи зміст цього поняття для кожного з можливих об’єктів дослідження (табл.2).
Таблиця 2
Трактування категорії «конкурентоспроможність»
Зміст поняття

Автор
Т. Гринько
[2, с.51]
Б. Карлофф
[4, с. 24]

Конкурентоспроможність – синтез якості й можливості успішної реалізації продукції на конкурентному
вітчизняному або міжнародному ринку у певний момент часу за рахунок досягнення конкурентних переваг
Конкурентоспроможність - здатність забезпечити кращу позицію в порівнянні з конкуруючим
підприємством

М.Портер
[13, с. 51]

Конкурентоспроможність – це обумовлений економічними, соціальними та політичними факторами стан
країни або окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Н. Дробітько
[4, с. 23]
А.Дементьєва
[4, с. 23]
Р.Фатхутдінов
[15, с. 53]

Конкурентоспроможність – виступає результатом створення підтримки протягом тривалого періоду часу
та сукупної оцінки конкурентних переваг
Конкурентоспроможність – це сукупність переваг і здатності суб’єкта в порівнянні з йому подібними в
боротьбі за досягнення мети, характерної для них, в умовах дії законів певного навколишнього середовища
(системи)
Конкурентоспроможність - властивість об’єкт, що характеризує ступінь реального чи потенційного
задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на
конкретному ринку

Підхід у таблиці щодо трактування поняття «конкурентоспроможність» дає можливість
визначити його як наукову здатність досягти найкращих результатів у конкретній сфері діяльності в
процесі суперництва, так і аспект ринкового суперництва, бо саме він утворює засади поняття.
Згідно з концепцією конкурентоспроможності, для виробництва головним предметом
економічного суперництва є боротьба за споживача та ресурси.
Основна відмінність підходу полягає в тому, що він розглядається з позицій володіння
властивостями, які створюють переваги в конкурентній боротьбі за споживача та корисні ресурси.
Конкурентоспроможність можна визначити як здатність суб’єкта активно завоювати та утримуватися
в сегменті як внутрішнього, так і зовнішнього ринку в конкретно визначений час.
Аналізуючи наведені трактування конкурентоспроможності, можна визначити такі точки зору:
існування власного мотиву до діяльності, очікування позитивних результатів; наявність конкурентних
переваг; можливість і здатність протистояти суперникам. Але жодне з трактувань не акцентує уваги на
раціональності використання ресурсів, не наголошує на пошуку додаткових резервів задля
підвищення цього показника в майбутньому. Вивчення джерел свідчить про те, що ототожнювати
поняття конкурентоспроможності товару і конкурентоспроможності підприємства не є коректним.
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Використання терміна «конкурентоспроможність підприємства» в економічній літературі й
нормативно-технічній документації не уніфіковано.(табл.3). Усі дослідники відзначають такі риси цього
показника, як порівняльний і часовий характер.
Таблиця 3
Трактування категорії «конкурентоспроможність підприємства»
Автор
Г. Бондаренко
В. Шинкаренко
Т. Гринько
[3, с. 53]
В. Дікань
[3,с. 30]
Енциклопедія
[6, с. 297]
Ю. Іванов
[9, с. 13]
М. Мескон
[11, с. 323]
М. Портер
[13, с. 244]
В. Оберемчук
[12,с.212]
О. Савчук
[14, с. 58]
Р. Фатхутдінов
[15, с. 433]
І.М. Злидень
[8, с. 76]
А.Ю. Юданов

Зміст поняття
Конкурентоспроможність підприємства – динамічна характеристика властивості підприємства
адаптуватися до змін в зовнішньому середовищі та забезпечувати при цьому достатній рівень конкурентних
переваг.
Конкурентоспроможність підприємства – порівняльна перевага підприємства відносно інших підприємств
галузі країни та за її межами.
Конкурентоспроможність підприємства – визначає конкурентостійкість підприємства та визначається
внутрішніми факторами.
Конкурентоспроможність підприємства – рівень його компетентності порівняно з іншими підприємствамиконкурентами за такими параметрами, як технологія, практичні навички і професійні знання персоналу, рівень
стратегічного і поточного планування, політика збуту, рівень управління, комунікації, якість систем управління
виробництва продукції тощо.
Конкурентоспроможність підприємства - це система, яка складається з безперервно взаємодіючих
факторів та характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства до отримання та
утримання конкурентної переваги.
Конкурентоспроможність підприємства - відносна характеристика, яка відображає відмінності в розвитку
даної фірми від конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і за
ефективністю виробничої діяльності.
Конкурентоспроможність – положення товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринку, яке
визначається сукупністю факторів та відображається сукупністю показників.
Конкурентоспроможність підприємства – комплексна порівняльна характеристика підприємства, що
відображує ступінь переваги оціночних показників діяльності підприємства, що визначає його успіх на
певному ринку за певний проміжок часу щодо сукупності показників підприємств-конкурентів.
Конкурентоспроможність підприємства – характеристика, що визначає стійкість підприємства, здатність
його зберігати своє становище на ринку чи розширювати займаний сектор ринку.
Конкурентоспроможність підприємства визначається як середньозважена величина за показниками
конкурентоспроможності конкретних товарів на конкретних ринках.
Конкурентоспроможність підприємства - це спроможність підприємства до отримання синергічного ефекту
від раціонального використання конкурентних переваг.
Конкурентоспроможність підприємства – спроможність підприємства виробляти та реалізовувати
конкурентоспроможну продукцію.

Звідси, конкурентоспроможність підприємства на певному сегменті товарного чи
регіонального ринку є узагальненою оцінкою його конкурентних переваг щодо формування ресурсного
потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої ефективності функціонування
системи, які мають місце на момент чи період оцінювання. Конкурентоспроможність характеризується
наявністю конкурентних переваг і певною конкурентною позицією. Конкурентні переваги формуються
багатьма чинниками: станом ефективності виробництва, наявністю права на володіння патентами,
станом реклами, рівнем менеджменту, станом відносин із споживачами.
Конкурентна позиція є місцем, яке те чи інше підприємство займає у своїй галузі відповідно до
результатів своєї діяльності та своїх недоліків і переваг порівняно з конкурентами.
Конкурентоспроможність підприємства закладається на вході, тобто залежить від якості вхідних
ресурсів: матеріальних, фінансових, інформативних, соціальних, інформаційних, інтелектуальних.
Крім цих ресурсів у нинішній час вхідними ресурсами є інформаційні та інтелектуальні.
Все, що спостерігається на «виході» підприємства, і в цілому визначає його
конкурентоспроможність та залежить від самого підприємства (якості його «входів», ефективності
функціонування операційної системи.
Висновки з даного дослідження. На основі обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків
встановлено, що конкурентоспроможність підприємства є властивістю витримувати конкуренцію в
порівнянні з аналогічними об’єктами на конкретному ринку;як поняття низка авторів не розглядають
його з точки зору ринку та конкурентоспроможності товарів (послуг);як поняття часто визначає лише
оцінку рівня на певний момент, не враховуючи потенційне зростання; характеризує ступінь
ефективності використання всіх його ресурсів; характеризує ступінь його привабливості для
інвестора;є відносним показником, який залежить від країни у рейтингу глобальної
конкурентоспроможності;залежить від впливу нестабільного середовища.
Жодне з трактувань конкурентоспроможності підприємства не акцентує уваги на раціональності
використання ресурсів, не вказує на можливість пошуку нових резервів підвищення її рівня в
майбутньому.
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PROMISING PRODUCT RANGE OF AS PART OF THE ECONOMIC
STRATEGY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
Постановка проблеми. Ринковий механізм економіки вимагає постійного повного
вдосконалення господарського механізму і насамперед системи управління підприємствами в умовах
нестабільності ринкового середовища. У підприємств з’являються нові партнери, ускладнюються
виробничі зв’язки, змінюються ціни на ресурси, вводяться нові законодавчі акти, що визначають
правила взаємин підприємств з державними інститутами. Ці та інші об’єктивні умови розвитку
економіки визначають необхідність розробки концепції управління підприємствами.
Значно змінюється місце та роль асортиментної політики в загальній системі управління
підприємствами. Це пояснюється тим, що більшість підприємств проходять досить складний етап,
обумовлений переходом від планування товарного асортименту до розробки асортиментної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню окремих завдань цієї проблеми
присвячено чимало теоретичних та практичних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед
них слід відзначити праці Акоффа Р.Л., Ансоффа І., Борисова А.М., Герасимчук В.Г., Герчикової І.М.,
Ілляшенко С.М., Кардаша В.Я., Котлера Ф., Кофмана А., Лофті А. Заде, Максимової І., Марковіца Х.,
Мозгового О.І., Недосєкіна О.О., Осовської В.Г., Перерви П.Г., Старостіної А.А.
В роботах цих авторів висвітлюються питання сутності, комплексного дослідження ринку, його
сегментація, визначення місткості, управління збутом та його стимулювання, конкуренції, стратегії
управління, планування діяльності, товарної політики. Проведений аналіз результатів дослідження
підтверджує доцільність подальшого вивчення проблеми для обґрунтування перспективного
товарного асортименту як складової частини економічної стратегії машинобудівного підприємства.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та значення асортиментної
політики в сучасних умовах; дослідження значення перспективного товарного асортименту як
складової частини економічної стратегії машинобудівного підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розвитку та функціонування
машинобудівних підприємств формування асортиментної політики посідає одне з провідних місць у
підвищенні ефективності виробництва [4].
Розробка стратегії представляє собою складний ітеративний процес розгляду певної кількості
альтернатив розвитку підприємства, постійної переоцінки та періодичної перевірки здійснюваної
стратегії в залежності від стану середовища діяльності.
Економічна стратегія - ефективне досягнення мети підприємства економічними засобами.
Основним результатом розробленої асортиментної політики підприємств є формування
асортименту конкурентоспроможних на необхідному рівні товарів; знаходженням для них оптимальних
товарних ніш (сегментів); розроблення та впроваджування стратегії маркування, обслуговування товарів.
Максимальний ефект у досягненні перерахованих вище результатів асортиментної політики
підприємств можливий лише у випадку, якщо вони використовуватимуть у своїй діяльності основні
економічні категорії та принципи маркетингу. Маркетинг є економічним процесом, тому забезпечує
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найкращий контакт виробника та споживача, має вагомий арсенал засобів здійснення програми
асортиментної політики підприємств.
З метою забезпечення безперервної реалізації продукції необхідно приділяти значну увагу
управлінню асортиментною політикою підприємства. Оскільки ринок весь час змінює свої інтереси,
умови, пріоритети, вимоги, то і попит на продукцію не залишається сталим. Якщо асортимент
«застаріє», або не буде відповідати вимогам сьогодення (вимог інколи буває надто багато), це може
негативно вплинути на діяльність підприємства взагалі.
Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками, найменуваннями, розмірами, типами,
сортами, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками.
Асортиментна політика – система заходів із визначення переліку товарних груп, які мають
найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність
діяльності підприємства в цілому [4].
Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства
проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та
основні шляхи їх досягнення таким чином, що підприємство має спільний (об’єднуючий всі його
підрозділи) напрямок розвитку [1].
Враховуючи різний попит на продукцію, що виробляється підприємствами, проводиться сегментація
попиту. Сегментація попиту заснована на застосуванні різноманітних критеріїв розподілу споживачів на
групи, на різні види та моделі товарів різних за якістю і обсягом. Кожен сегмент ринку, як правило, вимагає
різні товари та комплекси маркетингу. При проведенні сегментації ринку використовуються дві головні
групи критеріїв: в запитах споживачів, що характеризують розходження з погляду їх існуючих і потенційних
потреб і з погляду їхньої можливості сплатити за задоволення своїх потреб.
Визначення динаміки та характеру попиту споживачів на продукцію також відіграє вагому роль.
Результатом може стати виявлення продукції зі зростаючим, стабільним або попитом, що падає.
Рівень попиту покупців на продукцію, що має місце на ринку, представляє собою стан попиту,
обумовлений тривалістю й умовами життєвого циклу продукції. Після проведення підприємствами
вивчення попиту можливі наступні його види: негативний, відсутній попит, прихований, падаючий,
нерегулярний, повноцінний, надмірний, ірраціональний.
Асортиментна політика визначає оптимальне співвідношення набору виробів, різних за стадіями
життєвого циклу, які одночасно перебувають на даному ринку. Оптимізація номенклатури виробів, що
продаються на ринку одночасно, але є різними за ступенем новизни, дозволяє гарантувати підприємствам
відносно стабільні загальні умови забезпечення обсягів реалізації, покриття витрат і рівня прибутків.
Звичайно, немає єдиних рекомендацій, яку кількість видів продукції і її модифікацій
підприємства повинні одночасно виробляти та продавати на ринку.
Так само, як не існує єдиних наборів товарів, котрі одночасно обертаються на ринку в
залежності від їхньої стадії життєвого циклу.
Однак одночасно на ринок рекомендується випускати наступні асортиментні групи товарів:
- основну - товари, що приносять основні прибутки підприємствам і знаходяться в стадії росту;
- підтримуючу - товари, що стабілізують виторг від продажів і знаходяться в стадії зрілості;
- стратегічну - товари, покликані забезпечувати майбутні прибутки підприємства;
- тактичну - товари, що знаходяться, як правило, у стадії росту і зрілості та покликані
стимулювати продаж основних товарних груп.
Хоча на ринку і не присутня група товарів, які розробляються, вона також повинна враховуватися в
асортиментній політиці підприємства, оскільки поступово готується до виходу на ринок.
Звичайно, будуть і товари, які залишають ринок. При цьому важливі співвідношення даних груп і
їхня частка на ринку. І практика показує, що основна група товарів складає, як правило, 73-85% усіх
товарів, що обертаються на ринку.
Споживач останнім часом розглядається як основа організації менеджменту. Цієї точки зору
дотримуються багато авторів робіт з менеджменту (Петерс Т., Друкер П.) [4; 6]. Зовнішнє середовище
впливає на асортиментну політику через потреби споживача, визначивши тим самим її стратегію.
Постачальники відіграють значну роль при формуванні асортиментної політики підприємств,
беруть участь у процесі зростання розмаїтості використовуваних у виробництві матеріалів, оборотних
фондів і їх чисельності. Підприємства дедалі більше залежать від того, наскільки повно і вчасно буде
задоволена їхня потреба в матеріалах і устаткуванні.
Посередники, з’єднуючи постачальників, виробників зі споживачами, впливають на вхідні і
вихідні канали підприємств. Посередницька діяльність - це насамперед товаропровідна мережа,
головним завданням якої є швидка й ефективна доставка товарів від виробника до споживача з
гарантією сервісного обслуговування [9].
Економічна стратегія підприємства виробляє правила та прийоми економічно-ефективного
досягнення однотипних, за масштабами впливу на конкурентний статус підприємства, стратегічних цілей.
Взаємне поєднання за часом та ресурсами локальних стратегічних дій дозволить досягти глобальної мети
економічної стратегії - створення та підтримання конкурентної переваги підприємства [3].
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Фактори, що впливають на асортимент продукції: наукові розробки в галузі; оновлення
асортименту продукції фірмами-конкурентами; зміни в ринковому попиті; суто виробничі потреби
(бажання уникнути недозавантаженості потужностей, використати побічні продукти для підвищення
ефективності виробництва).
Створення, розробка та ефективна реалізація товару є основними складовими асортиментної
політики підприємств, що у свою чергу і визначають її зміст. Тому мета управління асортиментною
політикою підприємства полягає в розробці та формуванні оптимального товарного асортименту
продукції, виробництво якого забезпечило б прибуток виробнику і задовольнило потреби споживачів.
Відповідно до цієї мети розробка машинобудівними виробниками перспективної асортиментної
політики вимагає вирішення таких завдань:
1) дослідження умов конкурентної переваги;
2) дослідження ринків потенційних товарів і послуг, що відповідають місії підприємства, і вибору
таких стратегічних зон господарювання, які здатні в тривалій перспективі забезпечити зовнішню
гнучкість підприємства, тобто можливість переорієнтації підприємства на функціонування в найбільш
сприятливих зонах;
3) формування перспективного товарного асортименту підприємства, що найбільш повно
задовольнить актуальні індивідуальні й виробничі потреби потенційних покупців в середині країни та
за її межами, і що забезпечує на цій основі систематичний прибуток, тобто прибуток, який дозволить
реалізовувати програми розширеного відтворення;
4) розподіл наявних в розпорядженні підприємства додаткових ресурсів, які взаємодіють між
різноманітними напрямками діяльності, що забезпечує максимальну продуктивність (рентабельність)
використання цих ресурсів;
5) формування ефективної цінової політики, що забезпечує в довгочасній перспективі тривале
становище підприємства в традиційних і нових сегментах ринку, котрі освоюються.
6) раннього виявлення кризових тенденцій як в рамках національної економіки та її галузей, так і
всередині підприємства, і попередження банкрутства підприємства [2].
Задоволення потреб споживачів - величина змінна. Вона залежить від комплексу факторів, які
впливають на неї. Це і соціальний статус, і рівень доходів населення, очікування, і навіть смаки, які є
різні у кожної людини. Підходи до розробки асортименту та номенклатури продукції чи послуг повинні
бути комплексними і всебічними, з урахуванням всіх вище перерахованих факторів. Підприємство
нездатне задовольняти потреби усіх верств населення одночасно. Виходячи на ринок, воно обирає
сегмент господарювання і тим самим обирає контингент споживачів, який має свої особливості.
Асортимент і номенклатуру потрібно розробляти з максимальним врахуванням цих особливостей, і
навіть більше того. Це дасть можливість розширити ринки збуту та завоювати нових покупців.
Сутність управління асортиментною політикою підприємств розкривається у функціях
управління. Анрі Файоль вважав, що існує п'ять функцій, це: планування, організація, розпорядження,
координація та контроль [8]. Огляд сучасних літературних джерел дозволяє виявити також інші
функції: планування, організація, розпорядження, мотивація, керування, координація, аналіз,
дослідження, оцінка і т.д. Виходячи з цього, функції управління асортиментною політикою полягають у
наступному (рис. 1):
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ

Планування ефективного
товарного асортименту, марки,
упакування, сервісу

Організація процесу управління
асорти-ментною політикою
підприємств

Мотивація робіт з формування оптимального
товарного асортименту продукції

Координація діяльності
маркетингових служб в області
управління асортиментною
політикою

Аналіз і систематичне спостереження за
управлінськими рішеннями в області
формування асортиментної політики
підприємств

Рис. 1. Функції управління асортиментною політикою
Джерело: [7]

Якщо раніше асортиментна політика підприємств розглядалася як закрита система, що має чіткі
межі, і була відносно незалежною від навколишнього середовища, то в умовах переходу до ринкових
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відносин при розробці асортиментної політики не можна ігнорувати вплив інформації, конкуренції та
багатьох інших факторів.
Аналіз змін усередині системи асортиментної політики вказує на те, що асортиментна політика
як самостійна цілісна система вимагає прийняття управлінських рішень. Вони стосуються окремих
товарних одиниць, асортиментних груп, номенклатури, упакування, марки та сервісного
обслуговування.
Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються
потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді [5].
Для прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо асортиментної політики необхідно
мінімізувати пов’язаний з ним ризик, тобто розробити стратегію розвитку підприємства.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що в сучасних умовах розвитку та
функціонування машинобудівних підприємств формування асортиментної політики посідає одне з
провідних місць у підвищенні ефективності виробництва. Реалізація мети, завдань, напрямків
розвитку даної системи можлива лише на основі раціонального керування. Тому управління
асортиментною політикою підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища має визначати
процес вибору визначеного курсу дій і принципів роботи, щоб забезпечувати ефективне, з комерційної
точки зору, формування товарного асортименту продукції та приносити прибуток виробнику.
Висновки з даного дослідження. В умовах нестабільного ринкового середовища управління
асортиментною політикою має визначальний вплив на діяльність підприємства тому, що сприяє
визначенню оптимального набору виробів та їх різновидів, які в найбільшій мірі на даному етапі
відповідають потребам ринку і водночас дозволяють найбільш ефективно використовувати наявні
науково-технічні можливості виробництва.
Основним завданням управління асортиментом продукції підприємства є оцінка становища та
перспективності кожного виробу.
Загалом, стратегічне планування асортименту продукції полягає в плануванні усіх видів
діяльності, спрямованих на вибір продукції для майбутнього виробництва та збуту, розробки
специфікацій і характиристик цієї продукції у відповідності з вимогами споживачів.
Формування перспективного товарного асортименту підприємства є складовою економічної
стратегії підприємства, причому дуже вагомою складовою, оскільки конкуренти у будь-який спосіб
прагнуть посилити своє становище на ринку. На думку низки американських фахівців, 99% зусиль
конкуруючих підприємств спрямовано на підвищення якості, тобто створення споживчої переваги для
своїх товарів, і лише 1% усіх витрат спрямовується на зниження виробничих витрат. Тому від
структури асортименту продукції прямопропорційно залежить процес розподілу сировинних ресурсів
підприємства. Лише їх розумне та збалансоване використання дасть змогу запобігти перевитрат
сировини та отримати максимальний результат від її використання.
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EVALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES’ INVESTMENT
ACTIVITY
Постановка проблеми. Для прийняття управлінських рішень щодо реалізації інвестиційної
стратегії будь-якого підприємства, і сільськогосподарського зокрема, першочерговим завданням є
оцінка сучасного стану його інвестиційної активності. Водночас достатній рівень інформативності такої
оцінки для формування певних висновків щодо подальших напрямів інвестиційної діяльності можна
забезпечити лише у випадку виконання вимоги комплексності аналізу, що передбачає врахування усіх
сторін інвестиційної діяльності підприємства, не обмежуючись лише оцінкою загальних тенденцій
здійснених інвестицій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рівень наукового дослідження інвестиційної
діяльності характеризується значною кількістю опублікованих за даною проблематикою наукових праць
як в Україні, так і за кордоном. Сучасні економічні та загальнонаукові концепції у сфері аналізу
інвестиційної діяльності викладені у наукових працях вітчизняних дослідників: Н. Барабаш, М. Бондара,
І. Білоус, А. Гайдуцького, С. Гуткевич, Ф. Євдокимова, С. Кір’ян, М. Корінько, Я. Крупки, Л. Лук’яненко,
Л. Ловінської, А. Музиченка, О. Олійник, Є. Сича та інших науковців. Питанням формування методичних
підходів до оцінки інвестиційної діяльності підприємства присвячені наукові розробки А. Касич [1],
К. Кравченко [2], М. Матрос [3], О. Нечаєвої [4], І. Скворцова [5-6], Г. Єршової [7].
Як показали результати аналізу останніх досліджень, кожен із науковців має власне бачення
щодо методичних підходів до оцінки інвестиційної діяльності. Зокрема, О.М. Матрос оцінку інвестиційної
активності розглядає як складову аналізу інвестиційного стану, який передбачає також оцінку
інвестиційної привабливості, інвестиційного потенціалу, інвестиційної ємності [3]. При цьому інвестиційну
активність рекомендується оцінювати за двома показниками: рівнем і динамікою зміни інвестицій та
структури інвестицій. На нашу думку, таких показників недостатньо для всебічної оцінки інвестиційної
активності, тому більш комплексним вважаємо підхід К. Кравченко, якою запропоновано три етапи
∗
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оцінювання: 1) дослідження обсягу, структури та складу інвестицій в динаміці; 2) оцінка рівня
фінансування та спрямованості інвестицій; 3) оцінка ефективності капітальних інвестицій [2]. Водночас
зазначимо, такий підхід не враховує оцінки рівня достатності здійснених капітальних інвестицій,
виходячи із наявних потреб підприємства.
Враховуючи сказане вище, вважаємо, що існує необхідність подальшого удосконалення
методичних підходів до оцінювання рівня інвестиційної активності суб’єкта господарювання з метою
врахування усіх аспектів такої діяльності.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методичних положень і практичних
рекомендацій щодо оцінки інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз обсягів капітальних інвестицій в
сільськогосподарські підприємства України, що займаються птахівництвом, та функціонують
достатньо тривалий час (не менше 10 років) впродовж 2007-2013 рр. дає підстави умовно поділити їх
на три групи за рівнем інвестиційної активності:
І - підприємства, що характеризуються достатньо високим рівнем інвестиційної активності,
зокрема щороку здійснюють суттєві капіталовкладення в придбання (виготовлення, будівництво)
основних засобів;
ІІ - підприємства, обсяг капітальних інвестицій яких є незначним, а самі капіталовкладення
здійснюються нерегулярно;
ІІІ - підприємства, що майже не здійснюють капітальних інвестицій.
Водночас такий поділ є умовним і не дає змоги всебічно оцінити інвестиційну активність
підприємств. Для більш детального аналізу капітальних інвестицій доцільно використати коефіцієнт
відтворення, який, як зазначається в праці А.О. Касич, відображає «достатність загального обсягу
здійснених інвестицій» та забезпечує його порівняння з економічно необхідними [1]. Коефіцієнт
визначається як відношення загального обсягу інвестицій в основні засоби до суми нарахованої за
відповідний період амортизації. Зазначимо, що в даному випадку постає запитання доцільності
врахування незавершених капітальних інвестицій для розрахунку цього показника, адже незавершені
капітальні інвестиції відображають витрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення
об’єктів основних засобів до моменту введення об’єктів основних засобів в експлуатацію (іншими
словами, до моменту визнання основних засобів такими); відповідно, якщо основний засіб ще не
введено в експлуатацію і він не виконує своїх функцій у виробничо-господарській діяльності
підприємства, то стверджувати про те, що відтворення відбулось, не доцільно. Якщо ж від загальної
суми капітальних інвестицій, що надійшли за досліджуваний період, вилучити суму незавершених
капітальних інвестицій (враховуючи їх залишок на початок періоду), то одержимо вартість основних
засобів, що були придбані та/або створені підприємством в процесі відтворення.
Таким чином, у першому випадку мова йде про певний рівень вкладення коштів у основні
засоби, тоді як у другому випадку можна стверджувати про завершений процес відтворення.
Крім того, на нашу думку, співвідношення суми капітальних інвестицій та амортизації слід
розглядати як показник простого відтворення, оскільки саме нарахована сума амортизації є джерелом
фінансування заміни зношених основних засобів.
Враховуючи все сказане вище, рекомендуємо використовувати два показники, які схожі за
змістом, однак характеризують різні аспекти інвестиційного процесу:
1) коефіцієнт фінансування простого відтворення, К Ф _ В ;
2) коефіцієнт відтворення, КВ.
Коефіцієнт фінансування простого відтворення, К Ф _ В , показує, на скільки капітальні інвестиції
забезпечують просте відтворення основних засобів, що використовуються підприємствами у їх
виробничо-господарській діяльності, та розраховується за формулою:

КФ _ В =

КІ
А

(1)

де КІ - капітальні інвестиції, що надійшли за звітний період (квартал, рік);
А - амортизаційні відрахування за звітний період (квартал, рік).
Коефіцієнт фінансування простого відтворення можна розглядати як показник достатності
фінансування капітальних інвестицій у межах простого відтворення. Інтерпретацію результатів
розрахунку коефіцієнта фінансування простого відтворення доцільно здійснювати за наступними
критеріями:
- коефіцієнт простого відтворення < 1 – здійснені інвестиції не забезпечують відшкодування
нарахованої амортизації – на підприємстві має місце «звужений» тип відтворення основних засобів;
- коефіцієнт простого відтворення = 1 – простий тип відтворення;
- коефіцієнт простого відтворення > 1 – має місце розширене відтворення основних засобів.
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Результати розрахунків коефіцієнта фінансування простого відтворення основних засобів
сільськогосподарських підприємств наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Коефіцієнт фінансування простого відтворення основних засобів
сільськогосподарських підприємств
Рік
Підприємство
1
ПАТ "Новоазовська
птахофабрика"
ПАТ "Птахофабрика
"Ражнівська"
ПАТ "Володимир-Волинська
птахофабрика"
ПАТ "Птахофабрика "Перше
Травня"
ПАТ "Лисичанська
птахофабрика"
ПАТ "Птахофабрика
Тернопiльська"
ПАТ "Птахофабрика "Україна"

за період

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

8

20102013
9

20072013
10

0,07

3,16

0,00

0,00

0,00

0,04

0,10

0,03

0,44

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

x

7,38

3,41

0,24

0,10

1,35

1,09

6,97

2,76

2,79

0,68

1,06

0,14

0,05

0,02

0,03

0,14

0,05

0,26

1,22

3,74

0,74

1,09

0,12

0,20

0,00

0,33

0,84

0,00

0,09

0,00

0,26

2,15

1,59

2,33

1,70

1,07

1,32

7,45

0,23

0,70

0,19

0,49

1,37

0,66

0,93

ВАТ «Птахофабрика
«Васильківська»

0,00

0,00

1,15

2,02

0,29

0,00

0,02

0,40

0,43

ПАТ "Барський птахокомбінат"

1,10

0,00

0,05

0,05

0,00

x

0,00

0,23

0,31

ПАТ "Долинський птахокомбінат"

0,61

6,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

10,5

75,5

11,58

19,36

0,03

11,11

3,14

6,79

11,63

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,16

0,10

0,13

0,59

1,30

2,69

1,29

3,24

1,41

2,12

1,86

8,96

3,83

2,32

0,66

0,18

1,91

1,21

0,91

1,82

1,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

2,99

3,35

0,99

0,11

0,08

0,53

1,95

0,52

0,90

0,00

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПАТ "Птахогосподарство
"Червоний прапор"
ПАТ "Племінне
птахогосподарство
"Комунарське"
ПАТ "Березнівське
птахопідприємство"
ПАТ "Птахокомбінат
"Бершадський"
СВАТ"Птахокомбінат
"Тульчинський"
ПАТ "Племптахорадгосп
Броварський"
ЗАТ "Бiлоцеркiвське
птахопiдприємство"

Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності підприємств [8]

Крім загальних висновків щодо основних тенденцій зміни коефіцієнта фінансування простого
відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств розрахунок та оцінка їх значень
дають підстави виділити основні групи суб’єктів господарювання за характером інвестиційної
діяльності (рис. 1):
1 - підприємства, рівень інвестиційної діяльності яких є критично низьким (капітальні інвестиції
в окремі періоди або не здійснювались взагалі, або є незначними) – коефіцієнт фінансування
простого відтворення основних засобів дорівнює 0 або близький до 0 ( К Ф _ В ∈ 0;0.2 − 0.3 ).

[

]

2 - підприємства, які здійснюють капітальні інвестиції періодично:
2А – підприємства, які характеризуються тенденціями зниження інвестиційної активності: значні
обсяги капітальних вкладень в у певні періоди (як правило, в періоди економічного зростання)
змінюються зниженням інвестиційної активності (або повною відмовою від інвестицій) в кризові
моменти; це сільськогосподарські формування з незначним запасом фінансової міцності, що є
особливо чутливими до кризових явищ в економіці;
2Б – підприємства, що здійснюють інвестиції регулярно (за деякими винятками), однак загалом
їх обсяг не забезпечує розширеного відтворення основних засобів;
2В – підприємства, які здійснюють капітальні інвестиції нерегулярно, проте має місце стійка
тенденція до зростання їх обсягів, або ж обсяги інвестицій в окремі періоди є настільки значними, що
«покривають» потребу в інвестиціях в майбутньому;
3 - підприємства, які регулярно (за деякими винятками), здійснюють інвестиції, що забезпечують
не лише просте (за рахунок амортизаційних відрахувань) але й розширене відтворення основних
засобів.
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І
підприємства, що характеризуються
достатньо високим рівнем
інвестиційної активності, щороку
здійснюють суттєві капіталовкладення
в основні засоби
3
підприємства, які регулярно
здійснюють інвестиції, що
забезпечують розширене
відтворення основних засобів

ІІ
підприємства, обсяг
капітальних інвестицій яких
є незначним, а
капіталовкладення
здійснюються нерегулярно

ІІІ
підприємства, що
майже не здійснюють
капітальних інвестицій

1. ПАТ
"Володимир-Волинська
птахофабрика"
2. ПАТ "Птахогосподарство
"Червоний прапор"
3. ПАТ "Березнівське
птахопідприємство"
4. ПАТ "Птахокомбінат
"Бершадський"

2В
підприємства, які здійснюють
капітальні інвестиції
нерегулярно, проте має місце
стійка тенденція до
зростання їх обсягів

ПАТ "Птахофабрика
Тернопiльська"

2Б
підприємства, що здійснюють
інвестиції регулярно (за
деякими винятками), однак
загалом їх обсяг не
забезпечує розширеного
відтворення основних засобів

1. ПАТ "Птахофабрика "Перше
Травня",
2. ПАТ "Лисичанська птахофабрика"

2А
підприємства, які
характеризуються
тенденціями зниження
інвестиційної активності

1.
ПАТ
"Племптахорадгосп
Броварський"
2. ПАТ "Птахофабрика "Україна"

1.
Підприємства, рівень
інвестиційної діяльності яких
є критично низьким
(капітальні інвестиції в окремі
періоди або не
здійснювались взагалі, або є
незначними)

ПАТ "Долинський
птахокомбінат"
ВАТ «Птахофабрика
«Васильківська»

ПАТ "Новоазовська
птахофабрика"
ПАТ "Барський
птахокомбінат"

ПАТ "Птахофабрика
"Ражнівська"
ПАТ "Племінне
птахогоспо-дарство
"Комунарське"
СВАТ "Птахокомбінат
"Тульчинський",
ЗАТ «Бiлоцеркiвське
птахопiдприємство

Рис. 1. Матриця оцінки рівня інвестиційної активності сільськогосподарських
підприємств
Порівнявши результати такого групування із результатами проведеного вище поділу
підприємств за рівнем інвестиційної активності, одержимо такі можливі типи інвестиційної поведінки
сільськогосподарських підприємств:
сектор І-3 – підприємство активно здійснює інвестиційну діяльність, обсяг інвестицій є достатнім
для забезпечення розширеного відтворення; таким підприємствам доцільно працювати в напрямку
розширення спектру форм і методів залучення інвестицій з метою залучення додаткових ресурсів для
розвитку, одержання додаткового доходу та підвищення рівня прибутковості фінансово-господарської
діяльності загалом;
сектор І-2В - рівень капітальних інвестицій є прийнятним, основне завдання – зберегти позитивні
тенденції зростання рівня інвестиційної активності в перспективі;
сектори І-2А, І-2Б, І-1, ІІ-В – інвестиційна стратегія такого підприємства потребує удосконалення,
інвестиційна політика має бути удосконалена в напрямі збільшення обсягів фінансування капітальних
інвестицій за рахунок власних фінансових ресурсів, а також пошуку джерел залучення позикових
коштів, підвищення рівня інвестиційної привабливості;
сектори ІІ-2А, ІІ-2Б, ІІ-1, ІІІ-1 – як правило, на такому підприємстві відсутня інвестиційна
стратегія, капітальні інвестиції здійснюються хаотично в недостатніх розмірах (або взагалі не
здійснюються); існує необхідність повномасштабної розробки інвестиційної стратегії, інвестиційної
політики, можливо із залученням відповідних спеціалістів в галузі інвестиційного менеджменту.
Зазвичай на таких підприємствах має місце гострий дефіцит фінансових ресурсів, низький рівень
прибутковості або збитковість діяльності.
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Для позиціонування конкретного підприємства на матриці слід чітко визначити його
приналежність до однієї із груп. Критерії віднесення до різних груп в матриці оцінки рівня інвестування
в основні засоби сільськогосподарського підприємства наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Критерії віднесення підприємства до різних груп в матриці оцінки інвестиційної
активності сільськогосподарського підприємства
Умовне
позначення
групи

Критерії
віднесення

І

Щорічні
надходження
капітальних
інвестицій

ІІ

Нерегулярні,
неоднорідні за
обсягом капітальні
інвестиції

Умовне
позначення
групи
1

Критерії віднесення

КФ_В

за певний часовий діапазон (3, 5, 10 років) менший 1 і не

перевищує 0,5

КФ_В

2А

за певний часовий діапазон (3, 5, 10 років) менший 1, проте деякі
роки (як правило, в докризовий період) відзначаються підвищеним рівнем
інвестиційної активності, можливі випадки, коли здійснені капітальні
інвестиції в декілька разів перевищують нараховані амортизаційні
відрахування (

К

ІІІ

Практика
фінансування
капітальних
інвестицій
відсутня, якщо
інвестиції
здійснюються в
окремі періоди, то
в дуже незначних
розмірах

Ф _ В

2Б

КФ_В

>1)

за певний часовий діапазон (3, 5, 10 років) менший 1, в більшості

КФ_В

К

Ф _ В
< 1, а в періоди, коли
>1, перевищення є незначним,
років
причому така ситуація має місце нечасто (1-2 роки в часовому діапазоні)

КФ_В
2В

за певний часовий діапазон (3, 5, 10 років) більший 1, проте деякі

роки відзначаються низьким рівнем інвестиційної активності (
останні 2-3 роки

3

КФ_В

КФ_В

КФ_В

< 1). В

>1.

>1 за певний часовий діапазон (3, 5, 10 років); можливі поодинокі

винятки зниження рівня інвестиційної активності (

КФ_В

< 1)

Джерело: власна розробка автора

Використання запропонованого наукового підходу до оцінювання рівня інвестиційної активності
сільськогосподарських підприємств дозволить комплексно оцінити рівень інвестиційної активності
сільськогосподарських підприємств з врахуванням не лише динаміки інвестицій і їх обсягів, але й
здатності забезпечувати необхідний обсяг фінансування простого та розширеного відтворення
основних засобів.
Висновки з даного дослідження. Запропонований методичний підхід до оцінки інвестиційної
діяльності сільськогосподарських підприємств дає змогу якісно оцінити рівень їх інвестиційної
активності. Зокрема:
1) методичний підхід передбачає використання конкретних відносних показників (коефіцієнтів),
які мають кількісне вираження, що максимально забезпечує порівнюваність результатів, а також дає
змогу чітко диференціювати певні рівні інвестиційної активності підприємства;
2) завдяки використанню матриць співвідношення різних показників досягаються максимально
повного врахування усіх чинників, що формують рівень інвестиційної активності об’єкта дослідження;
3) враховується часовий фактор, оскільки даний методичний підхід передбачає аналіз
показників за відповідний часовий діапазон (в нашому випадку - 3 і 7 років).
Враховуючи сказане, можна стверджувати, що запропонований методичний підхід до
комплексної оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств може бути
використаний в практичній та аналітичній діяльності з управління інвестиційними рішеннями на рівні
конкретного підприємства.
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SERVICE STRATEGY IN THE FORMATION OF A COMPETITIVE
STATUS OF TRADING ENTERPRISES
Постановка проблеми. У сучасних умовах економіки важливим питанням у забезпеченні
стійких конкурентних переваг і підвищенні споживчого попиту є розробка та запровадження сервісної
стратегії підприємств торгівлі. Дана стратегія дозволяє активно використовувати інформаційні та інші
технологічні нововведення, притаманні саме підприємствам торгівлі. Отже, для отримання перемоги у
конкурентній боротьбі на відповідному товарному ринку важливим є зростання їх конкурентного
статусу підприємств торгівлі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку
підприємств торгівлі в умовах конкуренції зробили зарубіжні й українські науковці: І. Ансофф,
Л. Балбанова, Б. Бачевський, А. Градов, А. Мазаракі, В. Сизоненко, Н. Ушакова та інші. Разом з тим,
недостатньо приділяється уваги питанням обґрунтування та реалізації сервісної стратегії на
∗
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підприємствах торгівлі.
Постановка завдання. Актуальність та важливість завдання полягає у формуванні та
використанні ресурсного потенціалу, застосуванні методів та способів конкурентної боротьби за
рахунок гнучкості у ціновій політиці, забезпеченні відповідної якості продукції, запровадженні
маркетингових заходів,
спрямованих на збільшення обсягів продажу
та посилення
конкурентоспроможності підприємств торгівлі, що має бути врахованим при обґрунтуванні сервісної
стратегії. Метою статті є дослідження проблеми формування конкурентного статусу шляхом
запровадження на підприємствах торгівлі ефективної сервісної стратегії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із ключових елементів сервісної стратегії
є формування культури підприємства, комплексного сервісного обслуговування, постійного контролю
за якістю сервісу, його формами та методами. Економічний зміст сервісної стратегії полягає у
задоволенні конкретної потреби споживачів. Стратегія визначається співвідношенням підприємств
торгівлі із чинниками зовнішнього середовища на шляху забезпечення конкурентних переваг у процесі
досягнення цілей.
Якісний сервіс – система, що дозволяє покупцеві вибрати для себе оптимальний варіант
придбання та споживання товару, а також його експлуатації. Тоді як організація якісного сервісу –
досить складний комплекс технічних, маркетингових і комерційних елементів, які залежать від
специфіки товару, ступеня розвитку ринку, гостроти конкуренції й інших ринкових чинників.
Високоякісний сервіс підвищує конкурентоспроможність товару та тягне ріст попиту на
пропоновані товари. При організації сервісу підприємство має відповідати на питання: які послуги
включити в рамки сервісу; який рівень сервісу запропонувати; у якій формі організувати сервіс.
Стратегічний потенціал представляє собою ресурсні та інші можливості підприємства у
досягнення цілей, що ґрунтуються на основі оцінки, аналізу та адаптації до умов зовнішнього
середовища. Конкурентний статус має характеризувати передумови досягнення того чи іншого рівня
конкурентної переваги, що визначаються стратегічним потенціалом підприємств торгівлі та чинниками
зовнішнього середовища [1].
Стратегічний потенціал формує конкурентний статус як позицію підприємств торгівлі на ринку,
його оцінка надає наступні можливості: визначати рентабельність капітальних вкладень у стратегічні
зони господарювання; оцінити ступінь відповідності чинників діючих стратегій та оптимальних
можливостей [5].
Зміст сервісної стратегії підприємств торгівлі полягає у формуванні якісного сервісу, який
забезпечує ефективність продажу товарів. Споживачам надається необхідна інформація про
продукцію, її споживчі (експлуатаційні) характеристики, цінову пропозицію, гарантійний термін
експлуатації тощо.
Підприємства торгівлі прагнуть підвищити ефективність формування та використання власної
сервісної стратегії, що позитивно вплине на забезпечення їх конкурентного статусу.
Сервісна стратегія формується за етапами, на яких ідентифікуються потреби споживачів у
сервісі, а саме: формується безпосередньо система сервісу відповідно до продукції, що реалізується;
задовольняються потреби споживачів; визначаються проблеми та недоліки щодо надання сервісу, за
результатами яких здійснюється його розвиток; проводиться економічна оцінка ефективності наданого
сервісу та розробляються нові напрями його розвитку [7]. Сервісна стратегія допомагає створити коло
постійних споживачів підприємств торгівлі завдяки підвищенню якості сервісу. Якісне сервісне
обслуговування споживачів — це сукупність робіт, метою є забезпечення правової захищеності й
соціально-економічної задоволеності споживача.
Для забезпечення ефективності сервісної стратегії підприємства торгівлі мають скоординувати
діяльність функціонального підрозділу, що відповідає за якість сервісу. До основних завдань відділу з
управління якістю сервісу підприємств торгівлі нами віднесено:
− формування системи інформаційного забезпечення, здійснення маркетингових досліджень;
− вибір форм і методів сервісу;
− створення маркетингової комунікації та налагодження правового супроводу;
− розвиток сервісу.
Аналіз, оцінка та прогнозування показників якості сервісу споживачами показують наявність
можливих резервів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі, дозволяють
оцінити сильні й слабкі сторони, визначити потенціал підприємства у цілому.
Необхідно зазначити, що система управління якістю сервісу має відповідати стратегічним
напрямам господарювання підприємств торгівлі. Важливою функцією управління якістю сервісу
підприємств торгівлі є мотивування торговельного персоналу, стимулювання учасників системи
розподілу продукції (винагороди, преміювання, навчання персоналу тощо).
У більшості випадків дослідження мотивування торговельного персоналу не відображають
механізми спонукання торговельного персоналу до якості сервісу та безпосереднього процесу
управління ним. Тому поряд із традиційними формами оплати праці мають бути й інші механізми, які б
безпосередньо забезпечували ефективність управління якістю сервісу, адже функція мотивування має
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здійснюватися через участь торговельного персоналу у прибутках, що пов’язані з безпосереднім
збутом продукції підприємств торгівлі.
Ідентифікація потреб у сервісі підприємств торгівлі має здійснюватися за наступними
складовими:
− інформування споживачів щодо споживчих характеристик та використання продукції;
− надання інформації щодо цінової пропозиції;
− організація інформаційного забезпечення щодо обсягів придбання, термінів постачання,
розрахунків, гарантійних зобов’язань;
− отримання інформації щодо післяпродажного обслуговування [3].
Важливим аспектом формування системи сервісу підприємств торгівлі є створення окремого
структурного підрозділу (менеджменту сервісу). Він має поєднувати фахівців, які своєчасно та у
повному обсязі здатні надати відповідну інформацію щодо споживчих характеристик продукції,
логістичного обслуговування, розрахунків за надану продукцію, гарантійного та післяпродажного
обслуговування [8]. Необхідно зазначити, що співробітники цього підрозділу мають бути пов’язані між
собою у межах сервісної системи та структуризації сервісних контактів зі споживачами. Надання
інформації (консультування), послуг за напрямом сервісу є складовим елементом їх обов’язків
відповідно до посадової інструкції.
Організація інформаційного забезпечення у системі сервісу підприємств торгівлі має містити
базу даних за відповідними елементами сервісних послуг. Створення інформаційного забезпечення є
надзвичайно важливим елементом процесу надання якісного сервісу підприємств торгівлі, оскільки
вона поєднує структуризацію сервісних контактів, а також налагодження комунікацій всередині
підприємства та споживачами [4]. Від того, наскільки обґрунтовано буде здійснено структуризацію
сервісних контактів, залежатиме ефективність впровадження сервісної стратегії та функціонування
сервісної системи підприємств торгівлі.
У сучасних умовах найбільш ефективними інформаційними комунікаціями є Інтернет та
телефонний зв’язок. Більшість підприємств торгівлі мають власні сайти, електронну пошту, лінії
зв’язку. Саме через такі інформацій канали доцільно здійснювати структуризацію сервісних контактів
всередині підприємства та споживачами.
Кожен із запропонованих видів сервісних контактів вливає на обсяг реалізації продукції.
Відповідно, особистий контакт забезпечує більші можливості продажу, завдяки яким підприємства
торгівлі мають додаткові обсяги реалізації. І навпаки, за низького ступеня контакту, наприклад, при
зверненні споживача електронною поштою, система працює менш ефективно, оскільки споживач не
здатний робити значний вплив на сервісну систему. Проте, за такого способу можливості щодо обсягів
реалізації незначні.
Необхідно зазначити, що структуризація сервісних контактів у межах сервісної системи
ефективно функціонує і в організаційній структурі підприємств торгівлі, а також за її межами (у разі
наявності філій, дилерів, дистриб’юторів та інших прямих чи непрямих посередників), оскільки
передбачає обмін інформацією щодо об’єктів сервісу між менеджментом відповідного напряму
консультування.
Доцільно виокремлювати внутрішній (корпоративний) та зовнішній сервіс, який поєднує функції з
обробки даних про продукцію, її реалізацію, технічне обслуговування тощо [10]. Клієнтами у даному
випадку є різні структурні підрозділи (філії, дилери, дистриб’ютори), які отримують внутрішні послуги, а
також стають автономними сервісними структурами (за територією обслуговування та сегментами
споживачів). У процесі формування сервісної системи підприємств торгівлі основні її положення
мають реалізуватися за рахунок інтеграційного та диференційованого підходів.
Інтеграція післяпродажного обслуговування забезпечується на відповідному рівні якості, що
характеризується високою гнучкістю, здатністю забезпечити потік інформації між структурними
підрозділами, споживачем і підприємством. Це дозволяє швидко оновлювати товарний асортимент,
ефективно формувати відповідні комунікації та мати зворотні зв’язки зі споживачами щодо підвищення
якості продукції та розвитку сервісу. Такий підхід до організації сервісної системи потребує від
підприємств торгівлі постійної зміни характеру надання сервісу з метою збереження власних
конкурентних переваг та зміцнення конкурентного статусу.
Диференційований підхід проявляється у формуванні сервісної системи у філіях та в інших
посередників підприємств торгівлі. Такі структурні підрозділи дозволяють наблизити сервіс
безпосередньо до споживача, а також здійснювати моніторинг за ефективністю його організації. Це
також забезпечує оптимізацію витрат і збільшення продуктивності післяпродажного обслуговування.
Формування системи сервісу на підприємствах торгівлі завершується розробкою відповідних
стандартів. Стандарти сервісу підприємств торгівлі містять вимоги відповідно до цілей суб’єкта
господарювання, системи реалізації продукції, технології тощо, виконання яких гарантує високу якість
задоволення потреб споживачів у певних сегментах ринку [2].
Розробка стандартів сервісу підприємств торгівлі має базуватися на основі чинної нормативнозаконодавчої бази, а також внутрішніх розпорядчих документів. До останніх варто віднести стандарти
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підприємства, пов’язані з вимогами до продукції та управління якістю.
Основними цілями сервісної стратегії підприємств торгівлі є:
− отримання прибутку;
− стабільність фінансового становища;
− ефективність діяльності підприємства;
− зростання конкурентоспроможності товару;
− поліпшення якості сервісу.
Головним завданням підприємств торгівлі є вибір оптимальної сервісної стратегії. Сервісна
стратегія − програми дій, що визначає розвиток підприємств торгівлі (сукупність і послідовність
можливих результатів діяльності) і відповідне йому управління.
До основних принципів сучасної сервісної політики слід віднести:
− задоволення потреб споживачів;
− відповідність вимогам ринкової пропозиції;
− використання за вимогою;
− еластичність, доступність та зручність сервісу;
− технічна адекватність сервісу.
Розробка стандартів сервісу підприємств торгівлі має враховувати наступні критерії:
− номенклатура та кількість – структура продукції та кількість відмовлень споживачів від неї у
загальному обсязі за відповідний період;
− якість – відповідність продукції рівню якості, передбаченому стандартами;
− час – здійснення постачання продукції та надання інших послуг відповідно до нормативнозаконодавчих документів;
− надійність надання сервісу – забезпечення споживачів обслуговуванням за критеріями часу,
кількості та якості.
До основних чинників, що впливають на ефективність сервісної політики підприємств торгівлі
слід віднести:
− сегментація ринку;
− формування клієнтської бази;
− збір та систематизація ринкової інформації;
− інформації інформаційні комунікації;
− стандартизація обслуговування;
− цінова політика у сфері сервісу;
− оперативне та стратегічне управління сервісним обслуговуванням.
Враховуючи сучасні тенденції та господарський стан підприємств торгівлі, ми вважаємо, що
перспективними напрямами розвитку сервісу, а також зміцнення конкурентного статусу за рахунок
такої переваги, можуть бути:
− формування авторизованих сервісних центрів та створення окремих підрозділів у структурі
підприємств торгівлі;
− встановлення сучасного автоматизованого обладнання, здатного діагностувати проблему у
процесі експлуатації продукції та виявляти рівень її стану відповідно до гарантійного терміну
використання;
− організація тренінгів та підвищення кваліфікації персоналу за відповідним рівнем сервісу з
використанням сучасних досягнень національних підприємств галузі та врахування досвіду країн світу;
− здійснення перманентного моніторингу потреб споживачів у сервісі, використання
індивідуального підходу до їх задоволення;
− ефективне формування бюджету на організацію та розвиток сервісу з урахуванням
механізмів оптимізації витрат;
− удосконалення стандартів сервісу та запровадження сервісних контрактів (розширених
гарантій), що передбачає технічне обслуговування чи заміну продукції протягом визначеного періоду
часу за оговореною у контракті ціною;
− формування оптимальних партій товарних запасів за гарантійними зобов’язання з
використанням системи JIT (just in time);
− досягнення синергії шляхом забезпечення ефективності використання інформаційного,
логістичного та технічного сервісу;
− інтенсифікація сервісних мереж та формування командного стилю роботи персоналу;
− формування інформаційного забезпечення в Інтернет-ресурсах щодо розгляду найбільш
поширених запитань з організації сервісу (у формі «запитання-відповідь»).
Висновки з даного дослідження. За результатами дослідження визначено, що стратегія
формування та зміцнення конкурентного статусу підприємств торгівлі ґрунтується на розробці та
запровадженні сервісної стратегії, яка охоплює комплекс організаційно-економічних заходів,

99

ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

спрямованих на ідентифікацію потреб споживачів у сервісі, підбору команди, здатної забезпечити
повне інформування споживачів за напрямами сервісу. Подальшого розгляду потребує структуризація
сервісних контактів з метою встановлення щільного зв’язку із підрозділами підприємств торгівлі та
споживачами за відповідними сегментами, розробку стандартів сервісу, інтеграцію інформаційного,
логістичного та технічного обслуговування, здійснення оцінки якості й економічної ефективності
організації сервісу за відповідними критеріями та методикою, розширення та розвитку послуг, що
забезпечить зміцнення конкурентного статусу підприємств торгівлі.
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INTERACTION AT THE B2B MARKET
Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки в цілому, і ратифікація Верховною
Радою України 16 вересня 2014 року « Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони» [1], зокрема, ставлять надзвичайно актуальним питанням збільшення
конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств не тільки на зовнішніх, але і на
внутрішньому національному ринку. Одним із сучасних засобів вирішення цієї проблеми є брендменеджмент, що надає підприємствам унікальні та ефективні можливості для створення конкурентних
переваг та збільшення їх капіталізації [2, с. 13-14].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У аспектах бренд – менеджменту зі створення та
забезпечення капіталізації брендів підприємств важливу роль відіграють роботи та дослідження таких
зарубіжних і вітчизняних науковців і практиків, як Д. Аакер, Т. Амблер, Дж. Армстронг, К. Бакхаус,
Г. Біденбах, С. Брондоні, М. Брухн, Е. Йохимштайлер, Ж.-Н. Kaпферер, К. Keллер, Р. Клифтон,
Д. Колеман, Ф. Котлер, О. Малинка, В. Пустотін, В. Пферч, В. Перция, Е. і А. Райс, С. Тейлор,
Дж. Траут, П. Фелдвік, П. Хегуе, Л. де Чернатоні, Ф.-Р. Есч та ін. У 2010 році був представлений
міжнародний стандарт з методик розрахунку капіталу бренду ISO 10668:2010 Brand valuation Requirements for monetary brand valuation [3]. Але в цієї проблеми залишаються ще багато
невирішених та дискусійних теоретичних і практичних питань або аспектів, що потребують їх
подальшого розвитку та вирішення.
Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення теоретичних і методичних
положень щодо функціонування елементів ринкової взаємодії бренду та створення сукупного капіталу
бренду підприємств, що реалізують продукцію промислового призначення на ринку В2В.
Виклад основного матеріалу дослідження. Елементи ринкової взаємодії бренду практично
повністю залежать від дій підприємства та спрямовані на забезпечення розвитку бренду, проникнення
бренду на ринках, формування певних зв’язків та контактів бренду, що у сукупності забезпечують
ступень охоплення регіонального, локального, національного та міжнародного ринків, формуючи
відповідний рівень глобальності бренду. Запропоновані автором підходи щодо формування
позиціонування бренду [4], а також представлена ним структура сукупного капіталу бренду [5]
дозволяють виділити саме ті важелі, які знаходяться у сфері прямого й опосередкованого впливу
підприємства та визначити відповідні інструменти управління капіталом бренду.
Підприємство, формуючи та розвиваючи бренди різного рівня (корпоративний, продуктовий,
сімейний або під-бренди), активно впливає на процес формування споживчого сприйняття бренду
клієнтом як через розвиток внутрішніх властивостей бренду, так і шляхом застосування інструментів
ринкової взаємодії, що у сукупності знаходять відображення у елементах ринкової ефективності бренду.
Дослідження особливостей ринкової взаємодії бренду на ринку В2В дозволило виділити такі
основні елементи, зокрема: «Розвиток бренду», «Проникнення бренду», «Зв’язки бренду», «Контакти
бренду» та «Глобальність бренду». Зазначені елементи відображають рівень присутності бренду на
ринку, його життєздатність і конкурентоспроможність.
Так елемент «Розвиток бренду» відображає здатність бренду змінюватись відповідно до
встановленого сприйняття цільовою аудиторією реальних характеристик бренду шляхом їх співставлення
з характеристиками, які закладалися власниками (менеджерами) бренду при його створенні. На ринку В2В
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даний елемент набуває суттєвого значення, оскільки невідповідність сприйнятих характеристик бренду
закладеним в умовах більшого впливу на процес прийняття рішення раціональних переваг бренду може
стати ключовим фактором припинення взаємовідносин з даним брендом.
Враховуючи складність залучення нових клієнтів, тривалість процесу укладення контрактів та
обмежену кількість клієнтів, факт розриву відносин з клієнтом (особливо за умов низької диверсифікації
клієнтської бази) може призвести до значного, а іноді й критичного падіння рівня показників елементів
ринкової ефективності бренду. Таким чином, забезпечення відповідної динамічності, тобто здатності
бренду до розвитку, є обов’язковою умовою його життєздатності та конкурентоспроможності. Власне
невідповідність сприйняття клієнтом бренду закладеним характеристикам та властивостям є фактично
відображенням розриву бренду, а процес розвитку бренду з точки зору створення споживчого капіталу
бренду є власне процесом управління розривом бренду.
Слід також підкреслити, що розвиток бренду на ринку В2В суттєво відрізняється від
аналогічного процесу на ринку В2С, оскільки на останньому передусім необхідно досліджувати
бажання, преференції та смаки споживачів, більшість з яких належить до психоемоційної площини. На
ринку В2В виявлення розбіжностей у сприйнятті цільовою аудиторією реальних характеристик бренду
з характеристиками, які закладалися власниками (менеджерами) бренду при його створенні,
призводить до необхідності проводити дослідження, які виявляють невідповідності здебільшого у
раціональній площині.
При цьому, якщо невідповідність викликана незадовільним або невідповідним рівнем
поінформованості потенційного або дійсного клієнта про бренд, то зусилля підприємства
зосереджуються на рекламно - промоційній діяльності, забезпечуючи елімінування розбіжностей
завдяки підвищенню рівня контактів та розвиненості зв’язків та взаємовідносин бренду. Якщо
невідповідність викликана незадовільними економічними характеристиками продукції бренду, то
питання ліквідації невідповідності полягає у площині удосконалення форм та умов постачання,
оплати, цінової політики бренду.
Найбільш критичною в даному випадку є невідповідність, викликана раціональними перевагами
бренду (загальними та споживчими властивостями продукції бренду). Ліквідація невідповідностей у
даному випадку може вимагати інвестицій (іноді суттєвих) у НДДКР щодо удосконалення загальних та
споживчих властивостей товару. Крім того, якщо продукція бренду є унікальною, ліквідація
невідповідності у сприйнятті може потребувати проведення додаткових заходів щодо дослідної
експлуатації товару потенційним клієнтом, проведення навчання персоналу підприємства-клієнта
щодо використання певного продукту бренду, що також потребує додаткових фінансових ресурсів, а,
відповідно, на певний час може негативно впливати на ринкову ефективність бренду, зменшуючи
підприємницький та сукупний капітал бренду.
В процесі розвитку бренду одним з напрямів розвитку є розширення його присутності на ринках,
де вже існують інші бренди. Відповідно на конкретному ринку, де бренд купується, використовується
або є відомий, оцінюється рівень проникнення бренду. Даний елемент дозволяє оцінити здатність
бренду змусити клієнта відмовитись від використання інших брендів або продуктів на користь
продукції нового бренду компанії.
Одним з ключових показників, який характеризує ступінь проникнення бренду на ринок, є індекс
проникнення (охоплення) бренду (BDI), який розраховується як співвідношення обсягів продажу
певного бренду до населення, що проживає на даній території (місцевості) [7 – 10]. Однак, на ринку
В2В такий розрахунок цього індексу не є доцільним, оскільки населення не є цільовою аудиторією і
співвідношення продажів продукції промислового призначення та населення певної території не
відображає реальної ситуації на ринку. Тому тут доцільним є розрахунок декількох окремих індексів,
які відображають функціонування бренду у різних каналах розподілу (табл. 1).
Необхідно підкреслити, що дані показники розраховуються окремо по кожному каналу, які
об’єднують певні групи операторів, зокрема: посередники (дилери та дистриб’ютори), агенти (брокери,
маклери тощо), а також власне саме підприємство, яке використовує прямі продажі.
Окрім запропонованого методичного підходу до оцінки проникнення бренду продукції
промислового призначення, необхідно оцінити резерви підвищення рівня проникнення цього бренду
на ринку. Виходячи зі співвідношення сукупного обсягу продажів у певному каналі на ринку ( TRс ,і ) та
загальним обсягом продажів на даному ринку ( TRm ), кількісних параметричних характеристик каналу
(кількість ефективних операторів - N w та загальна кількість операторів -

N T ) доцільно розрахувати

місткість каналу розподілу, потенціал оператора каналу, використання потенціалу каналу розподілу,
резерв підвищення проникнення у каналі розподілу (табл. 2).
Для оцінки запропонованих індексів для одного з машинобудівних підприємств
Придніпровського регіону було сформовано базу даних по роках (табл. 3).
Як видно з наведених даних, найбільша питома вага у продажах продукції бренду даного
підприємства припадає на канал прямого продажу: від 59,4% у 2011 р. до більше 70% у 2010. При
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цьому, у 2010-2012 рр. підприємство взаємодіяло лише з 2-4 клієнтами на даному сегменті за
наявності 12 потенційних клієнтів.
Таблиця 1
Індекси проникнення бренду продукції промислового призначення
Індекс

Формула розрахунку

Індекс присутності
у каналі

N
Ip = w
NT

Індекс навантаження ефективної
частини каналу
Індекс середнього навантаження
на оператора
у каналі

I op =

Nw

Nw

Nw

забезпечується кожним
частини даного каналу

Частка продажів, яка забезпечується
оператором через даний канал розподілу

wb,i

Відображає ефективність побудови взаємовідносин з
певним каналом розподілу

- кількість операторів каналу, з якими працює підприємство на даному ринку (ніші, сегменті), од.;

ринку (ніші, сегменті), тис. грн.;

TRb

кожним

NT

Ie = I р ⋅ Nw

кількість операторів на даному ринку (ніші, сегменті), од.;

wb ,i

Частка продажів, яка
оператором ефективної
розподілу

wb,i

=

I p = I p ⋅ I op =

Рівень використання
потенціалу каналу розподілу
де

TRb ,i / TRb

Зміст показника
Частка операторів з сукупності діючих на даному
ринку (ніші, сегменті) співпрацює з підприємством –
власником бренду

N T - загальна

TRb,i - обсяг продажів продукції бренду через і-й канал на даному

сукупний обсяг продажу продукції бренду на даному ринку (ніші, сегменті), тис. грн.;

- частка у обсязі продажу, яке підприємство отримає через і-й канал розподілу, частки од.

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Оцінка резервів підвищення рівня проникнення бренду продукції
промислового призначення підприємства
Індекс

Формула розрахунку

Місткість каналу розподілу

M c,i =

TRc ,i

Потенціал оператора
каналу

IOi =

M c ,i

Використання потенціалу каналу
розподілу
Резерв підвищення проникнення у
каналі розподіл

Зміст показника
Питома вага продажів у і-ому каналі розподілу на
ринку

TRm
Здатність
оператора
каналу
забезпечувати
відповідний рівень присутності на ринку

NT

IPc,i = IOi ⋅ N w

Здатність підприємства використовувати потенціал
операторів каналу
Можливість збільшення присутності бренду в певному
каналі на ринку

Rc,i = M c,i − IPc ,i

Джерело: розроблено автором

Таблиця 3
Вхідні данні для оцінки проникнення бренду продукції промислового
призначення промислового підприємства Придніпровського регіону
Частка у обсязі продажу, яке
підприємство отримає через і-й
Канал розподілу

Кількість операторів каналу,
з якими працює

канал розподілу, частки од. ( wb ,i )

підприємство, од. ( N w )

Загальна кількість
операторів, од. ( N T )

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Посередник

0,2204

0,2795

0,2134

1

8

10

15

15

18

Агент

0,0751

0,1265

0,109

2

15

22

22

26

37

0,7045

0,594

0,678

3

2

4

11

11

12

Прямий продаж

Джерело: розраховано автором за звітними даними підприємств

Проведений розрахунок індексів проникнення бренду продукції промислового призначення
(табл. 4) засвідчив, що потенціал існуючих каналів розподілу використовується недостатньо. Так,
тільки у 2010 р. резерв каналу «Посередники» був вичерпаний. За такими каналами, як «Прямі
продажі», на які припадає біля 70% всіх продажів використовується лише на 50%, тоді як канал
«Агенти», який забезпечує лише біля 10% продажів використовується найбільш ефективно – резерв
збільшення становить лише 10,4%.
Слід також зауважити, що очевидним є доволі високе навантаження на операторів каналу
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«Прямі продажі» (від 0,17 у 2012 р. до 0,30 у 2011 р.), що свідчить про підвищену залежність
підприємства не тільки від даного каналу розподілу, і навіть, від тих двох - чотирьох підприємств, які
власне і забезпечують підприємству біля 70% всіх продажів. Це свідчить, відповідно, про високий
рівень ризику, який супроводжує даний канал розподілу.
Таблиця 4
Розрахунок індексів проникнення бренду продукції промислового призначення
підприємства Придніпровського регіону (за обраним сегментом ринку)

Присутність ( I p )

Канал
розподілу
Посередник
Агент
Прямі
продажі

Навантаження
ефективної частини
каналу ( I op )

Середнє навантаження
на оператора у каналі

Рівень використання
потенціалу каналу

(Ip)

розподілу ( I e )

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

0,0667
0,0909

0,5333
0,5769

0,5556
0,5946

0,2204
0,0376

0,0349
0,0084

0,0213
0,0050

0,0147
0,0034

0,0186
0,0049

0,0119
0,0029

0
0,0376

0,2446
0,1181

0,1921
0,1040

0,2727

0,1818

0,3333

0,2348

0,2970

0,1695

0,0640

0,0540

0,0565

0,4697

0,2970

0,5085

Джерело: розраховано автором

Оцінка резервів підвищення рівня проникнення бренду продукції промислового призначення
підприємства на ринок (табл. 5) дозволила встановити, що найбільш перспективним для розширення
є канал «Прямі продажі», недовикористання потенціалу за яким складає 43,3%.
Таблиця 5
Розрахунок резервів підвищення рівня проникнення бренду продукції промислового
призначення підприємства Придніпровського регіону (за обраним сегментом ринку)

Канал
розподілу

Місткість каналу

Потенціал оператора

Використання потенціалу

розподілу ( M c,i )

каналу ( IOi )

каналу розподілу ( IPc,i )

Резерв підвищення
проникнення у каналі
розподілу ( Rc,i )

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Посередник

0,0890

0,1207

0,2976

0,0059

0,0080

0,0165

0,0059

0,0644

0,1653

0,0831

0,0563

0,1323

Агент

0,0620

0,0883

0,0532

0,0028

0,0034

0,0014

0,0056

0,0509

0,0316

0,0564

0,0374

0,0216

Прямий
продаж

0,8490

0,7910

0,6492

0,0772

0,0719

0,0541

0,2315

0,1438

0,2164

0,6175

0,6472

0,4328

Джерело: розраховано автором
З іншого боку, канал «Агент» практично вичерпав свої резерви як на рівні підприємства, так і на рівні ринку

в цілому. Враховуючи невелике навантаження на даний канал (0,3% продажів), постає питання щодо
доцільності інтенсивного використання даного каналу та можливості зосередження зусиль на
підвищення проникнення у каналах «Прямі продажі».
Таким чином, керуючи рівнем присутності у каналі та рівнем навантаження на операторів та канали
розподілу, підприємство має змогу управляти тією частиною клієнтського ризику, яка пов’язана з
відповідними каналами розподілу. Відповідно, запропонований методичний підхід до оцінки проникнення
бренду на ринок В2В дає можливість обрати найбільш перспективні канали розподілу, зосередити зусилля
на найбільш потенційно привабливих каналах та оптимізувати збутову політику підприємства.
На ринку В2В, де клієнти характеризуються високим ступенем лояльності до існуючих продуктів
і партнерів, а їх кількість є у порівнянні з ринком В2С невеликою, здатність бренду залучати нових
клієнтів, тобто перетворювати їх з потенційних клієнтів І та ІІ рівня, активного чи навіть пасивного
спостерігача на дійсного клієнта [6], є вирішальною для забезпечення міцних конкурентних позицій на
ринку. Слід враховувати, що така поведінка на ринку є агресивною, і оскільки, як зазначалось вище,
процес управління формуванням та розвитком бренду є рефлексивним процесом, то агресивний
вплив на клієнта може мати як позитивний результат (перетворення його з потенційного на дійсного),
так і негативний, який посилюється діями конкурентів, на ринкову частку, на яку претендує бренд.
Більш простим та пасивним випадком підвищення рівня проникнення бренду є залучення
існуючих клієнтів бренду, які в результаті маркетингової підтримки, були переконані використовувати
окрім існуючого асортименту компанії також товари / послуги нового бренду. Однак, на відміну від
агресивної політики проникнення, яка відрізняється як підвищеним рівнем ризику, так і відповідним
рівнем прибутковості, така політика є справедливою для брендів у стадії зрілості з наближенням до
стадії старіння, на ринках з недосконалою конкуренцією (монопольний або олігопольний) і при значно
меншому рівні ризику обумовлює можливості отримання вищого рівня прибутку, що обумовлено
можливістю оптимізації витрат на просування продукції бренду, які на нових ринках та для нових
клієнтів є зазвичай високими. Слід зазначити, що на відміну від загальної долі ринку, яка є елементом
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ринкової ефективності, показники проникнення обраховуються у певних ринкових сегментах, нішах,
каналах розподілу, що дає змогу більш детально дослідити саме процес ринкової взаємодії за окремими
сегментах та каналами розподілу.

Ще один елемент, який відображає якість побудови та розповсюдженість взаємовідносин між
брендом і його цільовою аудиторію через канали розподілу та просування продукції бренду є елемент
«Зв'язки бренду». Даний елемент віддзеркалює охоплення та розвиток дистриб’юторсько промоційної мережі, а також суми інвестицій вкладених у розвиток каналів розподілу та просування
продукції бренду (фінансові та товарні кредити, умови оплати, франшизи, дисконти, мерчандайзинг,
маркетингова підтримка, заходи зі стимулювання збуту та просування в каналах розподілу та ін.) з
метою забезпечення максимальної присутності та представлення продукції бренду й ефективності
його просування на цільових ринках.
Особливістю цього елемента на ринку В2В є те, що, на відміну від ринку продукції В2С, на ньому в
процесі просування продукції бренду використовуються здебільшого принципово інші канали та методи
просування та збуту, що обумовлено характерними особливостями ринку В2В. Зокрема, присутність
бренду у різних каналах розподілу або у багаторівневій системі каналів не є принциповим у зв’язку з
переважним використанням прямих поставок «виробник - споживач». Більш того структура маркетингових
комунікацій і просування є іншою, тобто реклама, заходи та інструменти стимулювання збуту та
просування, мерчандайзинг на ринку продукції В2В відіграють значно меншу роль, ніж на ринку продукції
В2С. Головну роль тут відіграє не мистецтво продавця та потужність маркетингового просування та
комунікацій, а унікальність самої продукції бренду, набору її характеристик і властивостей, сервісу, якостей
і гарантій. Слід, однак, враховувати, що в сучасних умовах розвитку інформаційної спільноти є все ж таки
канали просування, присутність в яких є обов’язковою. Так, наприклад, в процесі пошуку нових клієнтів та
ринків збуту особливої уваги потребують механізми побудови Інтернет лідів, пошук клієнтів через
спеціалізовані та загальні пошукові системи з представленням комерційної пропозиції відповідно до
результатів аналізу клієнта (у т.ч. інформації з його сайту тощо). Ринок В2В вимагає знаходження
персональних контактів осіб, які входять до центру прийняття рішень потенційного клієнта, що можливо у
т.ч. через соціальні мережі, електронні бази даних тощо.
Таким чином, формуючи мережу зв’язків та взаємовідносин бренду, поступово створюється
наступний елемент ринкової взаємодії – «Контакти бренду», які відображають інформаційний досвід
актуальних і потенційних клієнтів бренду щодо нього. Даний елемент у кількісному виразі
характеризується кількістю контактів, які виникають через певний інформаційний канал, і відображає
загальну (брутто) результативність певного каналу. Аналіз характеру отриманої та наданої інформації,
фактичні результати контактів, достовірність отриманої та наданої інформації дозволяють якісно
оцінити відповідний інформаційний канал.
Агрегуючи кількісні та якісні характеристики певних каналів, підприємство має змогу оцінити
чисту (нетто) результативність інформаційного каналу, а відповідно й якість побудованих контактів між
брендом та клієнтом. Враховуючи те, що одним з ключових інструментів просування продукції бренду
на ринку В2В є саме створення інтенсивних інформаційних потоків в процесі позиціонування бренду
та виводу його на ринок даний елемент набуває принципового значення для оцінки якості та
стабільності сформованого споживчого, а відповідно і сукупного, капіталу бренду.
Більш того, виходячи з позиції рефлексивної природи, управління брендом та його капіталом,
контакти є інструментом створення відповідних рефлексій як потенційних та дійсних клієнтів, так і
спостерігачів та конкурентів. Відповідно, створення відповідних зв’язків і взаємовідносин та побудова
на цій основі ефективної мережі контактів є одним з ключових інструментів управління брендом.
Залежно від рівня проникнення бренду, розгалуженості побудованої мережі зв’язків,
взаємовідносин та контактів підприємство отримує можливості щодо розширення своєї присутності на
певному ринку. Диференціюючи ринки за рівнем охоплення, можна стверджувати, що залежно від
ступеня спроможності бренду діяти на різних рівнях географічних ринків (локальний, регіональний,
національний, глобальний) варіюється й рівень глобальності бренду. Глобальність бренду
виражається як у кількісних показниках (число сегментів, ніш і частки ринків за типом ринку), так і у
якісних індикаторах (етнічні і культурні особливості, комунікативна персоніфікованість тощо).
Слід враховувати, що промисловому підприємству, при однакових стартових позиціях на ринках
В2В і В2С, з продукцією промислового призначення значно легше досягти вищого рівня глобальності.
Це обумовлюється не тільки специфікою комунікативної й рекламно - промоційної діяльності, політики
розподілу, а й власне тим, що, на відміну від ринку В2С бренди на ринку В2В здебільшого
формуються незалежно від національно-культурних, демографічних, релігійно-етнічних та інших
психоемоційних факторів.
Однак, при цьому слід враховувати, що для підвищення рівня глобальності бренду продукції
промислового призначення існують інші більш суттєві перепони, до яких доволі складно, а іноді й
неможливо адаптувати продукцію бренду. До таких перепон слід віднести існуючі торгівельні
міжнародні та регіональні квоти та протекції, особливо що стосується продукції металургії,
гірничодобувної галузі, сільськогосподарської продукції. Крім того, існують певні обмеження щодо
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можливостей входу виробника продукції промислового призначення на ринок, які обумовлюються
існуючими міжнародними та регіональними стандартами. Останній факт спонукає вітчизняні
підприємства виробляти іншу продукцію, наприклад, для входження на вітчизняний ринок, ринок країн
СНД, ринок ЄС чи США, де діють різні галузеві стандарти.
Звичайно при розробці унікальної інноваційної продукції також можливі обмеження, пов’язані з
необхідною її сертифікацією, державною реєстрацією, тестуванням тощо. Однак, наявність таких
перешкод не означає неможливості щодо розширення присутності бренду на ринках, зростання рівня
його глобальності. Питання здебільшого полягає все ж таки у співвідношенні інвестицій, необхідних
для досягнення певного рівня глобальності, можливостей підприємства та механізмів щодо
досягнення певних стандартів, міжнародних вимог тощо та зростання рівня показників, що
відображають ринкову ефективність бренду.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, слід констатувати, що сукупність елементів
споживчої та ринкової взаємодії бренду відображає характер та міцність побудованих зв’язків,
взаємовідносин та контактів бренду на ринках різних рівнів, є основою для створення та
удосконалення діяльності підприємства щодо подальшого розвитку бренду у напряму відповідності
його характеристик та переваг потребам клієнтів та виступає основою для формування принципового
елементу сукупного капіталу бренду – споживчий капітал бренду.
В процесі подальших досліджень щодо запропонованої автором структури сукупного капіталу
бренду [5] необхідно детально розглянути ключовий для підприємства та його власників компонент –
підприємницький капітал бренду. Саме вплив на зазначений компонент сукупного капіталу бренду з
боку підприємства й дає підприємству змогу формувати додатковий власний капітал, накопичувати
фінансові ресурси, необхідні для подальшого розвитку як окремого бренду, так і підприємства в
цілому.
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ASPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL GOODS
PRODUCTION AND INTERMEDIATE PRODUCTS OF SACCHARINE
PRODUCTION AS A RAW MATERIAL FOR PROCESSING ON BIOFUELS
Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану виробництва цукрових буряків і цукру викликає
глибоку стурбованість у виробників сировини та переробників солодких коренеплодів. Зменшення
внутрішнього споживання цукру, втрата зовнішніх ринків, скорочення виробництва призвели до того,
що значна кількість підприємств галузі недовантажені, працюють не на повну потужність і тому
перетворились у збиткові. Раніше прибуткова галузь останнім часом знаходиться не в найкращому
становищі у зв’язку з ускладненням економічної ситуації на ринку цукру, невідповідністю між суттєвим
підвищенням собівартості буряків і цукру та ринковими цінами на готову продукцію [1, с.36].
Разом з тим, існує серйозна проблема наростаючого виснаження природних джерел енергії в
світі, і тому іде постійний пошук альтернативних видів палива. Україна належить до енергодефіцитних
країн, через те освоєння відновлювальних джерел енергії можна розглядати як важливий фактор
підвищення рівня її енергетичної безпеки. Одним із таких видів палива є біоетанол, який отримують із
сільськогосподарської рослинної щорічно відновлювальної сировини, якою може бути не тільки
цукровий буряк, але й відходи бурякоцукрового виробництва – меляса та проміжні продукти переробки
солодких коренеплодів: дифузійний сік, цукровий сироп, зелена патока. Зважаючи на перспективи
розвитку сировинної бази для виготовлення біоетанолу, складаються передумови для розвитку цієї
галузі і в нашій країні.
Виробництво цукрових буряків і цукру має важливе значення для розвитку економіки України.
Без кардинальних змін у діяльності цього важливого підкомплексу його відродження набуває досить
проблематичного характеру. Тому ще одним шляхом виходу з кризового стану є запровадження
комплексної технології виробництва цукру з переробкою відходів на виробництво біоетанолу, що
дасть можливість збалансувати потреби України в цукрі та зберегти й розвинути земельні площі під
вирощування буряків за рахунок виробництва біоетанолу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку та виробництва біоетанолу, в
тому числі з продуктів цукрового виробництва, займаються багато вчених та практиків як в Україні, так
і в світі, зокрема: М.М. Ярчук, О.П. Скорук, Г.М. Калетнік, Г.О. Кизюн, Л.М. Хомічак, Е. Смитс та інші.
Аналіз робіт показує все більшу зацікавленість з боку видатних учених України проблемами
реформування даної галузі. Однак важливо продовжувати вивчення аспектів розвитку виробництва
сільськогосподарської продукції та проміжних продуктів цукрового виробництва як сировини для
переробки на біопаливо.
Постановка завдання. Метою статті є визначення шляхів вдосконалення організації переробки
цукрових буряків з подальшим використанням на виробництво цукру і біопалива, а також
обґрунтування необхідності запровадження виробництва біоетанолу як одного з альтернативних
джерел енергії.
Виклад основного матеріалу дослідження. В 2011 році НААН України була прийнята
Програма «Біоенергетичні ресурси». Головною установою з виконання даної Програми є Інститут
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України та низка інститутів-співвиконавців.
Програмою передбачається дослідження енергетичного потенціалу традиційних та нових
сільськогосподарських культур і розробка рекомендацій з їх використання. Наша держава належить до
енергодефіцитних країн. Її забезпеченість власними енергоресурсами не перевищує 30%, а щорічне
3
3
споживання досягає 50 млрд. м природного газу, з яких понад 30 млрд. м імпортується. Для
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заміщення таких обсягів енергоносіїв нам достатньо закласти плантації біоенергетичних культур на
площі близько 5млн.га. Для цього доцільно виділити малопродуктивні землі, до яких належить майже
8 млн.га [2]. Найбільш перспективними енергетичними рослинами для України є цукрові буряки та
цукрове сорго, як найбільш продуктивні культури, придатні для виробництва біоетанолу та біогазу.
Перспективними є також багаторічні рослини (Міскантус, Енергетична верба тощо), які є ефективною
сировиною для виробництва твердих видів біопалива в багатьох країнах світу.
В енергозалежних країнах приділяється значна увага пошуку та використанню альтернативних
джерел енергії. Зокрема, в Європейських країнах виробництво альтернативної енергії з біомаси
отримує всебічну підтримку з боку урядів і з року в рік заміщує дедалі більшу частку загального
споживання первинних енергоносіїв. Така тенденція розпочалась і в Україні, але вона розвивається
надто повільними темпами. На сьогодні в Україні лише 2% енерговитрат покривається за рахунок
відновлювальних джерел енергії в той час, як у країнах Європи даний показник в середньому
перевищує 10%, а в період до 2020 року його передбачається збільшити у два рази, скоротити викиди
парникових газів у атмосферу та підвищити енергоефективність на 20% [1, с.38].
Біоетанолом називають етанол, який вироблений із біомаси та застосовується як паливо. В
складі пального біоетанол дозволяє покращити експлуатаційні характеристики сумішевого бензину,
при цьому зменшується концентрація шкідливих компонентів у вихлопних газах, що є надзвичайно
важливим для великих міст, а також спалювання етанолу, який отриманий з біомаси, не робить
«внеску» до парникового ефекту. Лідерами виробництва біоетанолу в світі є США та Бразилія, а в
Європі – Німеччина та Франція, де рівень його споживання майже зрівнюється зі споживанням
бензину. В зазначених країнах сировиною для вироблення біоетанолу є сільськогосподарська
сировина та відходи від її перероблення, а саме: в США левова частка біоетанолу виробляється із
зерна та кукурудзи, в Бразилії – з цукрової тростини, у Франції та Німеччині – з цукрового буряку та
напівпродуктів цукрового виробництва. Застосування біоетанолу в цих країнах організовано практично
двома способами: як добавкою до бензинів з масовою часткою до 20%, без зміни в конструкції
двигунів та як спеціальне спиртове паливо, коли біоетанолу в суміші більше 80%. За першим
способом застосовують біоетанол і в країнах ЄС, де, згідно чинної директиви Ради Європейського
Парламенту, на території цих країн можна продавати бензин тільки з вмістом біоетанолу [3, с.35-36].
Наразі, згідно Закону України «Про альтернативні види палива», обов’язковий вміст біоетанолу в
бензинах, що їх виробляють або реалізують на території України у 2014-2015 роках, становитиме не
менше як 5%.
До енергетично привабливих рослин європейської зони для виробництва біоетанолу науковці
відносять однорічні рослини з високим вмістом цукрів і крохмалю: цукрові буряки, зернові, кукурудза,
картопля. Економічна ефективність цих культур, як сировини для виробництва біоетанолу, залежить
від їх урожайності та вмісту цукру чи крохмалю. Залежно від цих показників, кожна країна визначає
свою культуру для виробництва біоетанолу. Технологічна оцінка сировини для виробництва
біоетанолу в Україні базується на вихідних даних, представлених в таблиці 1.
Таблиця 1
Технологічна оцінка сировини для виробництва біоетанолу
Культура

Середня
урожайність, т/га

Зернові
Кукурудза
Цукровий буряк
Меляса бурякова
Картопля

2,7
5,0
35
18

Вихід
біоетанолу з однієї тонни
сировини, л
372
399
88,4
303
100,4

Необхідна
посівна площа для виробництва однієї
тонни біоетанолу, га
1,24
0,63
0,42
0,66

Джерело: [3]

Аналіз даних таблиці 1 показує, що для виробництва однієї тонни біоетанолу найбільша площа
потрібна для вирощування зернових, при цьому найбільш перспективними є коренеплоди буряка та
картоплі, які при урожайності навіть 35 та 18 т/га відповідно забезпечують вихід біоетанолу майже 89
та 101 л відповідно, та займають майже найменші необхідні площі. Але при цьому виникає складність
їх зберігання, і відповідно, сезонність виробництва, а для картоплі ще й відносно висока ціна. Хоча
якщо врахувати такий показник, як вихід біоетанолу з однієї тонни сировини, то на перше місце може
вийти кукурудза – вихід біоетанолу з якої досить високий. Разом з тим в Україні понад десятиріччя
лихоманить обсяги вирощування цукрового буряка і, відповідно, виробництва цукру. Багато заводів
виведені із виробничого процесу. І тому є доцільним перепрофілювання цукрових заводів, які мають
достатньо потужну технічну базу з перероблення цукрового буряка, на виробництво цукру та
біоетанолу [4, с. 3-5]. Таку схему широко застосовують у світовій практиці. Залежно від урожаю
цукрового буряка можна легко регулювати виробництво того чи іншого продукту з урахуванням попиту
на ринку, не допускати перевиробництво одного із продуктів, а отже, і затоварювання ринку та збут
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продуктів нижче собівартості. Але виникають проблеми, пов’язані з порівняно малим періодом (2-3
місяці) перероблення буряка, тому що коренеплід швидко псується, втрачає цукор, а його тривале
зберігання потребує додаткових витрат. Як показують розрахунки науковців, найменшу вартість
сировини в собівартості біоетанолу займає меляса, що дає найбільшу конкурентну спроможність
біоетанолу при його виробництві саме з неї. Але вже давно меляса використовується у спиртовій
галузі, та й ціни не цей вид сировини, як і зернових культур, постійно підвищуються [5, с.19-20]. Тому
виникає необхідність пошуку способів організації виробництва біоетанолу з напівпродуктів цукрового
виробництва, які підлягають зберіганню, а також є привабливими з економічної точки зору, тобто
дають змогу одержати максимальний вихід біоетанолу.
На сьогодні існує декілька варіантів схем переробки не тільки цукрових буряків на цукор та
біоетанол, в період дії цукрового заводу, але й отримувати біоетанол з проміжних продуктів переробки
коренеплодів (дифузійного соку та цукрового сиропу). Дані щодо співвідношення вироблених
продуктів і валовий дохід за різними варіантами для заводу потужністю в 3000т буряків за добу та
дигестії 16% при закупівельній ціні буряків 500 грн./т й відпускній ціні на біоетанол 8 грн. за 1 л його
розрахункової собівартості 6,42 грн. і тривалості сокодобування 90 діб наведено в таблиці 2.
Результати розрахунків свідчать про те, що незалежно від варіанту схеми перероблення цукрових
буряків будівництво біоетанольної установки, як складової цукрового заводу, збільшує обсяг його
прибутку на 17-33 млн. грн. за рік.
Таблиця 2
Ефективність різних варіантів переробки цукрових буряків
Вироблена продукція
цукор білий,
меляса,
біоетанол,
тис. т
тис. т
т

Варіанти переробки
1.Переробка цукрових буряків за діючою схемою повного циклу
виробництва цукру
2. Переробка цукрових буряків за схемою повного циклу цукрового
виробництва та переробки меляси на біоетанол
3. Переробка цукрових буряків за схемою вилучення з циклу
цукрового виробництва 20% дифузійного соку та виробництва з
нього й одержаної меляси біоетанолу
4. Переробка цукрових буряків за схемою неповного циклу
цукрового виробництва з вилученням 20% дифузійного соку та
зеленої патоки першої кристалізації

Валовий
дохід, млн.
грн.

35,1

10,8

-

184,0

35,1

10,8

2571

201,2

28,04

8,6

6429

204,5

22,19

-

10563

216,6

Джерело: [6]

Впровадження схеми вилучення зеленої патоки з технологічного процесу та використання її для
виробництва біоетанолу забезпечить високу якість цукру, підвищить його конкурентоздатність,
зменшить: витрати умовного палива до 0,3%, допоміжних матеріалів на 7%, витрати на амортизацію
та експлуатацію обладнання [6]. Для реалізації технологічного процесу необхідно розробити
нормативно-технічну документацію з обліку сировини, технології переробки цукрових буряків та
нормування параметрів виходу біоетанолу.
І тому, Інститут продовольчих ресурсів НААН України спільно з НАЦУ «Укрцукор» працює над
концепцією єдиної державної науково-технічної політики в сфері дооснащення та реконструкції
існуючих цукрових заводів для виробництва біоетанолу [7, с.78].
Висновки з даного дослідження. Налагодження сумісного виробництва біоетанолу та білого
цукру з цукрового буряку дозволить більш ефективно використати наявні потужності цукрових заводів;
спонукати до розширення площ вирощування цукрового буряку[8,с.28]; зменшити енергетичну
залежність України від імпортних нафтопродуктів; регулювати обсяги виробництва кожного з продуктів
в залежності від величини зібраного урожаю та від потреб ринку; зберегти робочі місця та соціальну
інфраструктуру сільського господарства на вирощування цукрового буряку та в переробній
промисловості.
Отримання альтернативних видів палива з цукрових буряків та побічної продукції цукрового
виробництва в Україні знаходиться на початковій стадії розвитку та потребує для впровадження
здійснення значних вкладень. При виборі напрямів інвестування в цій сфері слід орієнтуватись
насамперед на забезпечення оптимального поєднання вирішення продовольчих та енергетичних
проблем країни. В перспективі виробництво та експорт біопалива з цукрових буряків може стати
прибутковою галуззю, привабливою як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. А це, в свою
чергу, дасть змогу зменшити енергетичну залежність України, розв’язати проблеми агропромислового
комплексу, забезпечити відродження цукробурякового виробництва, здійснити перехід галузі до
інноваційної моделі розвитку.
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Постановка проблеми. Податкові надходження є основною дохідною частиною будь-якого
бюджету. Проте, суб’єкти господарської діяльності не завжди з великим бажанням діляться своїми
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сплати податків суб’єктами підприємницької діяльності. Чиї інтереси ставити на перше місце і як
поводитись в умовах мінливого середовища з обмеженою інформованістю та високим рівнем тіньової
економіки?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам податкової політики підприємства
присвячені роботи українських, російських та зарубіжних вчених Т.А. Козенкової [1], Т.О. Дуліка і
В.Г. Бикової [2], Н. В. Афанасєвої та А. Б Гончарука [3], Д. Гетманцева [4], Р.Е. Сьюзена [5],
Л. Тимофєєва. [6] та інші. Аналіз результатів їх дослідження засвідчує доцільність продовження
вивчення поставленої проблеми з метою обґрунтування вибору податкової політики через
трансакційні витрати.
Постановка завдання. Розглянути наслідки податкової політики оптимізації й ухилення сплати
податків підприємства та її впливу на внутрішнє і зовнішнє середовище через систему трансакційних
витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Труднощі наповнення дохідної частини бюджету
призводить до:
1. Втрат стратегічної спрямованості видатків, структура яких формується в Україні переважно за
принципом мінімальної достатності. Вони відіграють пасивну роль та підлаштовуються під обсяги
касових надходжень. Завдання розробки «бюджету розвитку», які ставляться в т.ч. й на найвищому
рівні, залишаються нереалізованими [7, c. 167].
2. Загальне здорожчання стягування податків, оскільки населення не бажає сплачувати
податкові платежі. Таке судження виникає на основі думки, що протистоянням можна зовсім уникнути
сплати податків, або від суджень, що оподаткування надто велике, або ж, що зібрані кошти
розкрадаються або неправильно розподіляються. Все це викликає зайві витрати при справлянні
податків і заставляє чиновників приймати жорсткі заходи щодо свого народу [8, c.13].
3. Приховування доходів та існування тіньової економіки тягне за собою недостовірну
інформацію щодо Багатства та промислів жителів, що викликає зайві витрати для повторного
нарахування та вносить неспокій новим додатковим обкладанням податком, що вводиться для
виправлення помилок [8, c.13],
Судження про високі податки спростовує В. Петті у своєму трактаті, і стверджує: «Якими б
високими не були податки, але, якщо накладаються на всіх пропорційно, ніхто не втрачає через це
Багатство. Оскільки люди залишаються однаково Багатими, скорочують в них усіх майно на половину
чи подвоюють його, так як кожен зберігає своє положення та звання.
Крім цього, оскільки зібрані кошти не виходять за межі країни, остання залишається однаково
Багатою по відношенню до інших країн; тільки Багатство правителя і Багатство народу будуть
відрізнятися один від одного протягом деякого періоду, а саме до того часу, поки вилучені у вигляді
податку кошти не повернутися назад до того ж або іншого платника податку.
В цьому випадку будь-хто матиме можливість виграти або втратити при новому розподілі; і якщо
він втрачає в одному то може виграти в іншому» [8, c.23]
Сплачувати податки та митні збори зазвичай є обтяжливим. Саме тому підприємства та інші
платники податків інколи вступають в таємну змову із збирачами податків, щоб зменшити суми
податкових платежів. В результаті виникає соціальна несправедливість щодо збирання та
розприділення доходів.
Інколи правила та положення органів державної влади використовуються корумпованими
чиновниками як засіб для особистого збагачення. Чинні правила спотворюються для здобуття
особистої вигоди.
Все це веде до недотримання культури сплати податків і, як наслідок, негативні процеси в
економіці. Наприклад, у Пакистані дослідження показали, якби витрати, спричинені корупцією та
неправильним урядуванням можна було б зменшити на 50%, то показник ВВП зріс би на 13,615% [5, с. 18].
Чиновники, як правило, отримують хабарі на рівні 10 % втрачених податкових зобов'язань.
Досвід багатьох африканських країн ілюструє значущість проблеми. В Гамбії на початку 90-х років
недобір виручки від митних зборів і податку на прибуток становить 8-9 % від ВВП. Ухилення від сплати
податку на прибуток склало 70 % від запланованих надходжень. Лише 40 % малих та середніх
підприємств подали декларації про доходи [5, с. 18]. Враховуючи рівень економіки України та
всесвітньо визнаний високий рівень корупції, припускаємо, які наявні витрати несе економіка країни
через недотримання норм податкової культури.
Ще один негативний аспект в плані соціальної несправедливості виникає на підставі того, що
платники податків та корумповані чиновники ділять між собою заощадження через несплату податків.
Проте, необхідність наповнення бюджету коштами спричиняє підвищення відсоткових ставок та
посилення адміністративного тиску на бідніших платників податку, які не мають зв'язку у «верхах», а
також все суспільство у формі загального зниження рівня послуг.
Причинами такого ефекту є те, що:
1. Суб’єкти підприємницької діяльності самі для себе «вирішують», які законно виконувати, і які є
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легітимними;
2. Вважають, що хабарництво збільшить їх прибутковість.
В той же час, абсолютно не задумуються над наслідками:
1. Збільшення соціальної несправедливості;
2. Нагнітання конфліктної ситуації в державі;
3. Неявні витрати у цих же платників податку, такі як:
- недостатня захищеність суспільства в соціальному плані – а отже загальне незадоволення та
низька продуктивність праці;
- недостатня розвиненість інфраструктури, економія у фінансуванні капітальних видатків –
витрати підприємства на пошук і налагодження зв’язків та інше;
- незадовільний стан доріг, освітлення вулиць – як наслідок, витрати на ремонт у підприємства;
- часті перевірки на підприємстві – непродуктивно витрачений час та стрес керівників
функціональних підрозділів.
З погляду національної стратегії розвитку, держава та підприємство є елементами однієї
системи, завданням яких є досягненням економіко-соціального розвитку, тому конфлікт інтересів, що
виникає між окремими ланками однієї системи гальмує її розвиток в цілому. Крім того, що економіка не
працює як цілісна злагоджена система, її суб’єкти витрачають значну частину коштів, перші – на
збирання податків силою примусу, другі – для пошуку та реалізації різних шляхів їх мінімізації,
оптимізації чи ухилення.
Ці витрати в економічній теорії дістали назву трансакційних витрат. Частина цих витрат мають
явний характер, але більшість трансакційних витрат – приховані. Хоча ці витрати носять неявний
характер, проте мають значний вплив на прийняття управлінських рішень, а отже на поведінку та
стратегію підприємства.
З розвитком ринкових відносин відбувається загострення протиріч, основаних на особистісній
вигоді кожного учасника ринку, що сприяє розвитку напрямку економіки так званого інституціоналізму.
Інституціональний напрямок виник на початку дев'ятнадцятого століття, основи якого були
закладені Т. Вебленом, Дж. Коммонсом, Т. Мітчелом. Друга половина двадцятого століття
ознаменувалася новою хвилею розвитку інституційних концепцій в економічній думці в роботах Дж.
Гелбрейта, Д. Белла, У. Ростоу, Ф. Перру [9, с.13].
Представники інституціоналізму вивчали проблеми та протиріччя приватних і громадських
інтересів (механізм соціального контролю над економікою та проблема національних інтересів).
З точки зору нової інституціональної теорії, ключовим елементом будь-якої економічної системи
є інститут.
Під поняттям "інститут" Мартинець В.В розуміє [9, с.13] вчинки людей або стереотипи поведінки,
які можна кваліфікувати як звички. Слідування звичкою не контролюється іншими людьми, а відступ
від них не викликає почуття провини чи занепокоєння. Це відрізняє їх від норм і правил.
Такі стереотипи поведінки пояснюються скоріше психологічною особливістю індивідів, ніж
економічною доцільністю.
Інституціоналісти переконані, що:
- дії суб’єктів економічних відносин піддаються координації та дозволяють зекономити на
витратах;
- на ринку діють формальні та неформальні правила, за допомогою яких відбувається
перерозподіл ресурсів, витрат і вигод;
- трансакційні витрати дозволяють отримати позитивний економічний ефект для окремих
учасників ринкових відносин.
Серед чинників, які впливають на величину трансакційних витрат О.Вільямсон виділив:
1. Невизначеність
2. Частота здійснення угоди
3. Специфічність активів [10, p. 175].
Математично рівність щодо прийняття рішення про мінімізацію податків описується наступним
чином:
,
де
- сума податкових платежів після мінімізації
ТС – трансакційні витрати
- передбачена законом сума податкових платежів
Слід зауважити, що чинники, які впливають на трансакційні витрати будуть різними при тій чи
іншій податковій політиці.
При політиці ухилення від сплати податків визначальним фактором є ймовірність викриття та
передбачені норми відповідальності за незаконність таких дій.
,
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де Α – ймовірність визнання незаконності операції
F – визначена відповідальність за незаконну операцію.
U – індивідуальне сприйняття
P – величина штрафу, пені, репутації та свободи.
Відповідно до концепції корисності, де індивід максимізує корисність, порівнюючи затрати та
вигоди та приймає рішення про здійснення операції, так само і відповідальність вимірюється за
принципом індивідуальної затратності. Оскільки, кримінальна відповідальність для одних є
неприпустимою, а отже, найменший ризик втрати свободи відхилить прийняття такого рішення, а для
іншого ризик втратити 7 років життя при можливості вийти та бути мільйонером цілком прийнятне
рішення.
При податковій мінімізації трансакційні витрати складатимуться з:
- Витрат на детальне вивчення законодавства або консультації консалтингових фірм (LС);
- Витрат на оформленні необхідних документів, в т.ч. організацію, реорганізацію додаткових та
існуючих суб’єктів підприємницької діяльності, відкриття офшорів та інше (PC, n-кількість таких
операцій);
- Участь посередників (KC, m-посередників).
Математичне моделювання трансакційних витрат набуде такого вигляду:

У класичному варіанті політики «Бездоганної репутації» трансакційних витрат немає, оскільки
вони виникають на фоні протистояння учасників економічних відносин. А за цієї умови відбувається
слідування спільній меті.
За податкової політики оптимізації трансакційні витрати можуть бути у вигляді оплати за
консультаційні послуги або залучення до роботи висококваліфікованих працівників.
В реальності підприємства використовують змішані форми податкової політики, а отже
трансакційні витрати будуть складатися:

Прийняття рішення щодо мінімізації податків набуде наступного вигляду:

Класична модель раціонального вибору платника податків, що приймає рішення про ухилення в
умовах невизначеності, розроблена М. Аллінгом та А. Сандмом у 1972 році. У цій моделі особа прагне
максимізувати свою корисність за допомогою альтернативи сплати податків в повному розмірі чи
прагнути до їх мінімізації [11, c.32].
Важливо уточнити, в чому полягає зазначена максимізація корисності. Адже, вигоди
підприємства складають лише

Розглянемо податкову систему з макроекономічної точки зору, спираючись на соціальну
обумовленість природи податків. Цей підхід лежить в основі теорії суспільних потреб, відповідно до
якої податки - це плата за суспільно значимі та неподільні послуги.
Слід зауважити, що первинною була потреба в суспільних послугах, а вторинним їх виконання, а
отже, і збір коштів, що забезпечить їх реалізацію. Таким чином, суспільство наділяє державу певним
статусом, обов’язками та передає їй частину коштів у вигляді податків на їх виконання.
З розвитком суспільних відносин закріпилося конкретне коло державних обов’язків, які
сприймаються окремим індивідом як невід’ємна її частина. В короткостроковому періоді це відносно
стійкий перелік, що потребує стабільного надходження коштів.
Розглянемо механізм наповнення державного бюджету та його виконання за різної податкової
політики підприємства:
1. Виконання державних соціальних, медичних, освітніх, військових та інших цільових програм
відбувається за рахунок бюджетних коштів;
2. Основна частина всіх бюджетних надходжень носить податковий характер;
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3. У випадку ухилення або мінімізації суб’єктами підприємницької діяльності податкових
платежів скорочуються заплановані доходи (Rp) держбюджету, що різко негативно впливає на
виконання державних програм;
4. Для запобігання цим зловживанням органи державної влади в особі Державної податкової
адміністрації, правоохоронні та судові інститути уповноважені здійснювати нагляд та контроль,
діяльність яких фінансується також з державного бюджету;
5. Якщо ж випадки ухилення та мінімізації поширюються, виникає необхідність в більшому
контролі, а отже і більших затратах держави на адміністративні цілі (Ca);
6. Дефіцит бюджету, що виникає, змушує залучати інші кошти кредитного характеру, які також
потребують додаткових витрат на обслуговування (Cs).
Доходи державного бюджету з врахуванням мінімізації і ухилення від оподаткування (R) та
виконання ним соціально-економічних заходів зменшується на:
Сукупні втрати (TCe) економіки будуть складатися з витрат підприємств (k-кількість підприємств)
та втрат державного бюджету:

З сказаного вище випливає, що податкова політика мінімізації та ухилення від сплати податків
створює цикл, який спричиняє негативні наслідки для самого ж підприємства.
Це ще раз підкреслює необхідність та правильність ведення підприємством податкової політики
«бездоганної ділової репутації» та оптимізації. Економіст і практик Ф. Руссо, голова правління
ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» вважає: «люди в нашій країні все-таки повинні переглянути свої підходи до
сплати податків і бути більш чесними з державою. Українцям потрібно взяти до уваги те, що сплата
податків – це правильний крок. Оскільки ми знаходимося в економічному суспільстві, де послуги
мають свою ціну. А держава утримує школи, лікарні, правоохоронні органи та багато іншого. Але
населення не хоче платити податки, а потім дивується чому не відремонтовані дороги. Люди повинні
платити стільки, скільки цього потребує закон» [12, c. 30].
Висновки з даного дослідження. Отже, вибір податкової політики – це не просто фіксування в
документах операцій, встановлення певних правил чи норм поведінки, це філософія та культура
підприємницької діяльності в податковому полі, і як результат – місце та визнання в бізнесовому світі.
На підприємстві необхідне використання зваженої податкової політики, в основі якої лежить
податкове планування та податкова оптимізація. Це неможливо без зміни ставлення, що склалося в
суспільстві до ухиляння від сплати податків, без законодавчого припинення розповсюдження через
засоби масової інформації, Інтернет, видавництва та інші джерела матеріалів, що пропагують схеми
ухилення від сплати податків і ліберальне ставлення до такого роду діяльності.
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THEORETICAL BASIS OF THE ASSESSMENT OF THE MILK
PROCESSING ENTERPRISE COMPETITIVENESS
Постановка проблеми. У зв’язку з посиленням конкуренції на українських ринках керівники
молокопереробних підприємств знаходяться в постійному пошуку нових шляхів та інструментів
покращення конкурентоспроможності, забезпечення високої якості кінцевої молочної продукції,
завоювання значного сектору споживача, досягнення високих фінансових показників діяльності задля
подальшого розвитку підприємства та забезпечення можливості його виходу на зовнішній ринок.
На початкових стадіях розвитку ринкових відносин переважаючим типом конкурентних переваг
виступали ціни. По мірі насичення ринку товарами відбувся перехід від цінової конкуренції до
нецінової, тому в сучасних умовах зайняти сильні позиції та сформувати прихильність споживачів до
своєї продукції значно складніше. Тобто виходить, що задля забезпечення конкурентоспроможності
молокопереробного підприємства недостатньо встановити привабливі ціни, а й необхідно забезпечити
низку конкурентних переваг. В цих умовах кожному підприємству потрібно аналізувати не лише
фінансові показники, але й приділяти значну увагу організаційній та управлінській ефективності. Це
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стає передумовою використання стратегічного планування та підвищення ефективності управлінської
діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній літературі запропоновано
чимало методик дослідження конкурентоспроможності підприємства. Зокрема, проблемам оцінки та
аналізу конкурентоспроможності підприємств присвячені праці науковців, серед яких
Я.Б. Базилюк, Л.В. Балабанова, В.І. Бойко, І.З. Должанський, О.О. Гетьман, О.І. Драган, Т.О. Загорна,
М.Й. Малік, Т.Л. Мостенська, О.А. Нужна, Б.Й. Пасхавер, Л.І. Піддубна, Г. М. Скудар, В.М. Трегобчук,
Х.А. Фасхієв, Р.А. Фатхутдінов, В.В. Холод, Л.С. Шевченко. Водночас, вагомий внесок в розробку
теорії та практичних засад функціонування молокопереробних підприємств зробили В.Г Андрійчук,
П.С. Березівський, В.І. Бойко, С.В. Васильчак, П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар, В.Н. Зимовець, М.М. Ільчук,
Ю.С. Коваленко, О.В. Крисальний, Т.Л. Мостенська, П.Т. Саблук, Г.В. Черевко, О.М. Шпичак,
В.В .Юрчишин та багато інших вчених. Попри це, залишились поза увагою досліджень науковців
проблеми власне оцінки конкурентоспроможності молокопереробного підприємства, що безумовно й
створює вагомі підстави для проведення цієї наукової розвідки.
Постановка завдання. Основним завданням цієї статті є аналіз запропонованих економічною
наукою способів оцінки конкурентоспроможності молокопереробного підприємства та визначення
чинників, що впливають на конкурентоспроможність молокопереробного підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиної методики оцінки конкурентоспроможності
підприємств не існує, більшість із них засновані на застосуванні різних коефіцієнтів для аналізу
виробничої діяльності, фінансового становища, ефективності інвестицій тощо. Так, за однією із
методик, виділяють такі основні показники конкурентоспроможності підприємства:
- економічний потенціал та ефективність діяльності (активи, власний та позичковий капітал,
обсяг продаж, частка ринку, прибуток);
- рівень управління (форми організації та досвід функціонування елементів господарського
механізму з позиції нововведень і відповідальності);
- виробничий та збутовий потенціали, які вказують на можливість підприємства виробляти та
реалізовувати ту чи іншу продукцію в потрібній кількості та в необхідні терміни (наявність сировинної
бази, використання виробничої потужності, обсяг та напрямок капіталовкладень в розвиток
підприємства тощо);
- науково – дослідний потенціал (витрати на наукові дослідження та розробки, наявність
сучасної модернізованої техніки, нових технологій);
- фінансове становище (платоспроможність, кредитоспроможність, структура капіталу –
відношення власного капіталу до загальної суми активів підприємства тощо);
- імідж підприємства, його ринкова стратегія, інноваційна діяльність;
- кваліфікація та професіоналізм трудових ресурсів [1, с.44].
Л. С. Шевченко зазначає, що конкурентоспроможність підприємства можна розглядати як
функцію всіх його внутрішніх ресурсів [2, с.64].
КСП = f (П, Н, Т, Ф, М, У)

(1)

де КСП – конкурентоспроможність підприємства; П – персонал; Н – науково-дослідна база; Т –
техніко-технологічна база; Ф – фінанси; М – маркетинг; У – управління (загальний менеджмент).
З нашої точки зору, можна здійснювати оцінку конкурентоспроможності підприємства через
комплекс маркетингу, який складається з чотирьох елементів: продукт, ціна, доведення продукту до
споживача, його просування на ринок (маркетингові комунікації).
Розглянемо оцінку конкурентоспроможності підприємства за визначеними елементами. За
допомогою соціальних опитувань, пробних тестувань, вивчення споживчого попиту можна визначити,
яка продукція асортиментного ряду користується найбільшою популярністю. Таким чином,
конкурентоспроможність за продуктом базується на аналізі торгової марки, асортиментного ряду,
якості товару, екологічності, використання консервантів, стабілізаторів, емульгаторів та іншого роду
харчових добавок, тривалості зберігання молокопродуктів, привабливості та зручності упаковки, рівня
передпродажної підготовки, ринкової частки, яку займає підприємство на ринку, швидкості зміни
обсягу продаж.
Підприємства молокопереробної промисловості зацікавлені не тільки в утриманні існуючих
споживачів, а і у формуванні прихильності нових споживачів до їх продукції. За Ф. Котлером, великої
уваги підприємства повинні приділяти маркетингу взаємовідносин зі споживачами. Маркетинг
взаємовідносин – це процес створення, підтримки та розширення стійких зв’язків зі споживачами та
іншими партнерами компанії [3, с. 14]. Окрім цього, головними факторами конкурентоспроможності
продукції виступають також якість та ціна. Причому, потрібно зазначити, що порівняно з ціновим
фактором, якості продукції приділяється більша увага, адже вона відіграє провідну роль у завоюванні
товаровиробником успіху на ринку. Споживачі порівнюють характеристики товарів, шукаючи серед
широкого асортименту більш якісні та доступні за ціною.
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Молокопереробні підприємства з кожним роком вдосконалюють свою продукцію, приділяючи
велике значення випуску продукції, яка сприяє здоровому способу харчування. Це продукти із вмістом
пробіотичних бактерій, лактулози, вітамінів та мікроелементів. Якість продукції підприємств молочної
промисловості залежить значною мірою від якості сировини. Фізико-хімічні показники заготівельного
молока, а саме: вміст жиру, білку та сухих речовин в молоці впливають на норму витрат сировини і
вихід молочних продуктів. При оцінці якості заготівельного молока також приймається до уваги його
густина, яка дозволяє оцінити натуральність молока. Основні характеристики якості молочної
сировини в динаміці представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Основні характеристики якості молоко-сировини, яка вироблялась в Україні
(2005-2012)
Характеристики молока
Середньорічний вміст жиру, %
Середньорічний вміст білку, %
Середньорічний вміст сухих речовин, %
Середньорічний вміст лактози, %
Густина молока, °А

Роки
2005
3,54
3,17
11,95
4,59
28,3

2010
3,47
3,12
11,88
4,51
-

2011
3,41
3,08
11,63
4,45
-

2012
3,43
2,98
11,51
4,42
27,22

За даними Статистичного щорічника України за 2005, 2010, 2011, 2012 роки: [стат. зб.]; Державна
служба статистики України. - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2006, 2011, 2012, 2013. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_Ukr_.htm

Порівнюючи в динаміці основні характеристики якості заготівельної сировини, можна відмітити
тенденцію до зниження в ній вмісту основних компонентів. Така ситуація призводить до погіршення
якості готової продукції, зменшенню її виходу з одиниці сировини, а також віддаляє нашу країну від
плідної співпраці з європейськими країнами, адже вони мають значно вищі вимоги до якісних
показників заготівельної сировини. Водночас слід зазначити, що найбільша кількість сухої речовини і
основних її складових частин: жиру, білку, лактози відмічається в заготівельному молоці, яке
надходить із молочно-товарних ферм, в той час як збір молока від населення суттєво знижує якісні
показники сировини. За таких умов підприємства вимушені приділяти значну увагу закупівлі сировини,
яка відповідає стандартам.
Окрім цього, як уже зазначалося, на конкурентоспроможність молокопереробного підприємства
впливає упаковка. Найбільш вдало окреслив значення упаковки відомий вчений Ф. Котлер, який
вважав, що упаковка – це могутня маркетингова зброя. Гарний дизайн упаковки цінується
споживачами та дає перевагу виробнику при просуванні товару на ринок [4, с. 310]. Упаковка є
складовою формули товару та повинна відповідати вимогам кінцевого споживача. Згідно останніх
досліджень, враження, яке створює упаковка, суттєво впливає на оцінку якості продукту, і тим самим
збільшує шанси здійснення наступної покупки [5, с. 87]. Вибір упаковки є ключовим рішенням для
забезпечення успіху продукту, а її форма, оформлення – це одні із основних елементів в
позиціонуванні і брендингу продукту. Як відомо, упаковка повинна запобігати висиханню продукту,
вбиранню продуктом атмосферної вологи та побічних запахів, випаровуванню ароматичних речовин,
біологічному забрудненню тощо. Матеріал упаковки не повинен руйнуватися під дією холоду, тепла та
світла, вступати у взаємодію із продуктом, змінюючи його смакові властивості, запах і колір.
Виробляючи продукцію, кожне молокопереробне підприємство орієнтує її на різне коло
споживачів, яке буде купувати його продукцію, тобто розділяє ринок на декілька сегментів, у тому
числі на продукцію загального вжитку та продукцію підвищеної цінності. Вважаємо, що серед існуючих
підходів до характеристик споживачів та їх класифікацій, які покладені в основу сегментації ринку,
доцільно застосувати багатофакторну сегментацію, з використанням її класичних ознак в поєднанні з
кластерним аналізом, що дає можливість розподілити споживачів на групи за певними визначеними
відмінностями (формування профілів споживачів). Згідно проведеного аналізу (на прикладі сегменту
питного молока) було виділено вісім груп (кластерів) споживачів: І група – «безтурботні»
(розглядають купівлю продовольчих товарів і як засіб задоволення фізіологічних потреб, і як
можливість пізнати щось нове у світі молочних товарів, що їх оточують); ІІ група – «новатори»
(купують продукти різних торгових марок, експериментують, лояльні до новинок, що з'являються на
ринку); ІІІ група – «традиціоналісти» (не сприймають «новинок» на ринку продовольчих товарів,
купують тільки продукти, в якості яких переконалися на власному досвіді); IV група –«благополучні»
(при здійсненні покупки велику роль відіграють оригінальна упаковка; вибір інших покупців; імідж
торговельної мережі); V група –«прагнучі споживачі» (цікавляться дієтичними та екологічно чистими
продуктами харчування, непогано орієнтуються в торгових марках харчових продуктів); VI група –
«звичайні споживачі» (довіряють тим торговим маркам, в якості яких переконалися самі); VII група –
«успішні» (лояльно відносяться до якісної продукції різних торгових марок, і зовсім не зважають на
ціновий фактор); VIIІ група – «виживаючі» (ціна – вирішальний фактор при здійсненні покупки).
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Отже, кожна групи споживачів по-своєму підходять до процесу здійснення покупки, тому,
випускаючи продукцію, підприємству потрібно ретельно вивчати ринок і потенційних споживачів, їх
можливості та вподобання. Саме це і дасть змогу сформувати асортимент молочної продукції
підприємства таким чином, щоб забезпечити оптимальний обсяг продажу кінцевої молочної продукції
та забезпечити підприємству стабільність на ринку та фінансову прибутковість.
Водночас, як уже зазначалося, на конкурентоспроможність молочної продукції впливає не лише
її якість і безпечність, але й ціна. Правильне формування справедливої ціни дає змогу привернути до
продукції увагу різних груп споживачів, мати цінове лідерство. Проте встановлення дуже заниженої
ціни на продукт, в порівнянні з цінами конкурентів, може викликати у споживача асоціацію про товар,
як про неякісний. Тому важливо так підійти до процесу ціноутворення, щоб отримувати прибутки,
розширюючи частку ринку. Вивчення особливостей мотивації купівлі продовольчих товарів у різних за
рівнем доходів груп споживачів засвідчує, що в міру зростання доходів населення послабляється дія
фактора ціни. Все більша увага приділяється якості, свіжості, екологічній чистоті, а також смаковим
властивостям продукту [6, с.14]. При цьому виробнику молочної продукції слід зважати на те, що у
групі людей із середнім і вище середнього рівнем доходів з'являється новий важливий критерій, що
визначає споживчий вибір: торгова марка товару як гарант якості продукту.
Впровадження торгових марок, розробка символіки, логотипів дає змогу забезпечити краще
пізнання товарів споживачами, сприяє формуванню та закріпленню позитивного іміджу за певним
підприємством. В свою чергу, значимість підприємства та його імідж залежать від частки ринку, яку
воно займає, від групи споживачів, яких воно обслуговує, а також від унікальності запропонованого
продукту.
Випускаючи певний асортимент продукції, кожне молокопереробне підприємство шукає надійні
та оптимальні канали її збуту. Важливо мати раціональну кількість торгових посередників, аналізуючи
роботу яких, можливо вивчати поведінку споживачів. Збутовий канал повинен забезпечувати:
транспортування товарів від місця виробництва до пункту кінцевої реалізації; зберігання товарів
протягом певного терміну; інформування кінцевих споживачів про товар; розподіл товарів між
споживачами в потрібному асортименті [5, с. 117]. Треба зазначити, що хоча більшість
молокопереробних підприємств використовує змішану систему дистрибуції продукції, останнім часом
збільшилася частка прямих продаж через власні збутові підрозділи, а послуги посередників
використовуються тільки у разі доставки продукції на значні відстані [7, с. 168]. Така ситуація із збутом
виготовленої молочної продукції є невипадковою, адже прямі продажі дають змогу ретельно
контролювати умови транспортування молочної продукції, враховуючи короткі терміни її придатності;
чітко дотримуватися температурних режимів зберігання молочної продукції; раціонально вести
розподіл продукції по торгівельних точках відповідно до попиту на продукцію; краще орієнтуватися в
потребах ринку щодо молочної продукції і вподобаннях споживачів; мінімізувати витрати на
дистрибуцію продукції (середня маржа при реалізації молочної продукції у дистриб’ютора
складає 12-14%).
Для збільшення прихильності споживачів до продукції певного підприємства, для підвищення
його іміджу останнім часом використовуються різноманітні програми стимулювання збуту продукції [8,
с. 5], які складаються з таких заходів, як: участь у виставковій діяльності, проведення акцій,
презентацій у торгових мережах, спеціальні види реклами, що дозволяють закріплювати конкуренті
позиції підприємства на ринку. Стратегія просування молочної продукції – це найважливіша складова
стратегії позиціонування.
Для харчових продуктів особливого значення набуває пропаганда. За соціальним
опитуванням саме пропаганда більшою мірою формує позитивний імідж товару. Коли йдеться про
молочну продукцію, важливою є думка фахівців-дієтологів, які кваліфіковано дають поради,
наприклад, щодо корисності споживання окремих продуктів (кефіру, ряжанки, йогуртів) з вмістом
пробіотичних культур, лактобактерій, біфідумбактерій, мінеральних речовин, вітамінів, що
сприяють зміцненню здоров'я людини, підвищенню імунітету тощо. Це створює позитивний імідж
для всіх товарів цієї групи, але не нав’язує споживачеві ідею щодо необхідності придбання
продукції якогось певного підприємства-виробника, надаючи йому можливість приймати рішення
про вибір товару певних торгових марок самостійно.
Ефективне поєднання та застосування всіх елементів комплексу маркетингу дає змогу
підприємству зайняти провідну конкурентну позицію на ринку, втримувати її та покращувати за
сприятливих умов ринкового середовища.
Розглянувши існуючі підходи до оцінки конкурентоспроможності і узагальнивши
літературу з цього питання, здійснено їх систематизацію за наступними класифікаційними
ознаками: 1) за рівнем конкурентоспроможності товару: за конкурентоспроможністю торгових
марок, за складовими комплексу маркетингу, за АВС-ХУZ аналізом (по асортиментному ряду
продукції підприємства); 2) за видами показників оцінювання: диференційний та комплексний метод;
3) за теоретичним підходами: метод, заснований на теорії ефективної конкуренції, метод, що
використовує теорію якості товару, метод, що базується на теорії конкурентних переваг, метод
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бенчмаркінгу; 4) за способом визначення: графічно-аналітичні та матричні методи; 5) за критерієм
зміни показників рівня конкурентоспроможності в часі: статичні та динамічні методи; 5) за критерієм
конкурентоспроможності підприємства: критерій продуктивності, критерій організаційної культури,
критерій ефективності видів діяльності.
Кожне підприємство в певний момент свого розвитку стикається з проблемою вибору методів
оцінки конкурентоспроможності. Маючи широкий їх спектр, підприємство спочатку аналізує
інформаційну базу, якою воно володіє, і вибираючи методи оцінки конкурентоспроможності,
орієнтується на результати, які було б бажано отримати та на глибину дослідження, яке буде
проведено.
Кожен із вказаних вище методів має як свої переваги, так і недоліки. Вибір методу оцінки рівня
конкурентоспроможності підприємства зумовлюється такими факторами: мета оцінювання рівня
конкурентоспроможності підприємства; фінансові, трудові, часові, інформаційні ресурси замовника;
етап життєвого циклу підприємства; необхідна точність результатів; доступність до необхідної
інформації та її достовірність.
Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи усе вище наведене, зазначимо, що оцінка
конкурентоспроможності молокопереробного підприємства включає аналіз низки показників, які
визначають конкурентоспроможність молокопереробного підприємства: економічного потенціалу та
ефективності управлінської діяльності, асортименту молочної продукції та співвідношення ціна-якість,
споживчого потенціалу, виробничого та збутового потенціалу, фінансового становища на ринку
(кредитоспроможність, платоспроможність), іміджу підприємства, його ринкової стратегії, кваліфікації
та професіоналізму трудових ресурсів.
Проведений аналіз та групування методів оцінки конкурентоспроможності дають змогу обрати з
них саме ті, які найкращим чином сприятимуть визначенню існуючого конкурентного рівня та
розкриттю потенційних можливостей стратегічного розвитку молокопереробного підприємства.
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INFLUENCE OF INSTITUTIONAL BARRIERS ON BUSINESS
ACTIVITY OF DOMESTIC ENTERPRISES
Постановка проблеми. Розвиток інфраструктури, активна діяльність інститутів у сфері
державного управління, підтримка та тісна співпраця із суб’єктами фінансового сектору, створення
сприятливого інвестиційного клімату та інші завдання є запорукою побудови конкурентного бізнессередовища у країні. Однак відставання у вдосконаленні цих сфер створює значні перешкоди для
загального зростання економіки. Тому дослідження ролі бар’єрів адміністративного характеру має
стати початковим етапом у розробці як галузевої політики, так і стратегії кожної окремої компанії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття та сутність інституційних бар’єрів висвітлені у
працях багатьох іноземних та вітчизняних науковців. Їх роль та вплив на формування конкурентного ринку
розглянуто у працях О. Гаврилець, В. Мікловди, Г. Филюк та ін. Поряд із науковцями дослідженням
перешкод входу на ринок займаються впливові міжнародні організації: Світовий Банк, Transparent
International (Corruption Perception Index – індекс сприйняття корупції) та інші.
Хоча теоретичні аспекти визначення інституційних бар’єрів уже досліджені у деяких наукових
працях, проте їх практична оцінка потребує більш детального висвітлення та систематизації.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз впливу інституційних бар’єрів на ділову
активність вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інституційні бар’єри є різновидом нестратегічних
перешкод для входу на ринок. Як правило, до інституційних бар’єрів відносять адміністративні
(“урядові”), суспільні (громадські), а також бар’єри неформального сектора (великі масштаби тіньової
економіки, корупція, рейдерство тощо) [8].
Стратегічна поведінка фірм, спрямована на блокування входу інших суб’єктів господарювання,
відіграє негативну роль у формуванні конкурентного ринку, проте існування інституційних бар’єрів є
ще більш серйозною проблемою. Сукупність норм та правил регулювання, практика діяльності
неформального сектора, існування та доступ до об’єктів інфраструктури створюють основу для
нормального ведення бізнесу.
Розглянемо основні показники, що здійснюють найбільший вплив на ділову активність
вітчизняних фірм (рис. 1).
У результаті опитування керівників вітчизняних підприємств було виявлено, що найлегшою
частиною у започаткуванні господарської діяльності є отримання кредиту, що однак суперечить іншим
результатам дослідження Світового Банку [2].
Однак усі дослідники сходяться у думці, що для вітчизняних підприємств високий рівень корупції
є надзвичайно гострою перешкодою. Вона проявляється у такому:
• бездіяльність органів влади у випадках порушення правил ведення чесного бізнесу
учасниками ринку, захисту прав та інтересів фірм, необхідності підтримки стратегічно важливих
галузей економіки;
• примус до надання незаконної матеріальної винагороди за дії, які мають надаватися
безкоштовно та входять до звичайного переліку функцій органу державної влади або уповноважених
установ;
• надання безпідставних преференцій, допомоги та пільг окремим учасникам ринкових відносин,
що передбачають незаконну винагороду для уповноважених органів влади або отримання прямої
приватної вигоди.

∗
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• У всіх випадках штучно створюються обставини, за яких фірма є обмеженою у веденні
господарської діяльності, що проявляється або в недоотриманні доходів, або і в отриманні збитків.
Високий рівень корупції негативно впливає на розвиток конкуренції на ринку, знижує інвестиційну
привабливість та стримує нові фірми для входу на такий ринок.

Рис.1. Характеристика бізнес-середовища функціонування підприємств в Україні у 2013 році
Джерело: складено автором на основі [2]

Ці
обставини
значно
знижують
реальний
потенціал
країни
та
її
глобальну
конкурентоспроможність. Тому пропонуємо провести аналіз конкурентного середовища за
показниками корупції, які вказують на надійні або надто ризиковані країни на світовій арені (табл. 1).
Таблиця 1
Індикатори корупції в Україні у 2013 році
№

Показники

1

Індекс хабарів

2

Відсоток фірм, які планують дати хабар:

Загальний
показник по
країні
40,4

Малі
фірми

Середні
фірми

Великі
фірми

44,1

30,9

48,4

Регіон Східної
Європи та
Центральної Азії
13,3

у спілкуванні із податковими інспекторами

50,1

48,0

54,3

46,8

10,7

для отримання урядового контракту

99,1

100,0

98,2

99,6

24,4

для отримання дозволу для будівництва

73,2

67,7

94,5

29,0

23,4

42,0

78,3

15,1

23,5

10,5

35,1

39,4

11,0

23,5

10,6

для отримання ліцензії на імпорт
для отримання ліцензії для початку
ведення діяльності

Джерело: складено автором на основі [1; 2]

Згідно проведеного опитування рівень хабарництва в Україні надзвичайно високий, при цьому
найменш захищеними залишаються малі підприємства (за трьома показниками із п’яти переважна
більшість представників фірм збираються вдаватися до хабарництва). Укладення контрактів за
державним замовленням та отримання дозволів для будівництва є найбільш проблемними
напрямами діяльності – 99,1% та 73,2% підприємств, відповідно, змушені надавати непередбачену
законом матеріальну допомогу органам влади для виконання їх прямих функцій.
Здійснивши аналіз опитування, яке регулярно проводиться організацією Transparency
International в Україні з 2006 року, можна стверджувати на погіршенні ситуації у сфері корупції. Якщо
на початку серед 163 досліджених країн Україна займала 99-е місце у рейтингу, то у 2011 році цей
показник значно погіршився і досягнув рекордної 152-ї позиції (серед 182 країн). Протягом останніх
двох років ситуація покращилася незначною мірою, проте 65% українців все ще вважають, що бізнес у
країні є корумпованим [1] (рис. 2).
Слід наголосити на тому, що існування значних недоліків в системі та якості регулювання
підприємницької діяльності, способі організації бізнес-діяльності, створенні соціальної та виробничої
інфраструктури всередині кожної окремої галузі значно знижує загальну конкурентноспроможність
країни. Проведемо аналіз зміни основних показників, що вказують на ефективність економіки та
державного управління.
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Загалом, експерти відносять Україну до групи країн, що намагаються підвищити власну
ефективність [3]. Протягом останніх 7 років відбулися позитивні зрушення за напрямом вищої освіти
та підвищення кваліфікації працівників, підвищився якісний рівень технологічного оснащення та
почала розвиватися внутрішня інфраструктура (рис. 3).

Рис. 2. Динаміка індексу сприйняття корупції в Україні
Джерело: складено автором на основі [1]

Рис. 3. Рейтинг України у Глобальному індексі конкурентоспроможності
Джерело: складено автором на основі [2; 3]

Теоретичний та емпіричний аналіз зовнішнього середовища функціонування вітчизняних
підприємств дав змогу виокремити найбільш впливові бар’єри для входу на ринок нових суб’єктів
господарювання По-перше, перешкодою для започаткування та ведення діяльності фірм є доступ до
запозичених грошових ресурсів. Так, наприклад, із зовнішніх джерел оборотний капітал підприємств
фінансується лише на 18,8%, у той час як середній показник у Східній Європі та Центральній Азії
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становить 24,5% [4]. Це свідчить про низький рівень використання короткострокових залучених
джерел фінансування.
Аналіз інших важливих складових конкурентоспроможності дає змогу стверджувати, що сфери
інновацій, розвитку фінансового ринку, ведення бізнес-діяльності залишилися на досить низькому
рівні. Це свідчить про те, що на внутрішньому ринку України не створені сприятливі умови для
пожвавлення підприємництва. Також низькоефективною є діяльність державних інститутів, головним
завданням якої має бути координація діяльності фірм, суспільства та держави задля створення
позитивного економічного та соціального ефекту.
Недоліки державних інститутів стосуються високого рівня бюрократії, необхідності здійснення
дерегулювання більшості сфер економіки, відсутності прозорості та низької довіри суспільства, та,
звичайно, корупції. Високий рівень корупції стримує нові фірми від входу на ринок, таким чином
перешкоджає проникненню більш ефективних суб’єктів господарювання та стримує розвиток
конкурентного середовища.
Ще одним недоліком державних інститутів є неспроможність реалізовувати функцію контролю.
Сучасне правове поле не завжди дозволяє стягнути штраф за антиконкурентні дії підприємств, що
можна розглядати як бездіяльність та неефективність органів влади. Наприклад, у 2012 році з усього
обсягу санкцій, що були накладені Антимонопольним комітетом Україні, було фактично сплачено
лише 5%. Рівень сплати накладених штрафів, починаючи з 2010 р., становить 0-4,9% від суми
зобов’язань (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка накладених і стягнених штрафів в Україні відповідно до законодавства
у сфері конкуренції
Джерело: [6]
Отже очевидно, що встановлення жорстких правил регулювання та ведення бізнесу не гарантує
дотримання конкурентної політики учасниками ринку. Неефективна державна політика нівелює роль
окремих виконавчих та контролюючих органів і ускладнює нормальне господарювання підприємств.
Для порівняння, розглянемо умови ведення бізнесу для країн із Східної Європи та Центральної
Азії (до якої і належить Україна). Для усередненого показника цієї групи країн найбільш впливовими
бар’єрами є високі ставки оподаткування (близько 19,5% фірм указали на це), політична
нестабільність (14,5% фірм) та практика неформального сектора (14,3% фірм).
Якщо більш детально проаналізувати розподіл респондентів залежно від розміру фірм та
відповідей, у яких вони вказали найбільш впливові бар’єри, тоді виявляється, що для середніх за
розміром українських підприємств достатньо вагомою перешкодою є податкове навантаження, а
політична нестабільність не належить до трійки найвищих бар’єрів.
Серед малих підприємств розподіл вагомості перешкод у господарській діяльності є рівним, у
той час як переважна частка великих підприємств (близько 55% з опитаних) вказують на впливову
роль трьох бар’єрів: корупції, ускладненого доступу до фінансів та політичної нестабільності.
Найбільш високим бар’єром для середніх підприємств при вході на ринок та у подальшій діяльності є
доступ до фінансових ресурсів, що пов’язано з високою вартістю кредитів, низькою
диверсифікованістю банківських продуктів. У результаті тільки 18,4% українських підприємств має
постійну кредитну лінію у банку (у Східному регіоні цей показник становить близько 39%), тобто
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забезпечують свою оперативну діяльність за рахунок власних коштів чи товарного кредиту, що
зменшує ліквідність компанії (рис. 5).

Рис. 5. Вагомість окремих бар’єрів входу на ринок для малих, середніх та великих
підприємств в Україні
Джерело: авторська розробка
З іншого боку, за даними дослідження Doing Business, одним із найбільш слабких місць у
веденні бізнесу в Україні є вирішення проблеми неплатоспроможності, що зокрема стосується і
кредитної політики компанії. За значенням субіндекса “оподаткування” країна знаходиться на 164 місці
(з 189 можливих), проте у результаті опитування, проведеного Світовим Банком, проблема
податкового навантаження є достатньо високим бар’єром тільки для середніх за розміром підприємств
(рис. 6).

Рис. 6. Показники ведення бізнесу за рейтингом Doing bussiness в Україні, Польщі та
Казахстані у 2014 році
Джерело: [4]
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Для порівняння у Польщі система оподаткування також є одним із найскладніших напрямів у
веденні бізнесу (значення субіндексу 113), а у Казахстані податкове навантаження є одним із
найменших у світі – країна займає 3 місце за цим субіндексом.
Таким чином, започаткування нового підприємства все ще залишається проблемним в Україні.
Хоча, за даними звіту, реєстрація господарської одиниці стала набагато легшою – у 2005 році країна
займала 87-е місце за цим субіндексом, а у 2014 році вже 47-е. Зокрема, кількість обов’язкових
процедур до виконання становить 6, а середній час на їх виконання – 21 день. Найкращі показники за
цими субіндексами отримала Нова Зеландія – для реєстрації фірми тут необхідно 0,5 дня на
виконання лише однієї процедури. Для країн-партнерів: у Казахстані на виконання 6 процедур
необхідно 12 днів, а у Польщі – 30 днів на 4 процедури.
Аналізуючи зміну даного субіндекса упродовж усього періоду проведення даного рейтингу в
Україні, прослідковується стійка тенденція до зменшення кількості обов’язкових процедур – з 15 у
2004-2006 рр. до 6 у 2014 р. Час на їх виконання також скорочується – у 2004 р. було необхідно 40
днів, а у поточному році вже 21. Однак темпи скорочення є меншими, ніж середній показник по регіону
(з 40 днів у 2004 р. до 11 днів у 2014 р.).
Досить цікавою є статистика стосовно інтегрованості бізнес-структур у світовий простір. Близько
18% фірм з України займаються експортними операціями, а в країнах Східноєвропейського та
Центральноазійського регіонів значення цього показника вище всього на 4-5% (тобто становить
близько 23%). При цьому частка українських фірм, що використовують імпортні матеріали чи
сировину, становить 47%, що є нижчим показником, ніж в інших країнах з аналогічним рівнем доходів
(частка складає 62%) або в країнах Східної Європи, Центральної Азії (65%). Це явище можна
трактувати двояко: з одного боку, можна припустити, що фірми надають перевагу вітчизняним
виробникам і підтримують національне виробництво, однак, з іншого боку, цей факт свідчить про
відносну закритість економіки та обмеженість доступу до більш дешевих ресурсів.
Висновки з даного дослідження. У результаті проведеного емпіричного дослідження
інституційних бар’єрів в Україні було виявлено, що вони відіграють одну із головних ролей у
забезпеченні високої конкурентоспроможності. Перш за все перешкоди такого характеру блокують
вхід до галузі для ефективних гравців через ускладнений доступ до фінансових джерел,
багатоступеневу та тривалу процедуру відкриття підприємств, складну систему оподаткування,
відсутність розвиненої інфраструктури (товарного та фінансових ринків, зокрема). Ці бар’єри
продовжують стримувати активний розвиток фірм і після започаткування господарської діяльності.
Негативні характеристики внутрішнього ринку потребують негайних змін та проведення реформ
у напрямку дерегулювання бізнес-діяльності, сприяння інноваційному розвитку, інтенсифікації
інвестицій в об’єкти інфраструктури та переосмислення загальної системи державного управління.
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Постановка проблеми. Процеси злиття та поглинання мають довгу історію, але для Україні
вони стали новим елементом ринкої економіки, що формується на даному етапі. Процеси
конгломерації в Україні особливо активізувалися після 2004 року. Обсяг ринку злиття та поглинання в
Україні в 2013 році виріс на 31% порівняно з 2012 роком. Цікаво те, що кількість угод у 2012-2013
роках виявилася значно більшою, ніж їх укладалося за аналогічні періоди за останні шість років, проте
показник обсягу угод і досі залишається незначним порівняно з 2007 роком [10].
Про незрілість вітчизняного ринку свідчить також невелика частина, яку він займає на світовому
ринку злиттів та поглинань. Але динамічність цього ринку робить актуальним його вивчення як у
контексті світових процесів, так і з метою виявлення його особливостей.
Ріст активності в сфері злиттів і поглинань з новою силою поставив питання про економічну
доцільність даних процесів і об'єктивну природу їх походження. Незважаючи на оптимістичні оцінки,
численні дослідження процесів злиття та поглинань свідчать про те, що їх більшість не досягає
поставлених цілей.
Залучення українських підприємств у світовий процес укрупнення капіталу потребує
поглиблення досліджень причин і наслідків угод злиття та поглинання підприємств з метою
розширення
інструментаріїв
прийняття
управлінських
рішень
вітчизняними
суб'єктами
господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси злиття та поглинання підприємств і
пов'язаної з ними консолідації виробництва та ринкової влади є предметом наукових досліджень уже
більше століття. Проблематиці корпоративних злиттів й поглинань присвячено праці зарубіжних
авторів, таких як: Р. Брейлі, П. Гохан, А. Дамодаран, Д. Депамфіліс, М. Іонцев, А. Лажу, С. Майерс,
А. Радигін, С. Рід, Н. Рудик та ін. Серед вітчизняних авторів, що вивчають фінансові проблеми
корпоративних злиттів і поглинань, слід виділити В. Базилевича, В. Баліцьку, І. Бланка, В. Гейця,
В. Корнєєва, І. Лютого, В. Міщенка, Г. Паламарчук, О. Терещенка, Г. Терещенко, В. Шелудько та ін.
Звертаючи увагу на важливе значення проведених наукових досліджень з даної тематики, слід
зауважити, що низка теоретичних і прикладних питань ще не знайшли свого вирішення або
залишаються дискусійними та потребують подальшого опрацювання. Так, відсутній узгоджений підхід
до розкриття змісту поняття ефект синергії, що виникає внаслідок злиттів і поглинань, а також питання
чинників, що можуть підвищити цей ефект.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні чинників, які впливають на
підвищення ефекту синергії процесів злиття та поглинання, а також різних підходів до визначення
причин, через які компанії вирішують об’єднати свою діяльність шляхом злиття чи поглинання.
∗
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Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з основних напрямів аналізу процесів злиття
і поглинання є їхня мотивація, тобто причини, які стимулюють учасників ринку до здійснення інтеграції.
Причому, як відзначають американські фахівці з оцінки бізнесу Ф. Еванс та Д. Бішоп, значна частина
привабливості подібних операцій зосереджена навколо синергічного ефекту, і кожне поглинання потрібно
оцінювати в світлі ймовірності досягнення передбачених синергетичних ефектів [9].
Слід зазначити, що на сьогоднішній день не існує єдиного підходу до визначення поняття ефекту
синергії від злиття та поглинання компаній, що, відповідно, призводить до складнощів при визначенні
його величини. Думки різних економістів про сутність даного ефекту представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення сутності ефекту синергії
від злиття та поглинання компаній*
Поняття ефекту синергії від злиття (поглинання) компаній
Комбінація бізнесів, яка робить 2 + 2 = 5 або навіть 2 + 2> 5
Інтеграція вигод від об'єднання стратегій та економії на масштабі.
Сума всіх вигод від створення інтегрованої виробничої системи для кожного її учасника, включаючи
маркетингові, технологічні, інформаційні, економічні та фінансові складові, отримання яких було б
неможливо при розрізненому функціонуванні учасників.
Очевидна вигода об'єднання бізнес-одиниць.
Конкурентно-інтеграційний потенціал: здатність всіх підсистем економічного потенціалу підтримувати
режими функціонування комплексу основних економічних показників на рівні, що дозволяє створювати
переваги перед аналогічними галузевими системами ресурсних регіонів світу в процесі інтеграції у світову
господарську систему.
Збільшення ефективності діяльності об'єднаної фірми понад те, що дві фірми вже можуть або повинні
виконувати як незалежні, що на управлінською мовою означає «конкурувати краще, ніж будь-хто будьколи міг очікувати», або збільшення конкурентної переваги понад те, що необхідно фірмам, щоб вижити
на своїх конкурентних ринках.
Об'єднання двох компаній, за якого вартість виробничих активів об'єднаної фірми виявляється вище, ніж
проста сума їхніх активів (вартість капіталу збільшується у зв'язку з тим, що використання факторів
виробництва в об'єднаній фірмі організоване більш ефективно) .
Ефект від спільних дій, комбінована вартість обох фірм (фірми-цілі і фірми-покупця), або потенційна
додаткова вартість, що з'являється в результаті об'єднання двох фірм.

Прихильники
підходу
Грязнова Л.Г. та
Федотова М.А.,
Кембпеллл Е.
Коупленд Т.,
Колер Т.,
Муррін Дж.

Романова O.A.

Сіроуер М.Л.,
Еванс Ф.Ч.,
Бішоп Д.М.
Боді З.,
Мертон Р.
Дамодаран А.,
Гранд І.,
Ван Хорн Д.К.,
Ігнатова А. В.

Джерело: складено автором на основі джерел [2], [3], [4], [5], [9].

Як показано в табл. 1, застосування кожного окремого з визначень ефекту синергії було б неточним.
Так, на наш погляд, ефект синергії не можна розглядати тільки як інтеграцію вигод від об'єднання
компаній, як це пропонують робити Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Мурін [4;344]. Адже приватні вигоди від
функціонування можуть проявлятися у кожної компанії окремо, а ефект синергії припускає, що в ході
злиття (поглинання) виникають такі вигоди, які призводять до приросту вартості об'єднаної компанії.
З. Боді і Р. Мертон звертають увагу на той факт, що про ефект синергії йде мова тоді, коли при
об'єднанні двох компаній вартість виробничих активів об'єднаної фірми виявляється вище, ніж проста
сума їх активів, а вартість капіталу збільшується у зв'язку з тим, що використання факторів
виробництва в об'єднаній фірмі організоване більш ефективно [2; с. 537-538], а на думку О.А.
Романової, синергетичний ефект виникає при інтегральній взаємодії: матеріальних (виробничотехнічних, фінансових, трудових та ін.) і нематеріальних (інформаційних, організаційно-управлінських
та ін.) стратегічних ресурсів, що, відповідно, призводить до виникнення нової якості результату
реалізації економічного потенціалу [3; с. 85].
На думку Ф. Еванса і Д. Бішопа, такі поширені визначення синергетичного ефекту, як
«комбінація бізнесів, яка робить два плюс два рівним п'яти» або «інтеграція вигод від об'єднання
стратегій та економії на масштабі», є неточними і вводять в оману, а найбільш точне визначення
синергетичного ефекту від злиття (поглинання) компаній дає М. Сіроуер, синергія представляє собою
збільшення ефективності діяльності об'єднаної фірми понад те, що дві фірми вже можуть або повинні
виконувати як незалежні [9; с. 101].
Таким чином, узагальнивши точки зору економістів, можна виділити наступні основні
характеристики ефекту синергії від злиття (поглинання) компаній: зростання ефекту від діяльності
об’єднаних компаній, виникнення нових (посилення наявних) конкурентних переваг (вигод);
збільшення ефективності діяльності об'єднаної фірми, що виявляється в здатності об'єднаної компанії
приносити більший прибуток, ніж сумарний прибуток раніше існуючих компаній; поява додаткової
вартості об'єднаної фірми, відмінної від сумарної вартості бізнесів при їх розрізненому функціонуванні.
Підсумовуючи наведені визначення, можна стверджувати, що ефект синергії від злиття
(поглинання) компаній - це додана вартість інтегрованої системи, яка виникає внаслідок більш
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ефективного використання факторів виробництва, що дозволяє підсилити або отримати конкурентні
переваги, досягнення яких було неможливо при їх розрізненому функціонуванні.
Для виявлення чинників, що впливають на підвищення синергетичного ефекту від угод злиття та
поглинання, варто розглянути їх види та форми прояву.
Існує велика кількість класифікацій синергетичних ефектів, одна з найбільш широко
використовуваних - це класифікація І. Ансоффа [1], який систематизував синергічні ефекти у
відповідності з напрямками виникнення додаткового прибутку у компанії:
1) торговий синергетичний ефект. Має місце, коли компанія використовує одні й ті ж канали
розподілу: для різних товари; бренду, об'єднуючого декілька товарів; при здійсненні стратегії
«пов'язаних» продажів;
2) операційний синергічний ефект. Є наслідком більш ефективного використання виробничих
потужностей і робочої сили; зниження питомих витрат і операційних витрат на одиницю товару;
3) інвестиційний синергічний ефект. Є наслідком спільного використання виробничих
потужностей, устаткування, сировини, НДДКР і «ноу-хау» при виробництві різних продуктів;
4) синергічний ефект у менеджменті (управлінський синергічний ефект) виникає за рахунок
використання досвіду, знань і кваліфікації управлінського персоналу в нових проектах. Даний вид
синергетичного ефекту дозволяє підвищити конкурентоспроможність компанії, зміцнити її ринкову
позицію і забезпечити вибір найбільш ефективних управлінських рішень .
С.М. Іщенко наводить наступні форми прояву синергетичного ефекту від злиття та поглинання
компаній: фінансово-економічні (зниження витрат на капітал, скорощення податкових платежів,
полегшення доступу до фінансових ресурсів для реалізаціхх вигідних інвестиційних проектів);
логістичні (зниження закупівельних цін шляхом збільшення загального об'єму закупівель); екологічні
(зниження втрат від аварій, платежів за забруднення навколишнього середовища); соціальні (бізнес
сприймається як соціально відповідальний, зростає вартість його ділової репутації та капіталізація
компанії); ті, що впливають на місце організації на ринку (вихід на нові ринки, створення нової ринкової
ніші, ріст частки ринку, що займає компанія); маркетингові (створення нових продуктів, розширення
номенклатри, централізація маркетингу – торговий синергетизм); інноваційні (функціональна синегрія
– цільова фірма виявляється більш сильною в окремих сферах функціонування); монопольні (ріст
ринкової могутності); політичні (збільшення політичного впливу компанії в регіоні/країні, подолання
законодавчих бар’єрів); управлінські (вдосконаленння корпоративної стратегії, усунення неефективних
менеджерів); оранізаційні (звільнення перосналу з дублюючих підрозділів); ті, що впливають на
витрати (комбінування взаємодоповнюючих ресурсів, операційна економія на маштабі); ті, що
впливають на реалізацію (нові канали збуту, придбання каналів збуту) [3; с. 85-90].
Велика кількість вітчизняних та зарубіжних авторів демонструє схильність до синергетичної
теорії. Синергія як така є результатом, а не мотивом злиття та поглинання. Тому важливо визначити
саме які чинники призводять до появи синегретичного ефекту у результаті обєднання компаній.
Наведені види і форми дають змогу виокремити такі основні групи чинників впливу на створення
синергетичного ефекту як результату злиття та поглинання [1; 3; 6; 8]:
1. Чинники маркетингового характеру. Сюди варто віднести такі економічні переваги злиття та
поглинання, як доступ до нових продуктів, нових ринків, нових каналів дистрибуції, збільшення частки
ринку, а саме:
− розширення номенклатури продукції в результаті об'єднання окремих виробництв в загальну
систему й ефекту комбінування взаємодоповнюючих ресурсів;
− централізації маркетингу, або, за визначенням І. Ансоффа, «торгового синергізму» (у
результаті можливості реалізації стратегії «пов'язаних продажів», можливості пропонувати
дистриб'юторам більш широкий асортимент продуктів і використовувати загальні рекламні компанії,
що дозволяє уникнути нових інвестицій в розвиток збутової мережі та просування продукту);
− збільшення ринкової долі через зниження конкуренції та можливості конкурувати за великі, у
тому числі державні, контракти, отримання яких забезпечує високий рівень завантаження виробничих
потужностей;
− прискорення руху компанії по стратегічній траєкторії: швидше вирішуються завдання зростання
(зростає швидкість розширення ринку, створення або зміцнення займаної ринкової ніші, створення
нових продуктів).
2. Чинники інституційного характеру. Їх суть полягає у зростанні "впливовості" об'єднаного
підприємства. Так, за рахунок зростання обсягів закупівлі сировини та матеріалів об'єднана компанія
отримує можливість впливати на постачальників, зокрема, вимагати зниження цін, покращення умов
поставки тощо. Крім того, об'єднана компанія за рахунок зростання величини активів, обігу, прибутку
підвищує свій кредитний рейтинг та отримує доступ до кращих умов кредитування. До цієї групи
входять наступні чинники:
− підвищення ефективності роботи з постачальниками в результаті придбання додаткового
важеля зниження закупівельних цін шляхом збільшення сукупного обсягу закупівель і придбання тим
самим можливості користуватися додатковими знижками і шляхом прямої загрози зміни
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постачальника;
− зниження впливу факторів ділового ризику, яке може виражатися в зниженні розмаху коливань
надходжень від продажу товарів і послуг, стабілізації притоку грошових коштів від операцій компанії за
рахунок формування портфеля активів з різними життєвими циклами й об'єднання компаній різного
профілю діяльності (ефект диверсифікації);
− збільшення політичного впливу компанії в регіоні / країні для відстоювання своїх інтересів,
подолання законодавчих бар'єрів й обмежень та зниження національних ризиків за рахунок
міжнародної диверсифікації.
3. Чинники зростання гудвілу. Ця група охоплює можливість внаслідок злиття чи поглинання
отримати доступ до нематеріальних активів партнера, зокрема його технологічних досягнень, досвіду
персоналу, прогресивних методів управління, ділових зв'язків, престижу торгових марок тощо. Сюди
належать:
− функціональна синергія (коли цільова компанія виявляється сильнішою в тих сферах
функціонування, де компанія - покупець проявляє слабкість) і взаємодоповнюваності в сфері НДДКР;
− диференційованої ефективності, котре означає, що управління однієї з фірм було
неефективним і після злиття активи фірми стануть більш продуктивними. Тут синергія розуміється як
додаток управлінських здібностей менеджерів корпорації-покупця до неефективно використовуваних
активів корпорації-цілі;
− вдосконалення корпоративної стратегії та культури і прояву ефекту об'єднання управлінських
здібностей команди, або командної синергії: в команді учасники відчувають себе в безпеці, вона дає
відчуття приналежності до колективу;
− перенесення компетенції: керуюча компанія може володіти унікальною компетенцією,
управлінським «ноу-хау», умінням створювати ефективні системи управління, здатним забезпечити
конкурентоспроможність на ринку.
4. Чинники економії поточних витрат. До цієї групи належать:
− ефект конгломерації, за якого витрати на одиницю продукції при отриманні доданої вартості
стосовно товару зменшуються на фіксований відсоток при кожному подвоєнні обсягу продукції;
− операційна синергія, основними різновидами якої є економія на маштабі, що проявляється в
зниженні витрат на одиницю продукції за рахунок зниження постійних витрат в загальному об'ємі
витрат, а також економія на охопленні, що виникає внаслідок можливості виробляти більшу кількість
товару, використовуючи наявні основні засоби, сировину та матеріали.
5. До фінансових чинників включаються:
− різниця в ринковій ціні компанії та вартості її заміщення, що означає найчастіше простіше
купити діюче підприємство, ніж створити нове;
− фінансова економія: об'єднання компаній може внести вклад у зміцнення платоспроможності,
поліпшити покриття виплат за позиковими коштами за рахунок додаткових потоків грошових коштів, і,
в кінцевому рахунку, призвести до зниження фінансового ризику компанії, а отже, до зниження витрат
на капітал, здешевити його залучення та полегшити до нього доступ;
− скорочення податкових платежів у разі, коли високоприбуткова фірма, яка несе високе
податкове навантаження, купує компанію з великими податковими пільгами, котрі будуть використані
для створеної корпорації в цілому.
Висновки з даного дослідження. Отже, при здійсненні угод злиття та поглинання на
утворення та підвищення синергетичного ефекту впливає велика кількість чинників. Але варто
відзначити, що синергетичний ефект може бути не лише позитивним. Багато як українських, так і
зарубіжних компаній після проведення угод зі злиття та поглинання залишаються незадоволені та
часто не досягають запланованого, тому що витрати на інтеграцію активів перевищили економічний
ефект від угоди. Саме тому питання про оцінку потенційного синергетичного ефекту від злиття або
поглинання компаній є вкрай важливим для менеджменту компаній, що об'єднуються на етапі
планування операції.
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DETERMINATION OF COMPETITIVENESS PRICE COMPONENT OF
PRODUCTION OF AUTOMOBILE ENTERPRISES
Постановка проблеми. Визначення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних
підприємств є процесом, який передбачає визначення основних елементів її структури, вагомості їх
впливу, способу взаємозв’язку та розрахунку показника, який би дозволив визначити рівень
конкурентоспроможності продукції як у аспекті цінності для споживача, так і у контексті відносного
індикатора, що характеризував би позицію автомобіля на ринку поміж конкурентами.
Для
визначення
структури
самого
поняття
конкурентоспроможності
продукції
автомобілебудівних підприємств необхідно проаналізувати у якому контексті конкурентоспроможність
на автомобільному ринку стає вагомою характеристикою споживчої цінності. В ході вимірювання та
аналізу даного показника більшість вчених схиляється до співставлення та порівняння характеристик
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конкурентоспроможних товарів, посилаючись на відносність самого поняття конкурентоспроможності.
Такий підхід є правильним, адже не можна відокремлено від бази порівняння визначити на скільки
конкурентоспроможним є товар.
Для автомобільного ринку характерна особливість способу набуття певного рівня
конкурентоспроможності, який характеризується процесом усвідомлення та формування споживчої
цінності продукту у світогляді споживача, що формує основні критерії відповідності певному рівню
конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств. Іншими словами, у процесі
вибору автомобіля споживачем відбувається порівняння конкурентних переваг всіх можливих для
купівлі автомобілів, які формують конкурентну групу автомобіля, котрий є об’єктом аналізу. Але дана
конкурентна група на першому етапі свого формування проходить цінове порівняння, або визначення
відповідності платоспроможності споживача. Тому для менеджменту автомобілебудівного
підприємства
дуже
важливо
правильно
визначати
та
аналізувати
цінову
складову
конкурентоспроможності автомобільної продукції.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Проблематикою
забезпечення
конкурентоспроможності підприємств, як важливим аспектом ефективного функціонування економіки
займались як провідні вітчизняні, так і іноземні вчені. Особлива увага в рамках даного дослідження
приділялась працям, які пов’язували забезпечення конкурентоспроможності підприємств із
конкурентоспроможністю продукції.
Серед досліджень іноземних та вітчизняних науковців, підстави для проведення даного
дослідження винесено з результатів напрацювань таких вчених, як Кузьмін О.Є., Чухрай Н.І.,
Юринець О.В., Мельник О.Г., Лісовська Л.С., Долинська М.Г., Соловйов І.А., Мороз Л.А.,
Зулкарнаєв І.У., Ільясова Л.Р., Романчик Т.В., В. Вонг, Д. Сондерс, Н. Пірсі, Ф. Котлер, Г. Хулей та
інші.
Напрацювання
вищезазначених
вчених
дозволили
встановити
зв'язок
між
конкурентоспроможністю
підприємства
та
його
продукції,
виділити
основні
складові
конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств, що стало підставою для
постановки проблеми актуального дослідження щодо розробки алгоритму визначення цінової
складової у структурі конкурентоспроможності автомобільної продукції.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз структури цінової складової
конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств, розробки ефективної схеми її
обчислення, проведення експериментального дослідження щодо виявлення значень коригуючих
коефіцієнтів показника цінової складової, формалізація даного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі визначення конкурентоспроможності
продукції автомобілебудівних підприємств важливо проаналізувати послідовність процесу вибору
автомобіля кінцевим споживачем: як він вибирає конкурентну групу, які критерії для нього важливі,
послідовність дій під час аналізу можливих варіантів покупок тощо. Але виробник повинен чітко
уявляти профіль споживача, відповідний йому процес вибору, адже покупці різних автомобілів
вибирають неоднаково і мають різноманітний набір пріоритетних принципів [1; 2; 3].
У момент формулювання моделі поведінки споживача необхідно визначити ті етапи, коли
продукція (потенційна покупка) аналізується з точки зору порівняння між конкурсними товарами. Саме
в цей момент конкурентоспроможність продукції автомобілебудівних підприємств розглядається як
відносний показник, характерний для поняття «конкурентоспроможність» у контексті порівняння
«товар-товар», а не «товар-споживач».
Відповідно до результатів попередніх досліджень вибір конкурентної групи здійснюється згідно
такої послідовності: вибір «цінового коридору»; - аналіз технічних характеристик; – аналіз життєвого
циклу товару, «дозволяє менеджменту підприємства сформувати об’єктивну базу порівняння
відповідно до структури споживчих дій у процесі вибору автомобіля споживачем. Але наступним
етапом у процесі визначення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств є
порівняльний аналіз вартості споживання, що у процесі експлуатації автомобіля забезпечує або
встановлення високого рівня лояльності у споживача до автомобіля і його торгової марки, або
призводить до розчарування клієнта, що призведе до зворотного ефекту від очікування обох сторін –
виробника і споживача. Як правило, невдоволений клієнт є сильним джерелом реклами негативного
характеру серед представників свого кола спілкування, ніж задоволений клієнт.
Цінова складова конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств має
розраховуватись, відштовхуючись від кінцевої ціни на автомобіль в автосалоні та вартості й
необхідної частоти сервісного обслуговування, обсягу споживання пального з розрахунку літри/100 км,
вартість та необхідність заміни запчастин у процесі експлуатації й обов’язкові інші витрати, до яких
відносять витрати на зберігання, штрафи, збори, доукомплектацію тощо [4; 5; 6].
При розрахунку цінової складової необхідно визначити потенційний термін експлуатації та
середньостатистичний набір елементів доукомплектації (килимки, сигналізація, аксесуари, тонування
тощо). Це дозволить стандартизувати підхід до визначення вартості споживання автомобіля. Важливо
встановити вимоги до використання показників витрат пального, адже в офіційних прайс-листах
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наводиться 3 варіанти: по міжміському циклу, по трасі і по місту. Тому середнім і найбільш точним
показником є витрати по міжміському циклу. Загалом формула цінової складової має такий вигляд:
,
(1)
де
– вартість споживання автомобільної продукції;
- офіційна вартість автомобіля для
кінцевого споживача; F – обов’язкові витрати без яких експлуатація автомобіля є неможливою; v –
обсяг обов’язкових витрат, що необхідні у процесі експлуатації.
Складова F має специфічну структуру для ринків різних держав, адже для українського ринку
сюди слід віднести R – реєстраційні витрати, Insh – витрати на страхування, Z – додаткові необхідні
витрати (наприклад комісія банку або інші додаткові платежі). Тому формула набуде наступного
вигляду:
,
(2)
Особливого значення в процесі аналізу структури цінової складової слід надати обсягу
необхідних витрат у процесі експлуатації які можна визначити згідно формули 3.
(3)
де v – обсяг витрат на експлуатацію, c – витрати на зберігання, мийку, штрафи, сезонну зміну
шин, дрібні аксесуари в процесі експлуатації, T – термін експлуатації, років; Exp – витрати змінного
характери до яких відносять витрати на пальне, сервісне обслуговування та заміну запчастин; J –
коефіцієнт дисконтування, для коригування обсягу витрат на експлуатацію у зв’язку із зношуванням
автомобіля, що призводить до часткового зростання витрат пального та необхідності заміни запчастин
або проведення додаткових ремонтів.
Витрати змінного характеру можна обчислити за формулою 4
(4)
де fexp – середній розхід пального по міському циклу, л/100 км.; L – середньорічний пробіг
автомобіля; texp – вартість нормо години червоного обслуговування; Q – середньорічна тривалість
сервісного обслуговування для автомобіля на планові технічні огляди та позапланові ремонти; pn –
вартість запчастин для заміни; N – кількість запчастин; n – кількість необхідних видів запчастин
протягом року.
Важливо звернути увагу на динаміку змінних обов’язкових витрат, які в даному дослідженні
запропоновано дисконтувати відповідно до тривалості періоду експлуатації [3]. Аналіз динаміки витрат
на експлуатацію автомобілів, в якому об’єктом дослідження було 35 автомобілів різних класів
дозволило визначити та класифікувати коефіцієнти дисконтування відповідно до рівня престижності
авто, що характеризується ціновою сегментацією та кількістю років експлуатації, що подано в табл. 1.
Таблиця 1
Шкала індексів дисконтування витрат на експлуатацію автомобіля

1-ий

0 – 10 тис. $
0

Ціновий сегмент авто
10 тис. $ - 20 тис. $
20 тис. $ - 50 тис. $
0
0

50 тис. $ і вище
0

2-ий

1,03077

1,024979

1,053145

1,01355

3-ій

1,006199

1,011535

1,00197

1,035563

4-ий

1,1292

1,284384

1,288798

1,335063

5-ий

0,888678

0,78143

0,764525

0,742076

6-ий

1,082553

1,039853

1,112205

1,056083

7-ий

0,941841

0,980441

0,916291

0,96504

8-ий

1,142076

1,294003

1,321475

1,359838

Джерело: власна розробка на основі розрахунків динаміки сервісних та експлуатаційних витрат.

Дані наведені в табл. 1 отримано шляхом порівняльних обчислень експлуатаційних витрат
кожного наступного року користування автомобілем за умови дотримання середньостатистичного
пробігу 15000 км/рік, відповідно до офіційних даних технічних характеристик автомобілів, що
оприлюднено на офіційних інтернет-порталах автомобільних дилерів України, середньої вартості
нормогодини сервісного обслуговування автомобіля кожного цінового сегмент та середнього значення
необхідних робіт і запчастин, що передбачено плановими нормативами технічного обслуговування.
Важливо, що технічні особливості автомобілів вимагають неоднорідного розподілу індексів
дисконтування, адже на різні періоди тривалості експлуатації припадає необхідна заміна різної
кількості деталей та проведених робіт. Таким чином, агрегований інтервальний показник ділової
складової конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств має наступний вигляд
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(5)
А за умови розкладу змінних експлуатаційних витрат формула набуває вигляду
(6)
Наступною складовою у структурі конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних
підприємств необхідно розглянути рівень сервісного обслуговування. Адже аналіз впливу даної
складової
дозволить
визначити
її
взаємозв’язок
з
конкурентоспроможності
продукції
автомобілебудівних підприємств. Роль даного чинника вдалося визначити шляхом опитування
близько 100 респондентів, які були відвідувачами автосалонів м. Львова, що дозволило віднести їх до
категорії потенційних покупців, та цільового сегменту автомобільної ТМ. За умовами дослідження
респондентів визначали рівень пріоритетності фактора наявності сектора, даючи відповідь на 2
запитання: перше передбачало визначення рівня пріоритетності наявності сервісів серед 7 інших
факторів; друге передбачало визначення важливості наявності сервісу. Загалом 96% опитаних
визначили наявність сервісу важливим аргументом при виборі автомобіля, але його важливість
респонденти охарактеризували на позиції №5 з 7 можливих.
Рівень якості сервісного обслуговування буде впливати на цінову складову експлуатаційних
витрат, на елементи необхідної кількості та якості сервісного обслуговування. Рівень сервісу для
споживачів має подвійне значення: ціна сервісу, якість сервісу. Для того, щоб встановити залежність
між цими складовими в оцінці споживача проведено дослідження, в якому взяло участь 300
респондентів, які були відвідувачами офіційних сервісних центрів автомобільних торгових марок.
Дослідження проводилися з 1 жовтня по 1 грудня 2012 року. Респондентам було запропоновано
вказати розмір агрегованої знижки на сервісні послуги та запчастини за умови різного співвідношення
ціна-якість сервісного обслуговування. Результати опитування наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Результати опитування клієнтів автомобільних сервісних центрів
Якісно

Менш якісно

Дорого

ϕ = 6,5%

ϕ = 43%

Дешево

-

ϕ = 28%

Джерело: узагальнено на основі власних досліджень

Відповідно до умови, респонденти мали вказати розмір знижки, необхідної для сервісного
центру, щоб за відповідного співвідношення ціна-якість сервісних послуг та запчастин клієнт відвідав
даний сервісний центр.
Визначені показники необхідно інтерпретувати як коефіцієнти коригування ϕі складових
показників змінних витрат експлуатації; тоді формула цінової складності кількості продукції
автомобілебудівних підприємств набуде наступного вигляду (формула 7):
(7)
де (1-ϕ) – є коригуючим коефіцієнтом рівня сервісного обслуговування, ϕ - розмір знижки за
наявності якої клієнт відвідає даний сервіс (табл. 2).
Таким чином, цінова складова конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних
підприємств обчислюється з врахуванням як номінальної ціни на автомобіль, так і експлуатаційних
витрат, які пов’язані із технічними характеристиками продукції. Оскільки автомобіль слід віднести до
товару довготривалого попереднього вибору, то споживач детально аналізує вартість автомобіля у
процесі його користування [7; 8].
Цінова та технічна складові є найвагомішими при виборі автомобіля, адже споживач
характеризується певним рівнем платоспроможності, що дозволяє вибрати найоптимальніший для
себе набір конкурентної групи, а наступним етапом вибору є аналіз технічних характеристик. Окрім
цих двох складових конкурентоспроможність автомобільної продукції формують маркетингова
складова та сила автомобільного бренду.
Висновки з даного дослідження. Структура цінової складової конкурентоспроможності
продукції автомобілебудівних підприємств має багато складових, що пов’язано з експлуатаційними
особливостями даного виду товару. Складнощами у процесі визначення конкурентоспроможності
продукції автомобілебудівних підприємств є великий асортимент продукції на ринку, яка відрізняється
марками, класами, моделями та комплектаціями. Актуальні ринкові тенденції свідчать про
конкурування моделей різних класів та моделей в межах одного цінового коридору, що робить цінову
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складову конкурентоспроможності автомобіля першочерговим фактором впливу на вибір споживача.
При купівлі автомобіля потенційний покупець перш за все керується ціновими межами, сформованими
своєю платоспроможністю. В рамках даного дослідження запропоновано підхід щодо визначення
цінової складової та наведено його математичний алгоритм.
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SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AS THE PART OF
UKRAINE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL
Постановка проблеми. В умовах сьогодення Україна перебуває в складній економічній
ситуації, головною причиною якої є не тільки тяжка політична ситуація, але й насамперед низька
активність суб’єктів підприємницької діяльності, яка відображає труднощі перехідного стану. Відомо,
що підприємницька діяльність приносить дохід не тільки самим учасникам господарського процесу,
але й через систему податків та зборів – регіонам та країні в цілому. Тому системний розвиток усіх
видів економічної діяльності, в якому суттєве значення набувають економічні умови розвитку малого
та середнього бізнесу, зумовлюють і розвиток підприємницького потенціалу. Підприємства повинні
мати не тільки власну спеціалізацію на рівні країни, але і брати участь у міжнародному поділі праці.
Аналіз світових тенденцій дозволяє відмітити, що в Україні є шанс входження до європейської
спільноти через активізацію підприємницької діяльності та зростання підприємницького потенціалу.
Поштовхом до таких змін стала політична ситуація та економічні загрози, з якими зіштовхнулась наша
країна, тому відповідно до економічних циклів за періодом спаду, кризи або застою завжди слід чекати
«підйом» в економіці за рахунок підприємницького потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі відомі вчені, як Й. Тюнен, О. Рєпіна [1],
М.В. Грачьова, Р. Кантільон, Ф. Хайек, І. Кірцнер, Н. Краснокутська [2] займались дослідженням
підприємництва та підприємницького потенціалу. Так, Могилова А.Ю. [3] визначає підприємницький
потенціал як можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для
зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів. А Лапин Е.В., Федонін О.С. [4; 5]
розглядають підприємницький потенціал як багатофакторну, комплексну характеристику, завдяки якій
у ринкових відносинах стає можливим розподіл підприємств за рівнями розвитку, інвестиційної
привабливості, конкурентної можливості, гнучкості, адаптивності до змін у економічному середовищі.
Аналіз цих поглядів дозволяє виділити два підходи до визначення підприємницького потенціалу: через
ресурси підприємництва та багатофакторність ринкових відносин.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розгляді великих, середніх та малих підприємств в
Україні: їх кількості, розподілу, змісту і виду діяльності та визначення їх частки в реалізації продукції і
можливості забезпечення робочими місцями населення (за період 2008–2013 рр.); аналізі сегментації
підприємницького сектору, а особливо яку частку займають малі та середні підприємства (Small
and Medium-sized Enterprises – SME’s) та визначенні факторів впливу на ефективну діяльність кожного
з них.
Виклад основного матеріалу дослідження. Україна як незалежна, сильна та багата на
ресурси країна виходить на новий рівень свого економічного розвитку. Європейська спільнота вже
давно визнала, що потенціал розвитку нашої країни є великим, а з підписанням економічної частини
угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікацією ВРУ угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
відбувається процес входження України до європейської спільноти та тісний контакт економік країн.
При такому посилені економічної інтеграції країни вважаємо за доцільним у виділенні головного
маркеру росту потенціалу країни та регіону, з усіх наявних потенціалів, саме «підприємницький
потенціал регіону». На наш погляд, підприємницький потенціал регіону - це складна, динамічна,
поліструктурна система, що представляє собою різницю між локалізованими у господарському
середовищі соціально–економічними ресурсами та суб’єктами підприємницької діяльності з їх
капіталами, яка впливає на стабільний розвиток й ефективне відтворення економічного простору. Для
повного розкриття даного явища необхідно спочатку дослідити в загальному вигляді підприємницький
потенціал, основну складову якого становлять SME’s. Малі та середні підприємства є «хребтом»
розвинених економік, тому в ЄС SME’s становлять 99% усіх підприємств та забезпечують 65 млн.
∗
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людей робочими місцями [6]. Для зростання їх кількості в Україні необхідна економічна активність
населення, яка повинна проявлятись у потребі створення свого бізнесу, реалізації свого
підприємницького хисту, спроможності іти на ризик.
Господарський кодекс [7] встановлює такі критерії для розмежування суб’єктів підприємництва
на великі, середні, малі та мікропідприємства:
1) суб’єкти мікропідприємництва – фізичні та юридичні особи, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України;
2) суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України;
3) суб’єкти великого підприємництва – суб’єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму,
еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. Інші суб’єкти
господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.
За даними державної статистики України [8] за період 2008-2013 рік свою економічну діяльність
здійснювала різна кількість підприємств (рис. 1). Дані графіку свідчать, що велику частку серед
підприємств займають саме малі підприємства.
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Рис. 1. Динаміка кількості зареєстрованих підприємств
Джерело: складено автором на основі [8]

Також спостерігається поступове зменшення їх кількості, так у 2008 році малих підприємств
нараховувалось 1 100 367 одиниць, а вже у 2014 році лише 373 809 одиниць, тобто зменшення
відбулось на 726 558 одиниць. Така ж тенденція зниження кількості підприємств спостерігається і з
великими підприємствами. Найбільша кількість яких була зареєстрована у 2009 році – 6144 одиниць, а
вже в 2013 році їх кількість зменшилась на 5485 одиниць.
Зменшення кількості великих підприємств відбувалось в період міжнародної економічної кризи,
нестабільної економічної ситуації в країні. Водночас, позитивною тенденцією є поступове зростання
кількості малих підприємств та мікропідприємств. У 2012 році мікропідприємств було 286461 од., а вже
у 2013 році – 318482 одиниць. Це свідчить про те, що відбувається активізація українців щодо
створення своєї справи та започаткування підприємницької діяльності. Частина населення готова іти
на ризик, реалізовувати свої ідеї та отримувати прибуток від діяльності.
Незважаючи на те, що кількість великих підприємств уступає середнім, малим та
мікропідприємствам, кількість зайнятих працівників в них найбільша, хоча має і тенденцію до
скорочення. Так у 2008 році кількість зайнятих працівників становила 4731 тис. осіб, то вже на 2013 рік
їх кількість становила 2384 тис. осіб. Якщо брати середні та малі підприємства, то до 2012 року
відбувалось зменшення кількості зайнятих працівників на даних підприємствах, але у 2013 році
поступово збільшується їх кількість: на середніх підприємствах збільшення відбулось на 1430 тис.
осіб, а на малих – 711 тис. осіб (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка кількості зайнятих працівників
Джерело: складено автором на основі [8]

Така тенденція є дуже позитивною, оскільки знижується рівень безробіття, створюються нові
робочі місця та нові промислові потужності. Для країни, яка має дуже високий рівень незайнятого
населення це можливість зменшити рівень стагнації, стагфляції та зменшити рівень напруження серед
населення.
Щодо обсягу реалізованої продукції даними підприємствами, то найбільшу частку мають великі
підприємства (рис. 3). Беручи у відсотковому співвідношенні кількісний розподіл, можемо зазначити,
що великі підприємства із загального обсягу реалізованої продукції займають 50%, середні – 30%, а
малі та мікропідприємства поки що лише 20%. Це і не дивно, бо їх потужності та обсяг грошового
обороту значно більші, ніж у менших підприємств, також вони мають свої сфери збуту за кордоном.
Сучасний процес світової глобалізації дозволяє не тільки великим підприємствам України мати
можливість виходити на світовий ринок, мати зарубіжних контрагентів, але й середньому та малому
бізнесу мати свій сегмент і бути конкурентоспроможним на світовій арені.

Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.
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Рис. 3. Динаміка обсягу реалізованої продукції
Джерело: складено автором на основі [8]
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Головним критерієм входу SME’s до європейського ринку є якість виготовленої продукції,
створення енергоефективних підприємств, участь кваліфікованого персоналу та законодавча
підтримка бізнесу. Тільки при виконанні даних умов підприємства зможуть не тільки задовольняти
попит на якісну продукцію серед населення країни, але й виходити на світовий ринок і бути там
конкурентоспроможними.
На жаль, малі підприємства та мікропідприємства зазнають великих збитків, прибуток від
економічної діяльності є наявний лише у великих та середніх підприємств. Аналіз показників дає змогу
зробити висновок, що найбільший рівень чистого прибутку великих підприємств був у 2011 році –
100311,5 млн. грн (рис. 4). Прибуток середніх підприємств до 2012 року мав тенденцію до росту, так у
2011 році становив – 25061,8 млн. грн., у 2012 – 34612 млн. грн., але вже у 2013 році відбулося
зниження на 26074 млн. грн.
Фінансовий результат діяльності підприємств, млн. грн.
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Рис. 4. Динаміка фінансового результату діяльності підприємств
Джерело: складено автором на основі [8]

На результат господарської діяльності будь-якого суб’єкта господарювання впливають багато
факторів, зокрема їх можна розподіляти за такими напрямками: економічні (рівень виконання
укладених контрактів; повний аналіз динаміки економічної ситуації як на підприємстві, так і в країні;
наявність аналізу якості та доцільності випуску даної продукції; собівартість продукції; ризики та
загрози в підприємницькій діяльності); фінансові (наявність дебіторської заборгованості
підприємства; кредиторська заборгованість; кредитна ставка банків; рівень інфляції; зниження
купівельної спроможності населення; нестабільність фінансового ринку; рівень курсу долара та євро);
політичні (політична ситуація в країні; політичні реформи; кількість правлячих партій; кризові
ситуації); технологічні (рівень технологічного оснащення; інновації; нововведення; моделі та
розробки, що дозволяють змінювати виробничий процес; зношеність обладнання); трудові (наявність
кваліфікованого персоналу; ставлення керівництва до найманих працівників; рівень підготовки
майбутніх фахівців у навчальних закладах; сприятлива або несприятлива атмосфера в колективі;
зацікавленість працівників у формуванні нових ідей; рівень менеджменту та маркетингу); географічні
(наявність ресурсів; місце розташування; клімат); законодавчі (виконуваність законів; нормативноправові акти щодо підприємницької діяльності; нестабільність господарського та податкового
законодавства); інформаційні (наявність інформації про діяльність інших суб’єктів на ринку;
відкритість нових ідей та розробок; інформаційний зв'язок між партнерами або постачальниками;
усвідомленість покупців про вид підприємницької діяльності; наявність доступу до світової мережі);
транспортні (вартість транспортування; транспортні зв’язки; види наявного транспорту; покрокова
логістика; рівень організації постачання); зовнішньоекономічні (наявні зовнішньоекономічні зв’язки;
наявність закордоном філій; конкурентоспроможність продукції на світовому ринку; міжнародний поділ
праці).
Висновки з даного дослідження. Отже, основну складову підприємницького потенціалу
регіону, силою розвитку економіки країни та регіону на сьогоднішній момент становлять середні та
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малі підприємства (SME’s). Політична, економічна стабільність в країні впливає на розвиток
підприємництва, чий прибуток отримується внаслідок господарської діяльності. Для забезпечення
тенденції збільшення кількості SME’s підприємств, кількості зайнятих працівників необхідна
«позитивна» база, а саме: по-перше, це наявність кваліфікованого, високоосвіченого керівного
персоналу та працівників. Це досягається в свою чергу якісною підготовкою фахівців та спеціалістів у
вищих навчальних закладах, високим рівнем їх теоретичних та практичних знань. По-друге,
зменшення ролі бюрократичного апарату при започаткуванні своєї справи, бізнесу. По-третє,
наявність нових креативних ідей для ведення бізнесу. При сучасній сильній конкурентній боротьбі
велике значення має саме генерування ідей щодо якісно нової продукції або креативного маркетингу.
По-четверте, перенесення бізнесу в режим «on-line», тобто, дистанційного обслуговування, бо для
зручності покупців треба освоювати електронне введення бізнесу. Плюс це дозволить зменшити
собівартість продукції, оскільки не потрібно буде витрачатись на оренду приміщення, комунальні
платежі, амортизацію основних засобів та інше. Тільки при спільній взаємодії усіх учасників
господарських відносин можна чекати від підприємницького потенціалу бажаних результатів, коли
підприємства одержують прибуток, працівники - відповідну заробітну плату, покупці задовольняють
свої потреби, а держава отримує, через податкову систему, кошти для наповнення бюджету та
стабільний прогресивний розвиток.
Література
1. Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І.М. Рєпіна // Вісник
Української академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 2. – C.262-271.
2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник /
Н.С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
3. Могилов Ю.М. Потенціал і розвиток підприємства: конспект лекцій / Ю.М. Могилов, А.Ю. Могилова. –
Павлоград, 2008. – 162 с.
4. Лапін Е.В. Економічний потенціал підприємства : монографія / Е.В. Лапін. – Суми: ІТД «Університетська
книга», 2002. – 310 с.
5. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. –
К. : КНЕУ, 2003. – 316 с.
6.
Малі
та
середні
підприємства
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/малі_та_середні_підприємства.
7.
Господарський
кодекс
України
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/
8. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/
References
1. Riepina, I.M. (1998), “Entrepreneurial potential: methodology of its evaluation and management”, Visnyk
Ukrainskoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine, no. 2, pp. 262-271.
2. Krasnokutska, N.S. (2005), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [The potential of enterprise:
formation and evaluation], textbook, Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, 352 p.
3. Mogylov, Yu.M., Mogylova, A.Yu. (2008), Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and enterprise
development], Lecture notes, Pavlohrad, Ukraine, 162 p.
4. Lapin, E.V. (2002), Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva [Economic potential of the enterprise], monograph,
ITD «Universytetska knyha», Sumy, Ukraine, 310 p.
5. Fedonin, O.S., Riepina, I.M. and Oleksiuk, O.I. (2003), Potencial pidpryiemstva: formuvannia ta otcinka [The
potential of enterprise: formation and evaluation], KNTEU, Kyiv, Ukraine, 316 p.
6. Small and Medium Enterprises, available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/mali_ta_seredni_pidpry`yemstva.
7. The Economic code of Ukraine, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/
8. State statistics service of Ukraine, available at: www.ukrstat.gov.ua

139

ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 658.012.4: 339.654 (477)
Чубар М.М.,
аспірант∗
Хмельницький національний університет

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ ЗА УМОВ СОТ:
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИБІР ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ
Chubar M.M.,
graduate student
Khmelnytskyi national university

PODOLSK ECONOMIC REGION LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES`
EXPORT POTENTIAL IN THE WTO CONDITIONS:
ANALYSIS OF STATE AND CHOOSING WAYS OF INCREASING
Постановка проблеми. Легка промисловість сучасної України перебуває в стані кризи.
Абсолютна більшість підприємств-виробників одягу мають за стратегічну мету не економічногосподарський розвиток власної діяльності, а уникнення банкрутства. Лише обмеженому колу швейних
фірм («Володарка», «Воронін» та ін.) вдається здійснювати екстенсивний та інтенсивний розвиток
виробничо-збутової діяльності в умовах вкрай несприятливої макро- та мікроекономічної ситуації на
вітчизняному ринку одягу (недосконале законодавство, засилля нелегального та напівлегального
імпортного одягу, високі ціни чи недоступність швейної сировини, матеріалів, обладнання, вимивання
з галузі оборотних коштів тощо). Підприємства вимушені укладати з іноземними контрагентами угоди
на переробку давальницької сировини, що нівелює їх функції до рівня виробничих «придатків».
Постановка завдання. Завдання, що вирішуються в межах даної статті, наступні: визначення
факторів, що не дозволяють підприємствам легкої промисловості Подільського економічного регіону
формувати та використовувати власний експортний потенціал; визначення стратегічних перспектив
зовнішньоекономічної діяльності, яких можливо досягнути підприємствам за компенсації негативної дії
вказаних факторів; визначення шляхів досягнення цих стратегічних перспектив.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми галузі легкої промисловості в цілому
були розглянуті та проаналізовані нами у попередніх публікаціях. Дана стаття присвячена перетворенню
результатів аналізу даних про стан та перспективи розвитку підприємств легкої промисловості (на прикладі
підгалузі виробництва іншого («повсякденного») верхнього одягу) з Хмельницької, Вінницької та
Тернопільської областей України (Подільський економічний регіон) у науково обґрунтований базис для
вибору шляхів підвищення експортного потенціалу даних підприємств.
Дослідження експортного потенціалу згаданої множини підприємств та можливостей його
підвищення здійснюється на базі статистичних та інших даних про економічно-господарську діяльність
таких підприємств: «Володарка» (м. Вінниця, Вінницька обл.), ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»
(м. Хмільник, Вінницька обл.), ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса» (м. Могилів-Подільський,
Вінницька обл.), ТзДВ «Галія» (м. Тернопіль, Тернопільська обл.), «Горинь» (м. Славута, Хмельницька
обл.), ПрАТ «Хмельницьклегпром». Основним або одним з основних видів діяльності за КВЕД-2010 на всіх
відібраних підприємствах є «Виробництво іншого верхнього одягу», код КВЕД-2010 – 14.13 [1].
За авторською концепцією, експортний потенціал підприємства (далі ЕПП) формується двома
групами факторів (чинників): чинники впливу на ЕПП внутрішнього середовища підприємства (41
показник, інформаційна база − статистичні та інші дані про діяльність підприємства у відкритому
доступі) та чинники впливу на ЕПП зовнішнього середовища підприємства (23 показника,
інформаційна база − результати експертної оцінки).
У попередніх публікаціях нами визначено, що, за результатами аналізу експертних оцінок
зовнішнього середовища підприємства чинники фінансово-податкового, правового та ресурсного
напрямів (що генеруються, перш за все, політикою держави у вказаних сферах) було визначено як
найбільші дестимулятори ЕПП підприємств-виробників одягу на Поділлі, а чинники інформаційного
напряму (можливості до отримання інформації про перспективні ринки, можливості до поширення
відомостей про власну позитивну ділову репутацію, здатність до ведення бізнесу, незважаючи на
мовно-культурні перепони).
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Тому в даній роботі зосередимось насамперед на внутрішньому середовищі підприємства та
його впливові на ЕПП.
Показники, за допомогою яких здійснюється оцінка внутрішнього середовища формування ЕПП,
поділяються, відповідно до структури внутрішнього ЕПП, на такі складові: виробнича, трудова,
фінансова, інвестиційно-інноваційна, експортно-збутова.
Розглядуваний період діяльності підприємств приблизно відповідає періоду членства України в
СОТ (за виключенням січня-травня 2008 р. та 2014 р.), що дає змогу визначити зміни показників
діяльності підприємства, що визначають його ЕПП, в умовах зовнішньоекономічної діяльності СОТ.
Коротко проаналізуємо зміну деяких показників внутрішнього ЕПП у 2008 та 2013 рр. (табл. 1):
Таблиця 1
Ключові показників внутрішнього середовища формування ЕПП підприємств-виробників
одягу Поділля у 2008 та 2013 рр.
Фірма

«Володарка»

Показ
ник

Значення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,385
1,057
2,863
48,674
0,068
0,057
1,253
0,014
0,000
-0,049
0,035
0,084
0,324
0,999
0,166

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,211
1,258
4,217
68,658
0,052
0,056
1,420
0,033
-0,053
-0,001
0,022
0,000
0,271
1,000
0,437
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Рей
тинг

«Хмельницьклегпром»
ЗначенРейня
тинг

«Лілея»

«Горинь»

Значен
ня

«Галія»

«Аліса»

РейЗначен
Рей
Значен
Рей
Значен
Рей
тинг
ня
тинг
ня
тинг
ня
тинг
2008 р.
5
0,994
1
0,366
6
0,481
2
0,418
3
0,407
4
4
1,209
2
0,999
5
1,133
3
0,682
6
1,445
1
5
3,237
4
5,863
2
4,594
3
2,109
6
6,155
1
1
21,128
5
30,578
4
33,805
3
35,632
2
13,680
6
5
0,326
3
0,073
6
0,056
4
0,029
2
0,016
1
1
0,024
5
0,046
3
0,034
4
0,049
2
0,023
6
2
0,031
6
1,061
3
0,672
4
1,358
1
0,550
5
5
0,143
2
0,124
4
0,136
3
1,308
1
0,013
6
4
0,001
3
0,014
2
-0,071
6
-0,019
5
0,020
1
6
-0,014
3
-0,168
4
0,007
2
-0,037
5
0,064
1
1
0,023
2
0,016
3
0,000
6
0,012
5
0,014
4
2
0,005
3
0,000
6
0,000
6
0,087
1
0,000
6
1
0,156
2
0,132
3
0,023
4
0,012
5
0,000
6
2
1,000
1
1,000
1
1,000
1
1,000
1
0,993
3
1
0,138
3
0,145
2
0,003
5
0,092
4
-0,410
6
2013 р.
6
0,982
1
0,279
5
0,429
4
0,496
2
0,454
3
3
0,854
4
1,280
2
1,762
1
0,623
5
0,059
6
3
6,399
1
4,113
4
4,669
2
2,285
5
0,277
6
1
9,450
6
49,140
3
59,620
2
14,777
4
10,423
5
2
0,154
6
0,055
3
0,093
4
0,096
5
0,023
1
1
0,000
6
0,034
2
0,019
3
0,000
6
0,000
6
1
0,742
4
1,384
2
0,483
6
1,007
3
0,509
5
4
0,005
5
0,072
2
0,089
1
0,064
3
0,001
6
4
-0,017
2
-0,052
3
0,086
1
-0,696
6
-0,065
5
5
0,177
1
0,006
3
0,000
4
0,035
2
-0,002
6
1
0,000
6
0,017
2
0,000
6
0,000
6
0,000
6
6
0,000
6
0,000
6
0,000
6
0,000
6
0,000
6
1
0,036
4
0,112
2
0,043
3
0,013
5
0,000
6
1
1,000
1
1,000
1
0,998
2
1,000
1
1,000
1
3
-0,383
4
0,664
2
0,740
1
-0,734
5
-0,977
6
Показники (легенда)
Назва
Рівень придатності експортоспрямованих основних виробничих засобів, грн./1 грн.
Рівень фондовіддачі експортоспрямованих основних виробничих засобів, грн./1 грн.
Рівень оборотності оборотних засобів у чистому доході від реалізації експортної продукції, оборотів за рік
Рівень середньої продуктивності праці одного експортоспрямованого працівника на виробництві, грн./1
працівн.
Рівень середньорічної заборгованості по заробітній платі та соціальному забезпеченню, грн./1 грн.
Рівень підвищення професійної придатності працівників, безрозмірний
Рівень покриття необоротних активів довгостроковим капіталом, безрозмірний
Рівень абсолютної ліквідності, безрозмірний
Рівень чистої експортної рентабельності активів безрозмірний
Рівень приросту основних виробничих засобів, грн./1 грн.
Рівень витрат на інновації, грн./1 грн.
Рівень витрат на інноваційні машини, обладнання, програмне забезпечення (у загальному обсязі витрат
на дані активи), грн./1 грн.
Рівень незалежності від давальницької сировини в експортуванні
Рівень задоволення потреб закордонних контрагентів
Рівень зміни чистого доходу від експортування продукції впродовж досліджуваного періоду

Джерело: сформовано на основі результатів аналізу звітності підприємств
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Результати оцінки підтверджують складне економічне становище досліджуваних підприємств за
умов СОТ: впродовж періоду членства України в СОТ на підприємствах-виробниках одягу Поділля не
вистачає фінансових ресурсів (грошових коштів) на розширене відтворення господарської діяльності,
продуктивність праці з виготовлення продукції на експорт низька, є значні проблеми з оборотними
коштами, з виплатою зарплат та внесків соцстрахування, майже не проводиться підвищення
кваліфікації працівників, майже не витрачаються кошти на інноваційну діяльність та закупівлю
сучасних засобів здійснення та обслуговування виробництва.
Підприємства широко використовують запозичений капітал і далеко не завжди можуть погасити
власну заборгованість у вказаний термін. Підприємства за 6 років не позбавились високої залежності
від давальницької сировини. Проте навіть за таких низьких показників економічно-господарської
діяльності більшість підприємств здатна бути мінімально рентабельною чи хоча б уникати значних
збитків. На підприємствах відповідально ставляться до виробництва продукції на експорт та
виконання умов угод з постачання продукції, що знаходить відображення у стабільно малому обсязі
рекламацій на незначні грошові суми, або взагалі повній їх відсутності.
Таким чином, підприємства потерпають від проблем всієї галузі легкої промисловості України:
недозавантаженість виробничих потужностей, недостатній обсяг портфеля замовлень, перманентна
заборгованість перед кредиторами, постачальниками та працівниками, низький рівень чи відсутність
рентабельності, залежність від давальницької сировини через низьку собівартість виробництва з неї
продукції, та, як наслідок, зменшений обсяг прибутку від експортування. Розвиток господарської
діяльності, відмова від толінгових схем співпраці з іноземними контрагентами неможливі, проте і
подальше нарощування обсягів прибутку від експортування в рамках пасивних маркетингових
стратегій також не видається можливим.
Автор вбачає вирішення даної проблеми в укладанні договорів підряду на виробництво частини
продукції підприємства з фірмами, що мають доступ до дешевої робочої сили, проте зацікавлені
підтримувати стабільно високий рівень якості продукції для розширення мережі клієнтів. На нашу
думку, на вітчизняному ринку фірмами, що відповідають даному критерію, є підприємства установ
виконання покарань Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ), що змушені переходити на
самоокупність через брак фінансування, Оскільки пряме фінансування суб’єктів економічногосподарської діяльності з боку держави за нормативно-правовими актами СОТ заборонене,
пенітенціарні установи вкрай зацікавлені у високій якості та низьких цінах і, як наслідок, високому
попиті на власну продукцію, що робить дані фірми оптимальними контрагентами-підрядниками для
підприємств-виробників одягу Поділля в межах виконання ними стратегії зниження собівартості
виробництва експортних товарів поза межами давальницьких (толінгових) схем.
Взагалі, використовувати дешеву робочу силу установ ДПтСУ можливо двома способами
(табл. 2).
Таблиця 2
Способи використання робочої сили установ ДПтСУ для обслуговування замовлень з
пошиву продукції підприємств-виробників одягу
Характеристики способу

Переваги

Назва способу

Розміщення замовлення на
підприємствах на базі виправних
закладів без переміщення робочої сили
на підприємство-замовник (виробничий
підряд)

Використання дешевої робочої сили на
правах оренди з підприємств на базі
виправних закладів з її переміщенням на
підприємство-замовник (лізинг робочої
сили)

- значне зниження витрат на заробітну
плату
і,
як
наслідок,
зниження
собівартості продукції;
- забезпечення можливості переходу
замовника до самостійної маркетингової
політики
внаслідок
відходу
від
давальницьких схем та зниження
залежності від давальницької сировини
- значне зниження витрат на заробітну
плату
і,
як
наслідок,
зниження
собівартості продукції;
- спрощення процедури перевірки якості
виготовленої продукції;
- забезпечення можливості переходу
замовника до самостійної маркетингової
політики
внаслідок
відходу
від
давальницьких схем та зниження
залежності від давальницької сировини

Недоліки
- зростання транспортних витрат;
можливо, зростання витрат на
придбання
швейної
сировини
та
матеріалів;
- позаекономічна мотивація працівників;
- ускладнення процедури контролю
якості виготовленої продукції
можливо, зростання витрат на
придбання
швейної
сировини
та
матеріалів;
- позаекономічна мотивація працівників;
- можливість виникнення соціальної
напруженості на підприємстві
- підвищена вірогідність протиправних
вчинків на підприємстві;
- проблеми, пов’язані з охороною
робочої сили

Джерело: оригінальне дослідження автора

Як бачимо, просте розміщення замовлення на підприємстві ДПтСУ має менше переваг, проте і
менше недоліків. А оскільки недоліки лізингу робочої сили пов’язані зі зменшенням безпеки,
сприятливості мікроклімату виробничих відносин та потенційним збільшенням криміногенності на
підприємстві-замовникові, вважаємо деяке ускладнення процедури перевірки якості та збільшення
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транспортних витрат адекватною платою за уникнення вказаних недоліків. Таким чином, розміщення
замовлення на підприємстві-виконавцеві з компенсацією транспортних витрат на переміщення
сировини, матеріалів та готової продукції підприємством-замовником видається оптимальним.
Оптимізація транспортних витрат досягається за рахунок укладання договору виробничого
підряду з підприємствами, що територіально не віддалені від підприємства-замовника. Тобто,
необхідно дослідити, які саме швейні підприємства ДПтСУ розташовані в Подільському економічному
регіоні та поблизу, і яка їх виробнича потужність (за наявності відповідних даних) (таблиця 3):
Таблиця 3
Швейні підприємства ДПтСУ як можливі контрагенти фірм-виробників одягу Поділля:
розташування, виробничі потужності
Назва підприємства
ДПтСУ

Розташування
Характеристики підприємства ДПтСУ як суб’єкта господарської діяльності
підприємства ДПтСУ
Подільський економічний регіон
Хмельницька область. Кількість технологічного швейного обладнання по області: 353 од. Виробнича потужність на існуючому
обладнанні: швейної продукції на 100 тис. грн. за місяць. В асортименті досить широко представлений верхній одяг (пальта,
блузки, спідниці).
Установа мінімального рівня безпеки з загальними умовами утримання.
Контингент: чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за дрібні та
Ізяславська виправна
Хмельницька обл.,
середні злочини. Середньоспискова чисельність: 850 чол. Спеціалізація:
колонія (№31)
м. Ізяслав
швейне виробництво. Потенціал співробітництва високий (швейна
спеціалізація, нескладний в утриманні спецконтингент)
Установа максимального рівня безпеки. Контингент: чоловіки, засуджені
до довічного позбавлення волі, засуджені за умисні тяжкі та особливо
тяжкі злочини, засуджені за злочини, скоєні під час відбування покарання
у вигляді позбавлення волі. Середньоспискова чисельність: 660 осіб, з
Замкова виправна
Хмельницька обл.,
них засуджених до довічного позбавлення волі – 110. Спеціалізація:
колонія (№58)
м. Ізяслав
метало- та деревообробка, є швейна виробнича лінія. Потенціал
співробітництва низький (швейне виробництво як неосновний напрям
виробництва, складний в утриманні спецконтингент, наявність довічно
ув’язнених)
Установа середнього рівня безпеки. Контингент: чоловіки, що повторно
засуджені до позбавлення волі. Середньоспискова чисельність: 1610.
Спеціалізація:
металообробка,
деревоообробка,
виготовлення
Хмельницька обл.,
Райківецька виправна
будматеріалів та високовольтної апаратури. Швейне виробництво
Хмельницький р-н.,
колонія (№78)
впроваджено і розвивається відносно недавно. Потенціал співробітництва
с. Райківці
середній (велика кількість потенціальної робочої сили, швейна виробнича
лінія, проте контингент, що складається з засуджених чоловіківрецидивістів, у яких мотивація до праці та ресоціалізації знижені)
Вінницька область. Кількість технологічного швейного обладнання по області: 40 од.
Установа середнього рівня безпеки. Контингент: чоловіки, повторно
засуджені до позбавлення волі, а також хворі на соматичні,
ендокринологічні, офтальмологічні захворювання. виробництво інших
Вінницька обл.,
машин для с\г та деревообробного господарства, деревообробка. В
Стрижавська виправна
Вінницький р-н.,
наявності 5 швейних машин 1992-93 р. виробництва, повністю зношені, в
колонія (№81)
смт. Стрижавка
робочому стані. Працевлаштованих засуджених: 303 станом на
01.01.2013. Потенціал співробітництва: низький (складний та не повністю
працездатний контингент, невідповідність спеціалізації, мала кількість та
зношеність швейного обладнання).
Тернопільська область. Кількість технологічного швейного обладнання по області: 228 од. Виробничі потужності на існуючому
обладнанні становлять – костюмів робочих 12000 шт., рукавиць робочих 10000 пар, курток робочих 8000 шт. на місяць. Також
виготовляються рушники та постільна білизна, подушки, матраци.
Установа мінімального рівня безпеки. Контингент: жінки, вперше
засуджені до позбавлення волі. Середньоспискова чисельність: невідомо
(розраховано на 300 осіб). Спеціалізація: виробництво меблів, бруківки. З
швейної продукції виготовляються робочі рукавиці, вафельні рушники,
Бережанська виправна
Тернопільська обл.,
бавовняна та лляна постільна білизна. Діє Центр професійної освіти, де
можна здобути, в тому числі, і професію швачки. Потенціал
колонія (№141)
м. Бережани
співробітництва вище середнього (наявність швейних курсів, жіночий
контингент з вперше засуджених до позбавлення волі, проте асортимент
швейної продукції, що виробляється, не належить до верхнього одягу, що
унеобхіднює додаткові інвестиції)

Джерело: сформовано на основі джерел [2-5]

Швейне виробництво ДПтС не обмежується підприємствами при вказаних установах. Так, у
прайс-листі Галицької виправної колонії для жінок (мінімальний режим безпеки, перше позбавлення
волі) вказані подушки, рукавички, розшиті бісером, робочі костюми та рукавиці, постільна білизна
тощо. Уманська виправна колонія № 129 (для жінок, мінімальній рівень безпеки, перше позбавлення
волі) спеціалізується на пошитті швейної продукції, зокрема, верхнього одягу та може
працевлаштувати до 250 працівників. Черкаська виправна колонія № 62 (для чоловіків, середній
рівень безпеки, перше позбавлення волі) має повністю укомплектований швейний цех. Київський
слідчий ізолятор здійснює пошив чохлів до бронежилетів. Петрівська виправна колонія № 49 на
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Кіровоградщині у 2014 р. прийняла замовлення на пошив домашніх капців та іншої швейної продукції.
Три підприємства при установах відбування покарань Чернігівської області (№ 135, 91, 44)
спеціалізуються передусім на виготовленні швейної продукції. Підприємства при установах відбування
покарань ДПтСУ Дніпропетровської області (Солонянська виправна колонія №21, Пятихатська
виправна колонія №122, Дніпродзержинська виправна колонія №34, Орджонікідзевський виправний
центр №79) спеціалізуються на пошитті одягу, зокрема, іншого верхнього одягу, спідньої білизни
тощо [6-8].
Висновки з даного дослідження. Таким чином, вибір для підвищення експортного потенціалу
шляху «укладання угод на пошив частини експортної продукції на підприємствах-підрядниках в
системі виробництв ДПтС України» допоможе досягнути мети – зростання обсягів реалізації
експортної продукції та зростання обсягів чистого прибутку від її реалізації за межами давальницьких
схем − за рахунок зниження собівартості виробництва продукції та відповідного збільшення прибутку
від її реалізації. Перспективою подальших досліджень є визначення економічного ефекту для
підприємства від співпраці з конкретним підрядником чи їх групою.
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RISK MANAGEMENT: TRANSFORMATION IN MODERN
CONDITIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Постановка проблеми. Управління ризиками в діяльності суб’єктів господарювання –
актуальна проблема сучасної економічної теорії. Сучасна економіка базується на знаннях та
інформаційних технологіях, розширюються чинники виробництва за рахунок доповнення класичних
знаннями, інформацією, інноваціями. Діяльність підприємств відбувається під впливом чинників
невизначеності та спричиненого ними ризику, внаслідок чого фактичні результати конкретного
господарського рішення можуть суттєво відхилятись від запланованих.
Проблематика досліджень ризик-менеджменту в сучасних умовах полягає у впливах
глобалізації. Саме у міжнародній діяльності ризики є новим, недостатньо дослідженим явищем.
Здебільшого ризики виникають внаслідок неочікуваних рішень та дій ключових світових ТНК.
Інструменти управління ними в новітніх умовах розвитку економіки мало відпрацьовані. Саме тому
ризики наносять найбільшої шкоди господарській діяльності підприємств. НТП постійно рухається
вперед, а паралельно з цим виникають все нові ризики. З огляду на види ризиків та галузеву
спеціалізацію підприємств необхідно вибрати адекватні підходи до управління ними. Основна
проблема полягає в ідентифікації ризику, визначенні його природи та виборі оптимального методу чи
сукупності методів запобігання або мінімізації його впливу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань, пов’язаних із ризикменеджментом, в тому числі і ризиками взаємовідносин підприємств з суб’єктами його внутрішнього та
зовнішнього середовища, займалися такі науковці, як В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко,
Т. В. Головач, Л. І. Донець, І. Ю. Івченко, В. В. Лук’янова, В. Н. Вяткін, В. М. Гранатуров, О. С. Дуброва,
Р. М. Качалов, Г. Б. Клейнер, С. С. Кривошеєв, Н. І. Машина, А. С. Шапкін, А. В. Шегда,
О. І. Ястремський, О. М. Ястремська та інші. Значний внесок для формування сучасного розуміння
даного поняття також зробили наступні вітчизняні вчені: О. Ареф’єва, В. Білоус, І. Бінько, Н. Вавдіюк,
В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, С. Злупко, Т. Кузенко, А Кірієнко,
Т. Ковальчук, Б. Кравченко, М. Лесечко, В. Марцин, Л. Мельник, І. Михалюк, С. Мочерний, В. Мунтіян,
Н. Нижняк, Г. Пастернак-Таранушенко, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко,
С. Шкарлет, В. Шлемко, В. Ярочкін та інші.
Проведений аналіз результатів дослідження підтверджує доцільність продовження вивчення
поставленої проблеми, зокрема з врахуванням новітніх умов економічного розвитку.
Постановка завдання. Метою дослідження є уточнення в нових умовах сутності ризикменеджменту як складної багатоаспектної категорії, що дасть можливість осучаснити його роль та
спробувати сформувати орієнтовний перелік подій, обумовлених фактами господарського життя з
невизначеними наслідками, вміле використання яких забезпечить успішне функціонування
підприємства за новітніх умов економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковців уявлення про ризик-менеджмент
складалось поетапно. Це явище почали вивчати статисти, економісти, юристи, математики. Потім
сформувалися наукові теорії: ігор, ймовірностей, дослідження операцій, катастроф, соціальної психології,
ризику. Приблизно з 60-х років ХХ ст. ризик став предметом міждисциплінарних досліджень [4].
В сучасній західній економічній літературі поняття ризику та ризик-менеджменту
використовується в цивільному та торговому праві, системі господарювання, при здійсненні
банківських і біржових операцій. В Україні поява нового напряму наукових досліджень, відомого як
∗
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ризикологія, було проголошено на конференції, яка відбулася в жовтні 1998 року [1]. Ризикологія має
свою філософію, яка відображена в аксіоматичному апараті. Аксіома всеохоплюваності стверджує, що
без ризикових видів діяльності не існує, адже суб’єкту господарювання приходиться приймати рішення
в умовах повної або часткової невизначеності.
Спираючись на праці науковців, ризик-менеджмент можна визначити як сукупність методів,
прийомів, управлінських дій у діяльності підприємства, спрямованих на виявлення ризику та зниження
його рівня. Підходи до його визначення представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення ризик-менеджменту
Автори
1
В.В. Вітлінський,
Г.І. Великоіваненко
[1]
В. В. Глушевський [5]
Л.І. Донець [3]
М. Валович [11]
І.Ю. Івченко [12]
В.В. Лук’янова,
Т.В. Головач [11]

М.В. Куташенко [10]

Визначення ризик-менеджменту
2
Необхідність використовувати в управлінській діяльності різноманітні підходи, процеси,
заходи, які дозволяють певною мірою (наскільки це можливо) прогнозувати можливість
настання ризикових подій і домагатися зниження ступеня ризику до допустимих меж
Виділяє такі способи управління ризиком, як уникнення ризику, попередження ризику,
прийняття ризику та зниження рівня ризику
Специфічна галузь менеджменту, яка потребує знань предметної діяльності фірми,
страхової компанії, аналізу господарської діяльності підприємства, математичних методів
оптимізації економічних завдань.
управління наслідками настання ризикових подій й управління джерелами (чинниками)
виникнення ризику
Сукупність методів, прийомів і заходів що дозволяють певною мірою прогнозувати настання
ризикових подій і вживати заходів до їхнього зменшення.
Комплекс управлінських дій та заходів впливу на суб’єкти господарської діяльності, який
забезпечує максимально широке охоплення можливих ризиків, обґрунтоване прийняття і
доведення їх впливу до оптимально можливих меж для зниження ймовірності настання
стохастичних (випадкових) негативних дій і нейтралізації їх наслідків.
Приймаючи рішення про відмову від ризикової операції, потрібно враховувати
неможливість повного уникнення ризику і ймовірність того, що запобігання одному ризику
призведе до появи інших.

Джерело: систематизовано автором

Як бачимо, більшість фахівців визначають ризик-менеджмент як процес впливу на керований
об’єкт, метою якого є пошук можливих шляхів зниження ризику. Дане визначення є дещо обмеженим,
тому що не включає діапазон охоплюваних ризиків. Ризик-менеджмент – це процес впливу на суб’єкт
господарської діяльності, при якому забезпечується максимально широкий діапазон охоплення
ризиків, їх обґрунтоване прийняття та зниження ступеня їх впливу на суб’єкт до мінімальних меж, а
також розробка стратегії поводження даного суб’єкта у випадку реалізації конкретних випадків ризиків.
Ступінь ризику не завжди необхідно знижувати, інколи ризик потрібно оптимізувати або навіть
прийняти [5]. Перед прийняттям рішення необхідно здійснити аналіз усіх можливостей і загроз
зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін самого підприємства, тому що при здійсненні
ризик-менеджменту будь-яке рішення має бути обґрунтованим.
Американські вчені розрізняють такі періоди розвитку ризик-менеджменту [6; 9].
Перший період припадає на час від закінчення Другої світової війни до середини 60-х років ХХ
ст. В цей період поступово почало ускладнюватися страхування майна компаній. Активно проводився
пошук на ринку продуктів, які б задовольняли потреби компаній у страхуванні широкого спектра їх
ризиків. З’являється термін «ризик-менеджмент». У 1952 році була надрукована стаття Гаррі
Марковіца «Вибір портфеля», у якій досліджено зв’язок між дохідністю та дисперсією цінних паперів.
Цей аналіз започаткував застосування складних вимірників фінансового ризику.
Другий період розпочався з середини 60-х і тривав до початку 90-х років ХХ ст. У цей час
проблемами ризик-менеджменту, крім менеджерів страхування, активно займаються в інших
підрозділах компаній – виробничому (виробничі ризики); юридичному (ризики відповідальності) тощо.
Insurance Institute of America у 1966 році вводить у практику складання трьох видів іспитів на
одержання першого в страховій індустрії кваліфікаційного свідоцтва у сфері ризик-менеджменту
(Associate in Risk Management) [7]. Ризик-менеджер шведської компанії Statsfretag Густав Гамільтон у
1974 році розробляє «коло ризик-менеджменту», яке наочно зображує взаємодію всіх елементів
процесу управління ризиками – від оцінки тв контролю до фінансування та комунікації [4]. У
Вашингтоні в 1980 році створено товариство Society for Risk Analysis, що об’єднало фахівців з
управління ризиками у сфері державної політики й охорони навколишнього середовища [5]. У Лондоні
1986 року створено Institute for Risk Management, що почав проводити міжнародні іспити для
одержання кваліфікації Fellow of the Institute of Risk Management [11].
Третій період розпочався в 90-х роках ХХ ст. Cadbury Committee (Великобританія) у 1992 р.
публікує доповідь, у якій раді директорів компанії запропоновано відповідати за розробку та
впровадження політики ризик-менеджменту в рамках усієї компанії. Аналогічні матеріали з’явилися
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також у Канаді, США, Південній Африці, Німеччині та Франції [14]. Компанія GE Capital в 1993 р.
вперше вживає термін Chief Risk Officer для позначення посади топ-менеджера, що займається всіма
аспектами ризик-менеджменту в компанії. Спільними зусиллями фахівців Австралії та Нової Зеландії у
1995 р. розроблено та опубліковано перший у світі стандарт з ризик-менеджменту [12]. Аналогічні
стандарти в 1997 р. було надруковано в Канаді і Японії. А в 1996 р. створено Global Association of Risk
Professionals, що об’єднує ризиків-менеджерів, які відповідають за операції на фінансових ринках. Ця
організація 2003 р. об’єднувала 31 110 членів у 100 країнах світу [8].
У ХХІ ст. характерними рисами ризик-менеджменту є широке застосування Інтернет-технологій
та поява нових видів ризику і страхування від них (терор, інтернет-ризики тощо).
На конференції RIMS у 2002 р. наведено дані опитування, згідно яких 98 відсотків ризикменеджерів сказали, що вони використовували торік Інтернет для роботи. Чотири з п’яти ризикменеджерів також сказали, що вони проводять більше п’яти годин на тиждень в Інтернеті. Вісімдесят
три відсотки ризик-менеджерів використовують мережу, щоб зібрати потрібну для роботи інформацію,
що на 9 відсотків більше порівняно з 1999 р. [6; 9].
Для означення цієї нової моделі ризик-менеджменту часто використовують як рівнозначні такі
терміни, як комплексний ризик-менеджмент, інтегрований ризик-менеджмент, стратегічний ризикменеджмент, ризик-менеджмент у рамках усього підприємства, ризик-менеджмент підприємства
(integrated, strategic, business чи enterprise-wide risk-management) [8].
Серед існуючих в економічній науці принципів ризик-менеджменту науковці виокремлюють такі
основні з них:
– недоцільно ризикувати більшим заради меншого – підприємець, знаючи максимально
можливу величину збитку, має визначити, до чого вона може призвести, яка ймовірність ризику, щоб
на основі цієї інформації прийняти рішення [4];
– недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє власний капітал (перед тим як прийняти
рішення в умовах ризику, підприємець повинен визначити максимально можливий обсяг збитку у
випадку настання ризикової події та порівняти з обсягом вкладеного капіталу і власних фінансових
ресурсів, щоб визначити, чи не приведуть ці збитки до банкрутства підприємства) [11];
– необхідно заздалегідь здійснювати прогноз щодо можливих наслідків ризику, порівнювати
очікуваний результат з можливими втратами, яких зазнає підприємець у випадку настання ризикової
події [6].
Відповідно до цих принципів науковці виділяють низку стратегій управління ризиком. Оскільки
рішення про реалізацію ризикового рішення слід приймати тільки при прийнятному для підприємця
співвідношенні віддачі та можливих втрат, проаналізуємо підходи до визначення стратегії управління
ризиком на підприємствах за новітніх умов економічного розвитку (табл. 2).
Таблиця 2
Підходи до визначення стратегії управління ризиком
Автори
1
Ю. І. Івченко
Т. В. Лук’янова,
Т. В. Головач
І. О. Щербань

Визначення стратегії управління ризиком
2
Мистецтво керування ризиком у непевній господарській ситуації, засноване на прогнозуванні ризику і
прийомах його зниження.
Мистецтво керування ризиком у непевній, що ґрунтується на прогнозуванні ризику і прийомах його
зниження.
Загальний довгостроковий курс досягнення намічених цілей, в основу якого покладено прогнозування
ризику і напрямів його зниження.

Джерело: систематизовано автором

Як бачимо, на сьогоднішній час в світі існує надзвичайно потужна теоретична база ризикменеджменту, але неподоланим залишається її практичне застосування. Світові школи ризикменеджменту постійно займаються дослідження новітньої природи ризиків, яких вони набувають.
Можна стверджувати, що метою ризик-менеджменту в рамках усього підприємства є створення,
захист і збільшення багатства акціонерів за допомогою управління факторами невизначеності, що
можуть як негативно, так і позитивно вплинути на досягнення організацією своїх цілей. Завдання
стратегічного ризик-менеджменту – виявляти, аналізувати та впливати на всі ризики, з якими
стикається компанія, як з позиції запобігання збиткам та їх мінімізації, так і з позиції використання
сприятливих можливостей для зростання вартості активів компанії.
Висновки з даного дослідження. Посилення глобальних дисбалансів світового господарства,
нелінійна природа та невизначеність міжнародного та національних ринків обґрунтовують необхідність
докорінної перебудови систем ризик-менеджменту. Визнано, що глобальний ризик варто трактувати як
не прогнозований наслідок протікання певних соціально-економічних процесів і реакції економічних
систем на цілеспрямовані дії з боку суб’єктів господарювання. Своєю чергою, глобальний дисбаланс є
порушенням економічної рівноваги світового ринку під впливом соціально-економічних процесів,
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природних явищ та кліматичних умов, які впливають тим чи іншим чином на світове господарство, що
викликає ланцюгову реакцію на міжнародних, національних і локальних ринках.
Отже, в умовах глобальних криз, масштабних міжсистемних трансформацій, зрушень в
історичних типах глобальної спільності, переходу від «системності утвореної її елементами, до
системності, що ґрунтується на зв’язках між ними» [15], коли «світ стає гомогенним і все більше
взаємопов’язаним, а також гетерогенним, і все більш розділеним» [7; 15], така невизначена
множинність об’єктивно наштовхує на необхідність бути озброєним стандартними алгоритмами дійзаготовками на випадок подій, що певної мірою відомі у своїй різноманітності і не відхиляються
принципово в різних варіаціях. Це потрібно для вивільнення потенціалу креативних сил на постійний –
суворий та глибокий – моніторинг світових процесів і безперервне програвання варіантів
упереджувальних рішень і заходів у разі виникнення неймовірно специфічних впливів задля
забезпечення і передбачень, і миттєвої реакції на загрози на базі ЕММ та Soft Computing.
Виходячи з цього орієнтовний реєстр (перелік) потенційних подій господарського життя з
невизначеними наслідками, на які повинні поширюватися проекти можливих управлінських рішень в
разі їх відбуття в майбутньому, міг би виглядати наступним чином:
– ризик можливих техногенних катастроф (пов’язані із ймовірністю відмов та перебоїв в роботі
основного обладнання та постачання ресурсів);
– економічна та політична нестабільність в країні;
– гарантійні зобов’язання підприємства щодо реалізації ним продукції відповідно до укладених
контрактів;
– здійснення підготовчих робіт сезонного виробництва, що виникає внаслідок укладених
договорів
– високий ступінь зношування основних засобів у виробництві електро- та теплоенергії;
– рівень доступності та вартості капіталу для оновлення зношеної частини виробничих
потужностей;
– укладення форвардів, ф’ючерсів та опціонів (якщо події роблять такий контракт обтяжливим);
– виникнення зобов’язань виплат перед персоналом;
– зниження рівня кваліфікації та старіння робочої сили;
– загрозливе збільшення величини неплатежів, що існують між учасниками ринку;
– виникнення фактів, які підтверджують невпевненість погашення заборгованості підприємства,
що ймовірно призведе до вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди;
– постійне зростання витрат на енергоносії та обмежений доступ підприємств до них;
– високий рівень податкового навантаження;
– продаж чи припинення певного напрямку діяльності підприємства, закриття підрозділів
підприємства;
– видані та отримані підприємством гарантії та забезпечення виконання зобов’язань і платежів;
– недостатність ресурсної бази на території країни;
– судові процеси, в яких підприємство виступає позивачем чи відповідачем, рішення яких може
негативно відобразитись на його діяльності;
– виникнення зобов’язань щодо охорони навколишнього середовища (відповідно до чинних і
раптово виникаючих вимог законодавства).
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THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PLANT-GROWING AND
STOCKBREEDING PRODUCTION IN PERSONAL RURAL ECONOMIES
AND AGRARIAN ENTERPRISES OF THE REGION
Постановка проблеми. В Україні у результаті аграрних перетворень впродовж 1990 – 2013 рр.
кардинально змінено усталену попередню форму господарювання. Командно-адміністративна
система управління поступилася місцем змішаній економіці. Колгоспи реорганізовано спочатку в
колективні сільськогосподарські підприємства, а згодом – у різні організаційно-правові структури. В
результаті майно колишніх господарств розподілено між їх працівниками та пенсіонерами. Тобто
майно із колективної власності передано у приватну власність у вигляді майнових паїв. Землю, яка
перебувала у довічному володінні колгоспів, передано у вигляді земельних часток у приватну
власність членам цих господарств та працівникам соціальної сфери села [1, с. 6].
В основі цих перетворень лежить зміна форми власності – із колективної у приватну. Тому
важливим питанням реформ в аграрному секторі є формування та утвердження приватної власності
на майно та землю.
Здійснені сучасні аграрні перетворення та зміна форми власності на майно і землю мали
двоякий вплив на розвиток аграрного сектора.
Позитивними можна вважати наступні результати аграрних перетворень:
– частина сільських мешканців безкоштовно набули право власності на майно та землю, що
стало реалізацією споконвічної мрії українських селян – господарювати на власній землі;
– дано поштовх до формування нових суб’єктів господарювання з приватною формою власності
в аграрному секторі економіки;
– зросла мотивація до праці у власному господарстві.
Негативними результатами можна вважати те, що:
– перед початком аграрних перетворень не було здійснено фундаментальних наукових
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досліджень та наукових розробок, які могли б забезпечити успішне здійснення реформ;
– не була повністю сформована законодавча база стосовно аграрних перетворень (в частині
областей, особливо на заході України – у Львівській та Івано-Франківській областях, – реформи
відбувалися відповідно до рішень місцевих органів влади, тобто на основі підзаконних актів);
– тільки частково були здійснені державні заходи, спрямовані на практичну реалізацію аграрних
реформ;
– не було спрогнозовано розвиток сільського господарства на перспективу;
– не передбачалися наслідки аграрних перетворень для розвитку сільського господарства,
особливо соціального розвитку сільських населених пунктів.
Особисті селянські господарства та аграрні підприємства, функціонуючи в умовах перехідної
економіки, яка характеризується, з одного боку, складними проблемами на селі, а з іншого –
конкурентним середовищем, впливають на розвиток сільського господарства. Господарства
населення в період загострення кризи були основним джерелом доходів селян і ще довго
відіграватимуть важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки держави [2, с. 62]. Наше
дослідження ґрунтується на аналізі результативності розвитку особистих селянських господарств та
аграрних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження функціонування різних
сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств в умовах пореформеного
розвитку
аграрного
сектора
здійснено
економістами
аграрниками
В. Г. Андрійчуком,
П. С. Березівськиим, В. Х. Брусом, В. Г. Галанцем, О. І. Жук, М. А. Лендєлом, В. Я. Месель-Веселяком,
О. М. Онищенком, В. М. Якубів та ін. Однак сукупний вплив аграрних підприємств та особистих
селянських господарств на виробництво продукції рослинництва й тваринництва та її окремих видів у
регіоні потребує більш детального вивчення.
Постановка завдання. Метою дослідження є порівняльний аналіз розвитку сільського
господарства регіону на пореформеному етапі. Це завдання передбачає: визначення тенденцій
виробництва валової продукції сільського господарства, в т. ч. рослинництва і тваринництва, а також її
окремих видів, зміни поголів’я тварин в особистих селянських господарствах та аграрних підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. В регіоні на пореформеному етапі розвитку
аграрного сектора спостерігаються позитивні тенденції − збільшення випуску валової продукції
сільського господарства, а також окремих її видів. Однак загалом сільське господарство ще перебуває
в занепаді, знижуються обсяги виробництва окремих видів продукції рослинництва та тваринництва,
скорочується поголів’я тварин [3, c. 111].
Забезпечення різних категорій господарств землею та виробництво в них валової продукції
наведено в табл. 1. Для порівняння розглянуто 2010 – 2013 рр. та 1990 р. (початок аграрних
перетворень), а також 2000 р., як визначальний період після прийняття Указу Президента України
“Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня
1999 р. [4]. На основі даних можна зробити певні висновки.
1. У результаті аграрних перетворень в регіоні відбувся перерозподіл сільськогосподарських
угідь між різними категоріями господарств. У власності громадян їх площі збільшились у 2013 р. в
порівнянні із 1990 р. у 2,4 раза, а частка цих земель серед усіх категорій господарств зросла із 31,7 %
до 75,8 %, тобто приріст склав 44,1 відсоткового пункту. В користуванні агроформувань у 2013 р.
перебувало 119,5 тис. га землі, а її питома вага склала тільки 24,2 %. Зменшення угідь в
агроформуваннях у 2013 р. у порівнянні з 1990 р. відбулося у 2,8 раза.
Таблиця 1
Площа сільськогосподарських угідь та виробництво валової
продукції сільського господарства в Івано-Франківській області

2012

2013

7

8

2013 р. у
порівнянні
з 1990 р.,
%, раза
9

493,3
122,4
370,9

493,3
119,5
373,8

99,1
35,1
2,4 раза

100
24,2
75,8

–
– 44,1*
+ 44,1*

Рік
Показники
1

Категорії господарств

1990

2000

2010

2011

2
3
4
5
6
Площа сільськогосподарських угідь, тис. га (наприкінці року)

Загальна
площа

Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

Сільськогосподарські
угіддя

Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

497,9
340,1
157,8

524,4
197,7
326,7

490,0
108,1
381,9

488,8
114,0
375,8

Частка агроформувань та господарств населення у використанні угідь, %
100
68,3
31,7

100
37,7
62,3
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100
22,1
77,9

100
23,3
76,7

100
24,8
75,2
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продовження табл. 1
1

2

Загальний
обсяг

в т. ч.
рослинництва

тваринництва

3
4
5
6
7
Валова продукція сільського господарства, млн. грн (у постійних цінах 2010 р.)

Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

5490,8
2484,3
3006,5
2462,1
1560,5
901,6
3028,7
923,8
2104,9

4031,9
396,5
3635,4
1890,7
309,4
1581,3
2141,2
87,1
2054,1

4567,7
953,7
3614,0
1830,7
331,6
1499,1
2737,0
622,1
2114,9

5176,2
1446,7
3729,5
2299,4
604,9
1694,5
2876,8
841,8
2035,0

5501,5
1663,7
3837,8
2502,7
737,2
1765,5
2998,8
926,5
2072,3

8

9

5613,8
1750,9
3862,9
2614,6
839,5
1775,1
2999,2
911,4
2087,8

1 раз
70,5
1,3 раза
1,1 раза
53,8
2 раза
99,0
98,7
99,2

100
30,4
69,6

–
– 0,1*
+ 0,1*

1106,6
1283,7
1041,5
515,4
615,5
478,6
591,2
668,2
562,9

1 раз
1,8 раза
54,7
1 раз
1,3 раза
83,8
97,2
2,5 раза
42,2

Частка агроформувань та господарств населення у виробництві, %
Загальний
обсяг валової
продукції

Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

100
30,5
69,5

100
4,1
95,9

100
22,7
77,3

100
29,3
70,7

100
30,9
69,1

Виробництво валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.
Загальний
обсяг

в т. ч.
рослинництва

тваринництва

Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

1102,8
730,5
1905,3
494,5
458,8
571,4
608,3
271,7
1333,9

739,3
147,7
1312,9
346,7
115,2
571,1
392,6
32,5
741,8

90,7,9
750,4
961,2
363,9
260,9
398,7
544,0
489,5
562,5

1027,0
1184,8
976,6
456,2
495,4
443,7
570,8
689,4
532,9

1092,5
1301,8
1021,2
497,0
576,8
469,8
595,5
725,0
551,4

* відсоткових пунктів
Джерело: [5, с. 23], [6, с. 20, 26, 67], [7, с. 11-17].

2. В області за час аграрних перетворень усі категорії господарств забезпечили приріст
обсягів виробництва валової продукції сільського господарства. Її рівень у 2013 р. в порівнянні із
1990 р. склав 102,2 %. Однак господарства населення за цей період збільшили виробництво валової
продукції в 1,3 раза, а агроформування скоротили майже на 30 %. Частка господарств населення у
валовій продукції сільського господарства в 1990 р. складала 69,5 %. Аналогічна питома вага була у
2013 р.
3. Агроформування впродовж 2000 − 2013 рр. щорічно забезпечують приріст виробництва
валової продукції сільського господарства, однак рівня 1990 р. не досягнуто. Забезпечують її
приріст також господарства населення. Незважаючи на зменшення площ орендованих
агроформуваннями земель у 1,6 раза у 2013 р. у порівнянні із 2000 р., загальні обсяги виробництва
валової продукції в них зросли у 4,4 раза, у т. ч. рослинництва − в 2,7 раза, тваринництва − у 10,4
раза. Господарства населення, збільшивши за цей період власну площу сільськогосподарських угідь в
1,1 раза, наростили валове виробництво продукції у 2013 р. на 6,3 % в порівнянні з 2000 р., в т. ч.
рослинництва − на 12,2 %, тваринництва − на 1,6 %.
4. Основними виробниками валової продукції сільського господарства серед різних категорій
господарств у регіоні залишаються господарства населення. Станом на 2013 р. вони мають у
власності близько 76 % угідь і забезпечують майже 70 % обсягів виробництва валової продукції серед
усіх категорій господарств.
5. Більшу частку в загальних обсягах виробництва валової продукції сільського господарства
займає тваринництво. У 2013 р. частка тваринництва склала 53,4 %, рослинництва – 46,6 %. У
1990 р. це співвідношення становило відповідно 55,2 % та 44,8 %.
6. Спостерігається тенденція до більш ефективного використання сільськогосподарських
угідь в агроформуваннях, в той же час господарства населення скорочують свою частку у
виробництві валової продукції сільського господарства. У 2013 р. агроформування в порівнянні із
2000 р. збільшили виробництво валової продукції сільського господарства на 100 га угідь у 8,7 раза, а
господарства населення за цей період скоротили її виробництво на 20,7 %. У порівнянні із 1990 р.
агроформування впродовж 2013 р. збільшили обсяги виробництва валової продукції в 1,8 раза, а
господарства населення зменшили на 45,3 % [8, с. 192].
Виробництво основних видів продукції рослинництва наведено в табл. 2. Її дані уможливлюють
наступні узагальнення.
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Таблиця 2
Виробництво основних видів продукції рослинництва
в Івано-Франківській області, тис. т
Рік
Продукція

Зернові
культури
Цукрові
буряки

Картопля

Овочі

Плоди і
ягоди
Льондовгунець
(волокно)
Ріпак

Категорії господарств
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

1990

2000

2010

2011

2012

2013

503,3
458,1
45,2
665,4
665,4
–
621,5
135,9
485,6
98,8
59,4
39,4
69,1
3,1
66,0
11,9
11,9
0,0
7,1
7,1
–

253,1
126,8
126,3
201,7
106,6
95,1
845,3
6,2
839,1
133,9
7,3
126,6
24,5
3,0
21,5
0,6
0,6
0,0
8,0
7,9
0,1

346,5
154,7
191,8
80,4
66,1
14,3
765,6
2,8
762,8
122,1
7,0
115,1
39,1
2,9
36,2
–
–
–
16,2
16,2
–

536,6
309,7
226,9
99,5
59,1
40,4
886,5
6,9
879,6
143,3
15,5
127,8
42,5
6,0
36,5
–
–
–
33,4
33,4
–

615,5
374,1
241,4
131,7
99,1
32,6
927,6
7,7
919,9
146,5
12,1
134,4
40,5
3,7
36,8
–
–
–
50,9
50,7
0,2

677,6
440,3
237,3
69,3
37,9
31,4
898,8
5,8
893,0
163,3
9,9
153,4
43,7
5,3
38,4
–
–
–
64,6
64,6
–

2013 р. у
порівнянні з
1990 р., %,
раза
1,3 раза
96,1
5,2 раза
10,4
5,7
31 раз
1,4 раза
4,3
1,8 раза
1,7 раза
16,7
3,9 раза
63,2
1,7
58,2
–
–
–
9,1 раза
9,1 раза
–

Джерело: [5, с. 26-31], [9, c. 241-246].

1. Впродовж 2010 − 2013 рр. у регіоні збільшено обсяги виробництва, досягнуті в 1990 р., з
більшості видів сільськогосподарських культур усіма категоріями господарств. Валові збори
зернових культур у 2013 р. в порівнянні з 1990 р. збільшено в 1,3 раза, картоплі – в 1,4 раза, овочів – в
1,7 раза, ріпаку – в 9,1 раза.
2. У регіоні повністю припинено вирощування льону-довгунця. Виробництво цукрових буряків у
2013 р. в порівнянні з 1990 р. знижено в 9,6 раза, а також скорочено виробництво плодів і ягід за цей
період більше як на половину.
3. Основними виробниками картоплі, овочів, плодів і ягід у регіоні є господарства населення.
Їх частка в загальних обсягах виробництва всіх категорій господарств у 2013 р. за вищезазначеними
культурами становила відповідно 99,4 %, 93,9 % та 87,8 %.
4. Господарства населення почали вирощувати цукрові буряки, які до реформи 1990 р. взагалі
не культивували, а також у 5,2 раза збільшили виробництво зернових культур.
5. Виробництво ріпаку зосереджено тільки в агроформуваннях області. Обсяги виробництва
ріпаку зросли за аналізований період із 7,1 тис. т до 64,6 тис. т.
Відповідно до “Комплексної програми перспективи агропромислового комплексу та розвитку
сільських територій Івано-Франківської області у 2005 – 2010 роках і на період до 2015 року”, з метою
розвитку галузі рослинництва передбачено такі основні заходи:
– виконання комплексу робіт, пов’язаних із виведенням з обробітку малопродуктивних і
еродованих земель та вихід на науково обґрунтований рівень розораності угідь;
– відтворення та підвищення родючості ґрунтів;
– оптимізацію структури посівних площ та освоєння науково обґрунтованих сівозмін, в тому
числі спеціалізованих і короткоротаційних;
– забезпечення
формування
та
ефективного
використання
сортових
ресурсів
сільськогосподарських культур, створення обласного резервного фонду насіння, демонстраційних
полів рослин та технологій;
– фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва на перелогових землях;
– матеріальне заохочення господарств за реалізацію екологічно чистої сільськогосподарської
продукції у спеціалізованих сировинних зонах;
– підтримка сільськогосподарських товаровиробників у ефективному використанні меліорованих
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земель;
– стимулювання малого підприємництва, спеціалізованого на виробництві й реалізації
рослинницької продукції в селах області;
– запровадження системи постійного моніторингу динаміки цін і ціноутворення на основні види
продукції рослинництва;
– захист інтересів сільськогосподарських товаровиробників на внутрішньому ринку;
– залучення інвестицій і кредитів в аграрній сфері економіки;
– інтенсифікацію та поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва;
– вдосконалення галузевої структури виробництва з урахуванням особливостей природнокліматичних зон області;
– здійснення системи заходів боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських
культур [10, с. 35-36].
Обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва наведено в табл. 3. На підставі
показників таблиці можна зробити низку висновків.
1. За період з 1990 р. по 2013 р. сучасних аграрних перетворень у регіоні скорочено обсяги
виробництва всіх видів продукції тваринництва (крім яєць). Виробництво вовни у 2013 р. у всіх
категоріях господарств у порівнянні з 1990 р. зменшено у 7,5 раза, м’яса − на 16,3 %, молока − на
17,6 %.
2. Виробництво яєць збільшено в регіоні у 2,9 раза. Їх приріст забезпечили агроформування (у
5,1 раза) і господарства населення (в 1,4 раза).
3. Значно скорочено вирощування овець в агроформуваннях. Сільськогосподарські
підприємства забезпечили виробництво вовни у 2013 р. в порівнянні із 1990 р. тільки на 1,4 %.
4. Основними виробниками продукції тваринництва (крім яєць) стали господарства
населення. Їх частка у 2013 р. у виробництві молока становила 97 %, вовни – 90,9 %, м’яса всіх видів –
58 %.
Таблиця 3
Виробництво основних видів продукції тваринництва
в Івано-Франківській області
Роки
Продукція
М’яса (у
забійній
вазі), тис. т
Молока, тис.
т
Яєць, млн.
шт.

Вовни, т

Категорії господарств
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

1990

2000

2010

2011

2012

2013

94,3
61,7
32,6
571,3
239,2
332,1
298,2
126,4
171,8
166
142
24

52,4
5,1
47,3
522,6
30,5
492,1
236,1
26,4
209,7
56
1
55

64,3
18,0
46,3
465,4
11,3
454,1
730,6
506,7
223,9
19
1
18

71,7
26,2
45,5
451,8
10,9
440,9
888,8
664,8
224,0
20
2
18

75,7
30,1
45,6
466,3
12,8
453,5
859,6
631,0
228,6
22
2
20

78,9
33,1
45,8
470,5
14,1
456,4
875,1
638,8
236,3
22
2
20

2013 р. у
порівнянні
з 1990 р.,
%, раза
83,7
53,6
1,4 раза
82,4
5,9
1,4 раза
2,9 раза
5,1 раза
1,4 раза
13,3
1,4
83,3

Джерело: [5, с. 33-39], [9, с. 260-268].

Поголів’я худоби і птиці (особливо маточне), його продуктивність, кормова база впливають на
виробництво продукції тваринництва.
Зміни в поголів’ї тварин відображено у табл. 4. Відповідно до наведених даних, можна зробити
певні узагальнення.
1. У 2013 р. в усіх категоріях господарств скоротилось поголів’я худоби (в порівнянні з
1990 р.), проте птиці – збільшилось.
2. Всі категорії господарств у 2013 р. в порівнянні із 1990 р. утримують третину великої
рогатої худоби, більше половини корів, 42,5 % овець та кіз, близько 95 % свиней, майже 70 % коней,
в 1,3 раза більше птиці. Скоротилася також щільність поголів’я із розрахунку на наявну площу
сільськогосподарських угідь та ріллі, що перебувала в користуванні всіх категорій господарств.
3. Агроформування значно скоротили поголів’я більшості видів тварин. У 2013 р. в порівнянні
із 1990 р. вони утримували близько 5 % поголів’я великої рогатої худоби, корів, овець та кіз, коней.
4. Господарства населення збільшили поголів’я коней за досліджуваний період у 5,7 разів.
Коней селяни використовують як живу тяглову силу для обслуговування власних господарств та
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надання послуг.
5. Аграрні підприємства за досліджуваний період збільшили поголів’я свиней в 1,3 раза. Його
приріст збільшили за рахунок свинокомплексів. Більшість агроформувань області, які займаються
тваринництвом, є дрібними товаровиробниками.
Таблиця 4
Поголів’я худоби та птиці
в Івано-Франківській області (тис. гол.)
Роки
Вид
поголів’я

Велика
рогата
худоба

в т. ч.
корови

Вівці та
кози

Птиця

Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

Свині

Коні

Категорії господарств

Всі категорії господарств
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення
Всі категорії господарств
Агроформування
Господарства населення

1990

2000

2010

2011

581,8
320,6
185,8
182,5
315,4
40,4
8,7
9,3
266,4
280,2
177,1
173,2
на 100 га сільськогосподарських угідь, голів
116,9
59,9
36,9
36,2
219,9
202,2
121,4
119,4
72,8
12,1
3,5
3,6
147,1
190,1
117,9
115,8
на 100 га сільськогосподарських угідь, голів
44,2
37,8
24,1
23,7
298,8
195,8
242,8
262,6
127,6
11,3
124,1
144,7
171,2
184,5
118,7
117,9
на 100 га ріллі, голів
74,7
48,8
65,3
69,4
69,1
46,1
24,6
26,5
46,0
0,4
0,8
1,1
23,1
45,7
23,8
25,4
на 100 га сільськогосподарських угідь, голів
13,9
8,6
4,9
5,3
20,1
23,8
15,8
15,1
17,7
4,6
0,5
0,5
2,4
19,2
15,3
14,6
4798,8
3293,5
6761,0
5999,5
2318,8
213,8
3847,9
3113,5
2480,0
3079,7
2913,1
2880,0

2012

2013

192,2
10,0
182,2

188,8
11,2
177,6

2013 р. у
порівнянні
з 1990 р.,
%, раза
32,5
3,6
66,7

37,9
119,6
3,7
115,9

37,3
116,9
3,8
113,1

31,9
53,2
5,2
76,9

23,6
273,8
155,8
118,0

23,1
282,0
162,4
119,6

52,3
94,4
1,3 раза
69,9

71,9
28,5
1,8
26,7

73,8
29,4
2,3
27,1

98,8
42,5
5,0
1,2 раза

5,6
14,6
0,4
14,2
5993,7
2898,7
3095,0

5,8
14,0
0,4
13,6
6017,0
2917,0
3100,0

41,7
69,7
2,3
5,7 раза
1,3 раза
1,3 раза
1,3 раза

Джерело: [9, с. 250-259].

Однією з негативних тенденцій пореформеного періоду розвитку сільського господарства є
постійне скорочення поголів’я великої рогатої худоби в домогосподарствах [11, с. 128].
Відповідно до “Комплексної програми перспективи агропромислового комплексу та розвитку
сільських територій Івано-Франківської області у 2005 – 2010 роках і на період до 2015 року”,
передбачено зростання обсягів виробництва тваринницької продукції шляхом призупинення спаду
поголів’я тварин і поступового нарощування його чисельності, підвищення продуктивності та
ефективного використання в усіх категоріях господарств.
З цією метою запропоновані наступні заходи:
– реалізація генетичного потенціалу продуктивності тварин на базі оптимізованих норм і систем
їх годівлі;
– відпрацювання та освоєння новітніх біотехнологічних методів в селекції та розведенні тварин;
– поширення селекційно-племінної роботи на особисті селянські та фермерські господарства;
– освоєння нових ефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва й переробки
продукції тваринництва;
– стимулювання розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів та приватних
підприємств із заготівлі, переробки та збуту продукції тваринництва, сервісних формувань із селекції
та відтворення сільськогосподарських тварин;
– організація та здійснення заходів, що запобігають захворюванням тварин [10, c. 38].
Комплексною програмою передбачено:
– пріоритетний розвиток свинарства та птахівництва, як галузей із швидким оборотом капіталу,
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та м’ясного скотарства;
– підвищення продуктивності худоби та птиці на основі зміцнення кормової бази та поліпшення
якісного складу поголів’я;
– удосконалення технології виробництва комбікормів, як необхідної умови ефективності роботи
тваринницьких комплексів і птахофабрик;
– узгодження нормативних витрат виробництва, рівня цін та доходів товаровиробників,
переробників і збутових підприємств та організацій;
– запровадження системи моніторингу цін на продукцію тваринництва;
– удосконалення інфраструктури ринків тваринницької продукції [10, c. 38].
Виконання зазначених заходів забезпечить нарощування обсягів виробництва продукції
аграрного сектора особистими селянськими господарствами та аграрними підприємствами регіону.
Висновки з даного дослідження. У регіоні впродовж 1990 – 2013 рр. за час аграрних
перетворень, спостерігається тенденція до розширення сільськогосподарських угідь у особистих
селянських господарствах і скорочення площ орендованої землі в аграрних підприємствах. Ця
ситуація зумовлена бажанням сільських жителів працювати на власній землі. Сільськогосподарські
угіддя в господарствах населення за вказаний період зросли в 2,4 раза, а в аграрних підприємствах –
зменшилися майже втричі.
Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у 2013 р. всіма категоріями
господарств перевищив початковий рівень аграрної реформи (1990 р.). Приріст виробництва валової
продукції забезпечили господарства населення, незважаючи на те, що аграрні підприємства рівень
виробництва 1990 р. досягли тільки на 70,5 %.
На початку аграрних перетворень сільськогосподарські угіддя більш ефективно
використовувалися в господарствах населення. В 1990 р. ця категорія господарств виробляла на 100
га сільськогосподарських угідь валової продукції на 1905,3 тис. грн., тоді як аграрні підприємства
виробляли тільки на 730,5 тис. грн., або у 2,6 раза менше. В останні роки (2011 – 2013) аграрні
підприємства за цим показником стали випереджувати господарства населення. Основними
факторами, що вплинули на збільшення виробництва продукції рослинництва, є розширення посівних
площ, а також зростання врожайності сільськогосподарських культур.
Зниження темпів виробництва валової продукції в господарствах населення з одночасним
розширенням площ сільськогосподарських угідь свідчить про екстенсивний характер їх
функціонування. Натомість нарощування темпів виробництва продукції агроформуваннями, з
одночасним скороченням у них площ земель є результатом інтенсифікації їх діяльності.
У регіоні спостерігається тенденція до зростання виробництва окремих видів продукції
рослинництва, в т. ч. зернових, картоплі, овочів, ріпаку. Із продукції тваринництва рівень 1990 р.
забезпечено тільки у виробництві яєць.
Виробництво м’яса, молока, вовни, незважаючи на його прирости впродовж 2010 – 2013 рр.,
загалом не досягло рівня 1990 р. На збільшення випуску окремих видів продукції тваринництва
вплинув ріст продуктивності тварин, адже поголів’я худоби скоротилося.
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NATURE AND CHARACTERISTICS OF INVESTMENT ACTIVITY IN
ECONOMICS OF LARGE INDUSTRIAL CITIES
Постановка проблеми. Місто є первинною ланкою територіальних соціально-економічних
систем, розвиток якого впливає на системи вищого рівня (область, країна). У свою чергу, розвиток
економіки міста залежить від наявності та ефективності використання інвестиційних ресурсів.
Розвиток економіки великого промислового міста можливо забезпечити за рахунок активізації
інвестиційних процесів.
Інвестиційні процеси у великих промислових містах протікають за наступних умов: велике місто
є диференційованою соціально-економічною системою, що включає декілька районів, які виконують
різні функції; у досліджуваній категорії міст переважна чисельність населення працює у
промисловості, а структура економіки (переважної кількості таких міст) потребує диверсифікації;
міська економічна система є цілісною системою та потребує зменшення розривів у рівні та якості
життя місцевої громади та динамічного, збалансованого розвитку.
Наявність особливостей та складностей в інвестиційних процесах в економіці великих
промислових міст потребує дослідження сутності «інвестиційної активності» та підходів щодо його
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визначення. Результати узагальнення сутності поняття «інвестиційна активність» у контексті розвитку
економіки великого промислового міста дозволять визначити інструменти її оцінки (інвестиційної
активності) та шляхи її підвищення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності інвестиційної активності в
економіці територіальних утворень різних рівнів розглянуто на основі вивчення робіт вітчизняних
дослідників: В.Є. Будякова, Н.П. Карлової, Г.П. Підгрушного та ін.; зарубіжних дослідників:
І.В. Гришиної, Р.Н. Заріпової, Н.І. Клімової, М.М. Ковальова, І.К. Міроненко та ін. Але сутність
інвестиційної активності в розрізі економіки великого промислового міста потребує подальших
досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та особливостей інвестиційної
активності в економіці великого промислового міста на основі теоретичного узагальнення наявних
підходів, що у подальшому дозволить визначити інструменти оцінки інвестиційної активності на
досліджуваному рівні та визначити шляхи її підвищення.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою визначення сутності поняття
«інвестиційна активність» необхідно визначити сутність її складових – понять «інвестиції» та
«активність».
Визначенню сутності поняття «інвестиції» присвячено велика кількість досліджень. У
відповідності із Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у
результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [1, с. 2].
Інвестиції у відтворення основних засобів і на приріст матеріально-виробничих запасів
здійснюються у формі капітальних вкладень [1, с.2].
До капітальних інвестицій відносяться:

-

інвестиції в основний капітал (основні засоби), інші необоротні матеріальні активи;

витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення майбутніх
економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкту, і, на суму яких збільшується
первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання);

- інвестиції у необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування основного
стада [2, с.204].
В обсяги інвестицій в основний капітал включаються витрати на:
- капітальне будівництво (нове будівництво, включаючи розширення діючих підприємств,
будівель і споруд; їх технічне переоснащення і реконструкцію; підтримання діючих потужностей);
- витрати на придбання машин, обладнання виробничого інструменту, господарчого інвентарю
без здійснення капітального будівництва;
- інші капітальні роботи та витрати (проектно-вишукувальні роботи, витрати з відведення
земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом та ін.) [3, с.16].
Найбільшої уваги потребують інвестиції в основний капітал, так як вони є найвагомішою
складовою капітальних вкладень.
Загальний обсяг інвестицій в основний капітал (або валові інвестиції в основний капітал) – це
сукупність витрат, спрямованих на придбання, створення, відновлення основного капіталу.
У цілому, активність (від agere – діяти) – енергійна, посилена діяльність [4], діяльна участь у
чому-небудь або діяльний стан, протилежне йому – пасивність [5]. Так, наприклад, економічну
активність визначають як посилену діяльність із виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), а також будь-яка інша діяльність, що направлена на отримання прибутку (доходів) або
соціально значущого результату [6, с. 26]. Як на рівні світового господарства, так і на національному
та місцевому рівнях спостерігається різка неоднорідність у просторовому розподіленні економічної
активності [7, с. 20]. Можна констатувати, що економічна активність концентрується у центрах
видобутку природної сировини, але ще у більшій мірі у центрах його переробки, у транспортних вузлах
і центрах збуту товарів і послуг. Більша частина таких центрів є містами (часто такими, що поєднують
на своїй території декілька вказаних функцій), відповідно у містах і на прилеглих до них територій
передмістя зосереджена й основна частина національного багатства – основних засобів підприємств,
житлового фонду й інфраструктури міст [7, с. 21].
В економічних дослідженнях зустрічаються наступні термінологічні поєднання поняття
«активність»: ділова, підприємницька, господарська, фінансова, виробнича, інноваційна,
винахідницька, інвестиційна [6, с.26].
Визначення сутності інвестиційної активності вченими-економістами наведені у табл. 1.
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Таблиця 1
Трактування сутності поняття «інвестиційна активність»
Автор, рік, джерело
Аніскін Ю.П., 2002 р. [8, с.33]
Карлова Н.П., 2002 р. [9, с.4]
Салімов Л.Н., 2009 р. [10, с.85]
Салімов Л.Н., 2009 р. [10, с.86]
Казакевич Е.А., 2002 р.
[11, с. 86].
Салімов Л.Н., 2009 р. [10, с. 86]
Дерябіна Я., 2003 р.
[12, с.16]
Дерябіна Я., 2003 р.
[12, с.16];
Гришина І., Шахназаров О.,
Ройзман І., 2001 р., [13, с.8]
Заріпова Р.Н., 2004 р. [6, с.31]

Будяков В.Є., 2008 р. [14, с.171]

Гришина І., 2002 р.,
[15, с.5]

Визначення поняття «інвестиційна активність»
залучення і реалізація позикового капіталу, прямих та портфельних інвестицій з метою
підвищення економічного потенціалу і переводу підприємства на якісно новий рівень
функціонування
діяльність інвесторів, що пов’язана із збільшенням обсягів реалізованих інвестиційних
ресурсів і найбільш оптимальним їх використанням у пріоритетних сферах
поведінка суб’єктів інвестиційної діяльності
динаміка розміру та структури інвестицій
сукупність власних фінансових можливостей регіону та можливостей залучення зовнішніх
фінансових ресурсів
темпи зростання і ефективність використання інвестиційних ресурсів
міра інтенсивності процесів інвестування у рамках регіону, що враховує ресурсні і
реалізовані інвестиційні можливості регіональної економічної системи
інтенсивність залучення інвестицій в економіку регіону (в основний капітал регіону)
характеристика рівня інтенсивності інвестиційних процесів з урахуванням специфічних
для регіону умов і чинників розвитку, що спрямована на виявлення і ефективний
перерозподіл наявних у регіонах інвестиційних ресурсів як в просторі, так і в часі
швидкість (інтенсивність) протікання інвестиційних процесів, що вимірюється зміною
співвідношень інвестицій до валової доданої вартості або валового регіонального
продукту; зміни динаміки зрушень структури капітальних інвестицій; зміни співвідношень
інвестицій в основний капітал до середньооблікової чисельності працівників у реальному
секторі економіки регіону
результат реалізації інвестиційної привабливості регіону, тобто реальний розвиток
інвестиційної діяльності в регіоні, що характеризується обсягами і темпами залучення
інвестицій в основний капітал регіону

Узагальнюючи розглянуті поняття, слід звернути увагу на одну суттєву деталь. Найчастіше в
економічній літературі словосполучення «інвестиційна діяльність» і «інвестиційна активність»
неправомірно ототожнюються, маючи при цьому різне сутнісне значення. Так, діяльність – це заняття,
праця, дії, у той час як активність передбачає діяльну участь, діяльний стан, й цілком логічно
існування термінологічного антоніма, такого як інвестиційна пасивність [6, с. 28].
Результати аналізу розглянутих визначень поняття «інвестиційна активність» свідчать про їх
багатоаспектність. Але, у той же час визначення інвестиційної активності як «поведінки суб’єктів
інвестиційної діяльності» недостатньо характеризує досліджуване поняття. Визначення, за якою
інвестиційна активність – «діяльність інвесторів, що пов’язана із збільшенням обсягів реалізованих
інвестиційних ресурсів і найбільш оптимальним їх використанням у пріоритетних сферах» потребує
уточнення, так як до сутності інвестиційної активності поряд із зростанням обсягів та їх
використанням, необхідно включити і створення умов для їх надходження. Інвестиційна активність як
«сукупність власних фінансових можливостей регіону та можливостей залучення зовнішніх
фінансових ресурсів» – більше характеризує інвестиційні можливості, ніж інвестиційну активність
територіальної одиниці; як «динаміка розміру та структури інвестицій» – результати оцінки побудовані
на даному твердженні будуть обмежені, так як інвестиційну активність не можна охарактеризувати
тільки на основі зміни обсягу та структури інвестицій.
У переважній більшості визначень активність характеризується як інтенсивність, але необхідно
відзначити, що «активність» та «інтенсивність» є словами синонімами, тому стверджувати, що
інвестиційна активність – це інтенсивність, вважаємо не вірним. Тому, пропонується визначати, що
інвестиційна активність – це позитивна динаміка зміни низки параметрів, що характеризують обсяги
інвестицій, результати їх реалізації та джерела надходження.
Економіка великого промислового міста може бути визначена як відносини із виробництва,
розподілу, обміну та використання трудових ресурсів, основних засобів, інвестиційних та інших
ресурсів міста між населенням, бізнесом та владою, чисельність населення якого (міста) коливається
у межах 250-500 тис. осіб, переважна більшість найманих працівників якого працюють у
промисловості, котрий є складовою частиною національного господарства, і в свою чергу складається
з районів (внутрішньоміських).
На основі викладеного вище, у широкому розумінні, інвестиційна активність в економіці великого
промислового міста – позитивна динаміка зміни низки параметрів (середньодушового обсягу
інвестицій, обсягу введених основних засобів та їх відтворення, використання інвестиційного
потенціалу підприємств міста), що характеризують обсяги інвестицій, результати їх реалізації та
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джерела надходження у результаті економічних відносин, при виконанні наступних умов:
а) чисельність населення міста коливається у межах 250-500 тис. осіб; б) переважна більшість
найманих працівників зайняті у промисловості. Або, іншими словами, інвестиційна активність в
економіці великого промислового міста – забезпечення високих темпів залучення та використання
інвестиційних ресурсів для відтворення продуктивних сил.
Проблема підвищення інвестиційної активності трактується переважно з двох позицій: по-перше, як
необхідність оновлення засобів праці у наслідку високого рівня його фізичного та морального зносу
(відтворювальний підхід) та, по-друге, як основа структурної перебудови та переходу до стійкого росту
реального сектору економіки (концепція інвестиційного клімату) [16, с.113-114].
Відтворювальний підхід базується на твердженні, що у територіальних економічних системах
(країна, регіон, місто) існує більш або менш замкнений інвестиційний цикл і масштаби та ефективність
інвестицій у них в основному визначається їх економічним та фінансовим положенням, ефективністю
функціонування інфраструктури, трансформації накопичень в інвестиції та структури самої економіки,
що забезпечує або не забезпечує необхідну ефективність інвестицій. При такому підході роль
держави полягає у стимулюванні заощаджень та накопичень, сприянні формування та акумуляції
інвестиційних ресурсів, пошуку «точок зростання» та всілякому сприянні активізації їх розвитку.
У сучасній літературі переважає підхід до дослідження інвестиційної активності у
територіальних економічних системах (країна, регіон, місто) з позицій парадигми інвестиційного
клімату. У рамках концепції інвестиційного клімату територіальні економічні системи розглядаються як
повністю відкрита система, і за аналогією із підприємством, питання про масштаби інвестицій
зводиться до привабливості усієї територіальної системи для інвесторів. Якщо підприємство потребує
зовнішніх інвестицій і має достатньо ефективні проекти при прийнятному рівні ризиків, забезпечує
інвесторів необхідною інформацією і гарантіями, то рішення про те, інвестувати або не інвестувати
засоби у це підприємство, буде залежати тільки від співвідношення параметрів ефективності та ризику
за запропонованими проектами у порівнянні із альтернативними. У цьому аспекті територіальна
економічна система розглядається як конкуруюче квазіпідприємство. У відповідності із цим підходом
інвестиційна активність є структурним елементом інвестиційного клімату, результатом реалізації
інвестиційної привабливості, що характеризується двома узагальнюючими характеристиками –
інвестиційним потенціалом та некомерційним ризиком інвестиційної діяльності (рис. 1). За цією
теорією інвестиційна активність розглядається як результат реалізації таких умов інвестування, які
впливають на віддачу переваги інвестором у виборі того або іншого об’єкту інвестування [6, с.35; 17,
с.24; 18, с.306; 19, с.61; 20, с.106; 21, с. 81].

Інвестиційний потенціал
(країни, регіону, міста)

реалізації
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Інвестиційна
привабливість економіки
(країни, регіону, міста)

привабливості

Інвестиційна активність в
економіці
(країни, регіону, міста)
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Інвестиційний клімат
(країни, регіону, міста)

Основні складові інвестиційного процесу

Рис. 1. Взаємозв’язок «інвестиційної активності» із іншими складовими інвестиційного
процесу
Джерело: [6, с.38-40]
Відтворювальний підхід направлений на мобілізацію внутрішніх інвестиційних ресурсів
територіальної економічної системи – власні кошти підприємств та організацій, залучати які в основі
засоби територіального утворення пропонується шляхом впровадження активних заходів у таких
сферах, як: амортизаційна політика, податкове регулювання, розвиток інфраструктури та ін. У той же
час, підхід, заснований на інвестиційному кліматі, базується на залученні зовнішніх інвестиції
(фактично всі інвестиції, незалежно від джерел розглядаються як зовнішні), шляхом стимулювання
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ділової та інвестиційної активності, тобто за рахунок системи пільг та преференцій, проектів розвитку
інфраструктури, удосконалення нормативно-правової бази та ін.
Обидві концепції у частині практичних рекомендацій не завжди суперечать один одному [16, с.
117; 22, с. 48-49]. Концепція інвестиційного клімату передбачає, що влада повинна зосередитися на
інституціональному аспекті, створювати умови для залучення інвестицій. Концепція відтворювального
процесу передбачає, що влада повинна значно активніше брати участь у процесі капіталоутворення
та здійснювати інвестиційну політику не тільки непрямими, але і прямими методами.
У найбільш розвинутих територіальних економічних системах для дослідження інвестиційної
активності більш адекватною є концепція інвестиційного клімату, а у решті територіальних утворень –
відтворювальна концепція.
Висновок з даного дослідження. Обґрунтовано, що інвестиційна активність в економіці
великого промислового міста – забезпечення високих темпів залучення та використання інвестиційних
ресурсів для відтворення продуктивних сил. Встановлено, що особливість інвестиційної активності в
економіці великого промислового міста характеризується протіканням інвестиційних процесів у
диференційованій соціально-економічній системі, що включає декілька районів, які виконують різні
функції, при цьому переважна чисельність населення міста працює у промисловості, а структура
економіки міста потребує диверсифікації. У той же час, міська економічна система є цілісною
системою та потребує зменшення розривів у рівні та якості життя місцевої громади та динамічного,
збалансованого розвитку.
Узагальнення сутності поняття «інвестиційна активність» у контексті розвитку економіки
великого промислового міста дозволять визначити інструменти її оцінки та шляхи підвищення.
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THE LOGISTIC APPROACH TO THE FORMATION OF CITIES SPACE
ORGANIZATION MODELS
Постановка проблеми. З огляду на сучасні тенденції міграції із сільських територій та
масового заселення міст виникає питання пошуку просторового потенціалу агломерацій. Одним із
шляхів вирішення даного питання є припинення хаотичного формування міського простору та початок
утворення чітко визначених моделей організації як просторових підсистем, так і простору міста в
цілому. При цьому важливим є чітке визначення простору, ми його визначаємо як систему об'єктів, які
характеризуються ущільненням, утворюючи при цьому певну форму із чітко визначеним центром,
простір може бути виміряним розрахунковими показниками та залежати від сформованих зв'язків, які
характеризуються спеціалізацією, пропускною здатністю та динамізмом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Місто, як об'єкт формування просторового
середовища, а також його розвиток, досліджується в багатьох наукових працях, однак не вивчається
комплексно, а оцінюється за окремими напрямами та аналізується з різних сторін. Наприклад,
М. Габрель у своїй роботі займався розробкою методологічних основ просторової організації
містобудівних систем. М. Губіна досліджувала основи містобудівного менеджменту та моніторингу.
Детальним вивченням екології міста (як з точки зору соціології, будівництва так і економіки) та явища
урбанізації займались Ф. Стольберг, В. Ладиженський, В. Городиненко, Н. Павліха. Просторове
планування вивчали Р. Федан, Е. Малісєвіч, архітектурне планування та забудову міст у своїх працях
досліджували Б. Посацький, В. Варєжкін, Л. Шубін. Крім того, комплексне дослідження, а саме в
архітектурі регіонального економічного простору, проводив В. Василенко, а регіональну динаміку і
трансформацію економічного простору України вивчав Т. Пепа. Аналіз результатів їх дослідження
вказує на доцільність продовження вивчення поставленої проблеми , зокрема дослідження механізму
формування моделей просторової організації міст за рахунок синтезу економічних положень та теорій
будівництва.
Постановка завдання. Дослідити механізм формування простору міста як системи об’єктів та
зв’язків між ними, а також запропонувати власний економічний підхід до формування моделей
просторової організації міст за рахунок синтезу економічних положень та теорій будівництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. У ринковій економічній системі зв'язки економічного
характеру розвиваються між усіма просторовими підсистемами міської агломерації. Дані зв'язки
утворюються, виходячи з принципів формування, функціонування та розвитку простору міста та
направлені на організацію єдиного міського простору [1; 2]. Ефективна організація об’єктного середовища
передбачає формування системи логістичних зв’язків між просторовими підсистемами міста.
Під системою логістичних зв’язків (логістичною системою міста) розуміємо проектування
раціонально організованої, впорядкованої системи взаємозв’язків та взаємовідносин між усіма
просторовими підсистемами міста, яке забезпечує оптимальну організацію міського простору та
прискорені темпи просторового розвитку міста.
Слід зазначити, що будь-яка система логістичних зв’язків просторової організації міста
формується на основі існуючих в місті транспортних мереж. Можна виділити такі схеми транспортних
мереж міста: лінійна, променева, радіальна, радіально-кільцева, прямокутна, комбінована,
стохастична [3].
В основі кожної моделі організації системи логістичних зв’язків лежить певна схема
транспортної мережі міста. Формування системи логістичних зв’язків просторового розвитку
автоматично зумовлює організацію певної моделі міста.
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З огляду на складність організації сучасних транспортних систем в містах ми виділяємо такі їх
види:
1) прямолінійна: взаємозв'язки між просторовими підсистемами міста мають одиничний лінійний
характер;
2) розгалужена: зв'язки деяких просторових підсистем є не однонаправленими, а
розгалуженими, пов'язаними із кількома просторовими підсистемами водночас;
3) центрична: просторова організація міста залежить від кількості центрів, причому ланцюг
зв'язків, утворених від кожного з центрів, є досить подібним;
4) центрально підсистемна: коли зв'язки в місті формуються відштовхуючись від певної
підсистеми, яка привілеює в міському просторі,
5) кордонна: коли інтенсивність зв'язків в місті зменшується із наближенням до центру;
6) формена: коли зв'язки між просторовими підсистемами міста утворюються у вигляді певної,
найчастіше геометричної форми: трикутник, прямокутник, коло, п'ятикутник, фігура у вигляді сонячного
сплетіння, модель п'ятивимірного простору (політоп) [4], модель п'ятивимірної башти, зіркоподібна
модель.
Базуючись на даних видах організації транспортних мереж, ми побудуємо власні моделі
організації системи логістичних зв’язків простору міста. Однак, розглядаючи місто як плановий
багатофункціональний об'єкт, простір якого дотримується єдності за рахунок раціонально
організованих логістичних зв'язків, слід звернути увагу на історичні особливості його проектування.
Перші уявлення людей про досконалу модель міста зафіксовані в писемних документах
Месопотамії. Місто спроектоване у вигляді ступінчатої башти (Зиккурату), на піку якої повинен
знаходитися центр, вершина досконалості (у ті часи взірцем вважався Вавілон) [5].
У 80-х роках ХХ ст. американські будівельники розробили три перспективні моделі розвитку міст
(згідно інших джерел [6; 7], дані моделі були розроблені географами у 30-х роках ХХ ст.):
концентрична, сегментна (секторна) та багатоядерна (рис. 1.). Пізніше ці моделі були названі
класичними. Надалі при формуванні власних моделей організації систем логістичних зв’язків в
просторі міста ми будемо поєднувати елементи класичних моделей із розглянутими вище схемами
транспортних мереж міста.
Ідея розробки концентричної моделі була закладена Р. Парком, а реалізована Е. Берджесом.
Згідно цієї моделі, місто складається із системи концентричних кілець: в центрі (1) – центральний
діловий район, далі йде (2) – транзитна детериторіальна зона, (3) – житлова зона робітників, (4) –
приміська зона середнього класу, (5) – приміська зона компенсації. Головним недоліком даної моделі
є його надзвичайна простота та неврахування складності структури сучасних міст. Крім того, при
розробці моделі велика увага приділена його формі і не врахована просторовість. Дана модель є
більш адаптованою до невеликих міст та містечок і неспівставна з такими новоутвореними міськими
системами як агломерації та мегаполіси.
Найбільш розвиненою, хоча і не досконалою, є багатоядерна модель розвитку міста,
запропонована після Другої Світової війни (1945 р.) Ч. Харрісом та Е. Ульманом [6; 8].
У кожну історичну епоху населення прагнуло створити найбільш доцільну, практичну та
ефективну просторову модель організації території, на якій воно проживало. Щоразу моделі
доповнювались новими елементами та компонентами, тому найдосконаліші моделі середньовіччя
ставали абсолютно не актуальними в епоху класицизму. Це свідчить про те, що просторова
організація міст є мінливою, динамічною та схильною до трансформації, тому не можна створити
ідеальної моделі простору міста, однак можна окреслити бажані характеристики його визначальних
елементів.
З огляду на вище сказане, та з урахуванням того, що: житлова просторова підсистема
відповідає цифрі – І; центрально-офісна просторова підсистема – ІІ; промислово-виробнича – ІІІ;
транспортна – IV; ландшафтно-рекреаційна – V, ми пропонуємо власні моделі просторової організації
міста, утворені за рахунок існуючої системи логістичних зв'язків. Для кожного міста, залежно від умов
розвитку та природно-кліматичних, географічних, зональних особливостей, а також політичних,
економічних, соціальних факторів, характерна одна із запропонованих нами моделей просторової
організації міського простору.
1. Прямолінійна модель організації простору міста (рис. 2.(1)), характеризується послідовним
розміщенням кожної із просторових підсистем. Вона є найпростішою і частіше за все визначає
просторову організацію маленьких міст та містечок, специфіка яких полягає у розвитку міської
території вздовж певного транспортного маршруту чи магістралі. Вона може відігравати роль частини
системи логістичних зв’язків таких великих просторових утворень, як агломерації та кластери.
2. Розгалужені моделі організації простору міста є на щабель вищими моделями, порівняно із
прямолінійними (рис. 2.(2, 3)).
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багатоядерна
концентрична

Умовні позначення

– центральний діловий район
- оптова торгівля і легка промисловість
- житло низької якості
- житло середньої якості
- житло високої якості
- важка промисловість

секторна
- зовнішній діловий район
- житлові передмістя
- промислові передмістя
- зона маятникових міграцій

Рис. 1. Класичні моделі міської структури
Складено за джерелами [2; 3]
Основа їх організації полягає в утворенні певних груп просторових підсистем.
На відміну від першої моделі, дана система не характеризується однонаправленим (поздовжнім)
розвитком, а визначається комплексністю (в дечому, дану комплексність можна прирівняти до
компактності) формування моделі міста.
3. Ланцюгова модель організації простору міста визначається певною послідовністю розміщення
організованих просторовими підсистемами груп (рис. 2.(4)). При чому, чергування підсистем в групі є
довільним, і сама послідовність розміщення груп також не має чітко визначених критеріїв. Крім того,
зображена на рисунку модель є однією із багатьох видів ланцюгових систем. Тобто ми намагались
відтворити форму моделі, а не презентувати єдиновірну систему. Ланцюгова модель – наступний
щабель розвитку організації систем логістичних зв’язків міста.
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Рис. 2. Прямолінійна, розгалужені та ланцюгова моделі організації простору міста
Розроблено автором
4. Центрально-підсистемні моделі, характеризуються формуванням груп, центральне місце в яких
займає певна, визначена нами просторова підсистема міста: житлова, промислово-виробнича,
транспортна, ландшафтно-рекреаційна (рис. 3. (1, 2, 3, 4)). Житлова просторова підсистема найчастіше
займає центральне місце в просторі міст соціального значення, наприклад, міста пенсіонерів, в деяких
випадках студентські містечка. Промислово-виробнича підсистема є центральною в більшості
промислових міст сходу України. Центральне місце транспортній просторовій підсистемі відведене в
маленьких містечках, а також у містах – портах, містах прикордонно-транзитного значення. Ландшафтнорекреаційна просторова підсистема міста займає центральне місце в системі організації туристичних,
санаторних міст, а також міст, на території яких розташовані Національні парки, якщо більша площа
міської території зайнята природними водоймами і так далі.
Серед вище згаданих просторових підсистем, ми не виділили центрально-офісної, оскільки, на
нашу думку, вона займає центральне місце в переважній більшості міст України. Саме тому, моделі
організації міст із центричною основою ми виділили в окремий вид.
5. Більш бажаною та досконалою вважається центрична модель організації міського простору
(рис. 3 (5, 6, 7)). Центричні моделі в цілому, характеризуються організацією простору міста із
розміщенням центрально-офісної просторової підсистеми в центрі моделі. Оскільки, найчастіше місто
має кілька, а не один центр, то запропоновані моделі організації систем логістичних зв’язків міста
виступають певними варіаційними групами, за допомогою яких формується загальна модель. При
чому, варіація просторових підсистем, в запропонованих моделях, може мати довільну форму.
Центричні моделі – наступна ланка, після ланцюгових систем, просторового розвитку міста.
6. Кордонна модель просторової організації міста є своєрідним протиставленням центричній,
оскільки формування та розвиток відбувається, відштовхуючись не від центру, а від кордонів міста
(рис. 3.(8)).
Найчастіше по окраїнах міста проходять транспортні шляхи та магістралі. У випадку, якщо це
шляхи кордонного сполучення з іншими державами, якщо це насичені економічно вигідні транспортні
мережі розвиток моделі міста буде відбуватись від міських окраїн до центру.
Ще однією особливістю кордонної моделі є те, що вона складається із елементів. Тобто її
формують групи довільно розміщених просторових підсистем.
7. Формені моделі визначаються тим, що своєю основою утворюють певну фігуру, найчастіше
геометричного характеру, хоча є й винятки (наприклад, бджолині соти).
Формені фігури намагаються розглядати місто в просторовому вимірі, що для нас є найбільш
бажаним та прийнятним. Досліджуючи простір міста, ми прагнемо знайти не лише традиційні
(збільшення площі міста за рахунок прилеглих територій), а й альтернативні підходи до його
просторового розвитку. Саме тому, одним із запропонованих нами напрямів просторового розвитку
міста є раціональне використання його підземного простору.
Формені моделі організації системи логістичних зв’язків міста – це площинні моделі, які
враховують всі вектори просторового розвитку міста. До формених ми відносимо:
- трикутні моделі (рис. 4. (1, 2));
- модель „ступінчатої башти” (рис.4. (3));
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- прямокутні моделі (рис. 4.(4)), до даного виду можна віднести моделі 1 і 3 – центричного виду,
центрально підсистемні, а також просторові моделі;

Рис. 3. Центрально-підсистемні, центричні та кордонна моделі організації простору міста
Розроблено автором

Рис. 4. Трикутні формені, модель „ступінчатої башти”, прямокутні моделі, кільцеві
моделі, модель сонячного сплетіння та „бджолині соти”.
Розроблено автором
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- кільцеві моделі організації простору міста (рис. 4. (5, 6)) можна віднести до центрально
підсистемних або центричних (залежно, яка просторова підсистема буде займати центральне місце),
однак вони мають геометричну форму, тому знаходяться в даній групі;
- модель сонячного сплетіння (рис. 4.(7)) також можна віднести до виду центричних моделей,
однак, це специфічна модель із визначеними умовами організації форми, тому ми розташували її в
даній групі;
- модель організації простору, названа нами „бджолині соти” (рис. 4.(9)), характеризується
певною, чітко визначеною послідовністю та чергуванням просторових підсистем в місті. За рахунок
щільності розміщення та тісноти зв'язків між просторовими підсистемами модель набуває форми
бджолиних сот.
Висновки з даного дослідження. Всі запропоновані нами моделі формування системи
логістичних зв’язків міста в основі своєї структури містять п'ять першочергових складових –
просторових підсистем. Представлені нами варіації їх розміщення, послідовності, черговості не є
обов'язковими. Ми пропонуємо форму, зміст якої визначається залежно від її складових – просторових
підсистем. Для кожного з міст можна визначити його індивідуальну модель організації системи
логістичних зв’язків.
Представлені моделі просторової організації міст забезпечують раціональну організацію зв’язків
у просторі міста, їх економічну ефективність, а також визначають імовірні моделі розвитку простору
агломерації.
Запропонована нами послідовність імовірних моделей просторової організації міста не є
довільною, а сформована відповідно від найпростішої (прямолінійної) до найскладніших (формених)
моделей організації системи логістичних зв’язків міста. Тобто графічно відтворено розвиток систем
логістичних зв’язків просторової організації за допомогою міських складових – просторових підсистем:
житлової, центрально-офісної, промислово-виробничою, транспортної та ландшафтно-рекреаційної.
Оцінивши стан просторової організації певного міста, можна визначити і модель його системи
логістичних зв’язків. Розвиток міського простору передбачає трансформацію та удосконалення його
просторової організації, що в свою чергу призведе до формування досконалішої (складнішої) моделі
системи логістичних зв’язків міста. Чим складніша модель системи логістичних зв’язків міста, тим
ефективніше (компактніше) організована його комунікаційна мережа (досягається за рахунок
мінімізації витрат на комунікації через розподіл їх на більшу кількість населення); зменшуються
транспортні витрати; відбувається економія часу населення (завдяки можливості вибору виду
транспорту для переміщення); а отже забезпечується вищий рівень економічного розвитку
досліджуваної міської агломерації.
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EUROPEAN EXPERIENCE OF SUBSTANTIATION THE PROGRAMS OF
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
Постановка проблеми. Розвиток сільських територій – відносно новий напрям досліджень у
вітчизняній аграрній науці, який виник на основі розвитку проектів західних науковців з урахуванням
багаторічного досвіду вітчизняної аграрної науки. Значний досвід системного розвитку сільських
територій накопичений в країнах Європи заслуговує на увагу і тому доцільно дослідити основні
аспекти цієї діяльності саме в цих країнах
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід соціально-економічного розвитку сільських
територій узагальнений у публікаціях низки вітчизняних вчених, що присвячені дослідженню чинників
розвитку сільської території: Д.П. Богині, О.Г. Булавки, О. Бородіної, П.І. Гайдуцького,
Й.С. Завадського, Т.І. Заславської, Д.Ф. Крисанова, Г.І. Купалової, І.І. Лотоцького, П.Т. Саблука,
М.Г. Саєнка, В.В. Юрчишина та інших.
Аналіз результатів їх дослідження засвідчує, що більшість дослідників погоджуються з тим, що
для розвитку сільських територій сьогодні ми можемо обрати дві альтернативні стратегії: перша –
використати досвід зарубіжних країн світу, друга – спроба знайти власний, унікальний та неповторний
шлях соціально-економічного розвитку села. Тому вибраний нами напрям має узагальнити
результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців та обґрунтувати перспективні напрями
розвитку сільських територій України.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є оцінка сучасних тенденцій розвитку і
проблем сільських територій України та порівняльний аналіз досвіду їх вирішення в економічно
розвинених країнах світу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське населення країн Європи складає
приблизно 45-61% загальної чисельності населення країни, але проживає в межах сільських
населених територій більше 75% Європи. Враховуючи дані аспекти, в країнах Європи постало питання
щодо впровадження комплексних програм економічного розвитку сільських територій.
Вивчаючи досвід реалізованих проектів економічного розвитку сільських територій в країнах
Європи, можна виділити основні акценти, які характеризують досягнення результатів соціальноекономічного розвитку. В проектах соціально-економічного розвитку комплексно розглядаються всі
види діяльності, реалізація яких може підвищити дохід сільської території. Будь-яка пропозиція по
збільшенню зайнятості і доходів всебічно обґрунтовується з економічної та соціальної точки зору.
Вирішення проблеми зайнятості та доходів пов’язано з вирішенням інших регіональних проблем та
економічним розвитком сільської місцевості в цілому.
Під час розробки проектів використовуються методи інтерактивного планування за участю
населення, хід проекту та досягнуті результати і проблеми відкрито обговорюються в засобах масової
інформації, на сільських зборах, круглих столах, зустрічах з населенням. Широка участь населення в
процесі розробки та реалізації проектів дозволяє максимально використовувати знання та досвід
*
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населення щодо найбільш ефективних шляхів забезпечення зайнятості та збільшення доходів,
враховуються особливості економічної та соціальної поведінки різних соціальних груп, забезпечується
збалансованість їх інтересів.
Досягнення поставлених завдань в проектах розвитку сільських територій країн Європи
забезпечується насамперед за рахунок мобілізації місцевих фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів, що має першочергове значення для створення механізмів забезпечення зайнятості
та доходів. Але це не виключає використання зовнішніх джерел ресурсного забезпечення проекту.
Європейський досвід сприяння розвитку сільського господарства засвідчує високу ефективність
регуляторної політики, яка проявляється не лише у послабленому оподаткуванні господарюючих суб’єктів,
але й у розвиненій та диверсифікованій системі дотування, субсидування та відшкодування витрат на
розвиток сільських територій. Зокрема, за програмами ARiMR (Агентства реструктуризації і модернізації
сільського господарства) здійснюються виплати субсидій на сільськогосподарські угіддя (базова субсидія
на кожен гектар становить 125 євро на рік; виплати структурних пенсій (їх сплачують при досягненні
фермером 55 років і, наприклад, при наявності 20 га сільгоспугідь дорівнюють 500 євро на місяць); субсидії
низько товарним господарствам (1250 євро на рік на кожне господарство) тощо [5, с. 144].
Розвинуті країни світу активно субсидують аграрний сектор також і з міркувань продовольчої
безпеки та мінімізації загрози надлишкової міграції сільського населення в міста і закордон. Розмір
таких субсидій досягає в країнах ЄС – у середньому 50% від вартості сільськогосподарської продукції,
у Швейцарії – 82% [4, с. 8].
Узагальнення публікацій низки європейських вчених-економістів щодо сучасних тенденцій
розвитку сільських територій в країнах Європи дозволяє зробити наступні висновки, які
характеризують основні ознаки аграрної політики Європи:
− посилення процесу децентралізації, що забезпечується встановленням відповідальних на
регіональному і на місцевому рівнях та субсидуванням конкретних проектів;
− диверсифікація сільськогосподарського виробництва – розширення асортименту продукції та
збільшення видів пропонованих послуг, що знижує ризики та рівень вразливості аграрних виробників,
забезпечує стійкість економіки сільських територій Європи і є основою пристосування до змін
зовнішніх умов;
− реструктуризація сільського господарства - удосконалення земельних відносин, покращення
сільськогосподарської кон’юнктури, передача землі і майна в руки ефективних власників та
користувачів, ринкова інтеграція підприємств малого та середнього бізнесу орієнтування та
субсидування сільськогосподарських виробників на вироблення високоякісної продукції;
− стабілізація та розвиток соціальної сфери на селі - пріоритетними групами населення
соціального захисту є пенсіонери, інваліди та діти, в сільській місцевості пропонується розвиток таких
напрямків, як підвищення зайнятості та створення додаткових джерел доходу, підтримка соціальної та
інженерної інфраструктури на селі, здійснення програм по зменшенню відтоку найбільш активних
прошарків сільського населення;
− інституційні перетворення, які впливають на розвиток сільської економічної системи організації, що сприяють ефективній роботі приватних та державних структур, наприклад - центри
розвитку, інституційні структури, які базуються на утворенні фінансових інструментів для підтримки
малих та середніх підприємств та сільськогосподарських виробників (фонди підтримки малого та
середнього бізнесу).
Досить цікавим для України є реформування соціально-економічних відносин в межах сільських
територій Франції, що характеризується, як і в нашій країні, жорстким державним регулюванням
регіонального, економічного та соціального розвитку. Французький досвід економічного розвитку
сільських територій свідчить, що в останні роки регіональна політика розвитку сільських територій все
більше базується на принципах субсидіарності та партисипативності. У Франції в період до 1995 р.
політика економічного розвитку та прийняття рішень щодо сільських територій здійснювалася, в
основному, «згори вниз» та мала дозвільний і перерозподільний характер. В ході здійснення проектів
та реформування системи процеси економічного розвитку регіонів та прийняття управлінських рішень
з 1995 р. і до нашого часу формуються на основі принципу «знизу вгору». У Франції, як і в країнах
Європейського Союзу, за розвиток сільських територій відповідає низка міністерств, відомств,
територіальних адміністрацій, які мають конкретні обов’язки по сприянню економічному розвитку
сільських територій. Це обумовлено багатогранністю та складністю проблем економічного розвитку
сільських територій, які потребують скоординованої міжгалузевої політики.
Важливим аспектом соціально-економічного розвитку сільських територій країн Європи є
недержавна підтримка підприємницької діяльності, яка здійснюється: асоціаціями, союзами,
профспілками, об’єднаннями підприємців. Торгові та торгово-промислові палати в Європі найбільш
всебічно та ефективно представляють корпоративні інтереси підприємців. В склад торговопромислових палат входять на правах колективних членів різні асоціації, федерації та союзи. Так, в
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торгово-промисловій палаті Франції створені спеціальні відділи, які займаються консультуванням
підприємців початківців щодо відповідності проекту існуючим вимогам, його автор отримує паспорт
програми «підприємництво в Франції», яке дає право на безкоштовну експертизу та підтримку при
оформленні документів для отримання банківської гарантії.
В Німеччині функції сприяння соціально-економічному розвитку сільських територій з метою
розвантаження органів державного управління та підвищення їх ефективності було передано низці
суспільно-правових інституцій і банкам (спеціалізований банк Реконструкції та розвитку (БРР), Палата
ремісників та торгово-промислові палати).
Цікавим також є досвід Австрії щодо сприяння соціально-економічному розвитку сільських
територій - кожне підприємство Австрії, відповідно до законодавства, повинно бути членом
регіональної торгово-промислової палати. Регіональні палати Австрії об’єднані в федеральну палату.
В даних структурах працюють недержавні службовці, які отримують заробітну плату за рахунок внесків
підприємств. Палати сприяють соціальній стабільності, підрозділи палат допомагають в становленні
контактів, організації семінарів, поїздок за кордон, аналізі економічної ситуації, надають консультації
підприємцям-початківцям з менеджменту та маркетингу.
Узагальнення зарубіжного досвіду з реалізації програм розвитку сільських територій свідчить
про те, що значну частину реалізованих у Європейських країнах проектів можна адаптувати для
вітчизняної економіки, що забезпечить вчасну діагностику та вирішення проблем соціальноекономічного розвитку сільських територій. На сьогодні в Україні в межах сільських територій гостро
стоять наступні проблеми: низький рівень доходів сільського населення, недосконала структура видів
економічної діяльності в межах сільських територій, низька ефективність сільського господарства,
незабезпеченість сільських мешканців об'єктами виробничої та соціальної інфраструктур. Ситуація з
усіма переліченими проблемами не покращується, а погіршується [6, с. 8].
Аналіз Європейського досвіду соціально-економічного розвитку сільських територій свідчить про
значні відмінності навіть в системі оцінки. Так, наприклад, в 2013 році в системі показників, що
використовуються при дослідженні, є рівень забезпеченості доступу до мережі Інтернет (72.5%) та
туристична інфраструктура сільських територій (32.2%).
Узагальнюючи досягнутий рівень соціально-економічного розвитку сільських територій України,
можна виділити низку заходів, що сприятимуть збалансованому розвитку сільських територій та
розвиток сільських громад:
− розмежування заходів підтримки сільськогосподарського виробництва та сільських територій;
− підтримка сільських територій з низьким рівнем розвитку сільського господарства та
несприятливими кліматичними умовами;
− спрямування державної підтримки сільських територій на підвищення рівня облаштування
сфери життя, діяльності та побуту селян;
− розвиток альтернативних видів економічної діяльності в межах сільських територій;
− врегулювання питань належного використання та охорони природних ресурсів сільських
територій;
− мотивація розвитку сільського господарства та продовольчого ринку шляхом стимулювання
підвищення купівельної спроможності населення через зростання заробітної плати та пенсій
громадян, заміни усіх пільг грошовими адресними субсидіями;
− формування ефективної та прозорої системи державної підтримки сільського господарства,
що проявлялася б не лише у пільговому оподаткуванні суб'єктів цієї діяльності, але й у реальних
дотаціях, субсидуванні чи відшкодуванні витрат на страхування сільськогосподарської діяльності
тощо;
− гарантування рівних умов підтримки всіх сільськогосподарських виробників незалежно від
видів, типів, розмірів, форм власності та господарювання;
− наближення системи підтримки сільського господарства до вимог СОТ і стандартів
Європейського Союзу;
− усунення диспаритету цін на продукцію промисловості, що споживається у сільському
господарстві, та цін на сільськогосподарську продукцію;
− затвердження мінімальних гарантованих цін на основні види сільськогосподарської продукції,
відповідно до нормативних витрат, які повинні враховувати продуктивність землі та
сільськогосподарських тварин, норми дохідності на задіяні у виробництві ресурси, зокрема на землю;
− здійснення системного прогнозування кон'юнктури світового аграрного ринку на середньо- і
довготермінову перспективи;
− формування балансу сільськогосподарських продуктів у державі та її регіонах, визначення
рівня самозабезпечення й обсягів необхідних імпортних закупівель тощо;
− створення системи стимулів для формування експорту сільськогосподарської продукції
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завдяки товарам з високим ступенем обробки;
− створення сприятливих та стабільних умов для вкладення інвестицій у сільське господарство
країни на взаємовигідних засадах для держави-інвестора-орендодавця;
− врегулювання державою питання адекватного розподілу прибутку між галузями сільського
господарства, за якого основними отримувачами прибутків стали б виробники, зокрема
сільськогосподарської продукції, які спрямовували б зароблені кошти на розширене відтворення [7, с. 338].
Висновок з даного дослідження. Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що
розвиток сільських територій є одним з головних пріоритетних напрямків державної політики
економічного розвитку Європейських країн. За останні 15 років багаточисленними та науковопрактичними центрами Європи розроблені інструменти розвитку сільських територій, до складу яких
входять: стратегічне планування на регіональному рівні, регіональний маркетинг, диверсифікація
сільської економіки, державно-приватне партнерство, підтримка підприємництва.
Накопичений Європейський досвід може бути використаний для обґрунтування вітчизняної
стратегії збалансованого соціально-економічного розвитку сільських територій.
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Постановка проблеми. Інноваційні процеси є невід’ємною частиною розвитку будь-якої сфери,
що вимагає постійного вдосконалення інвестиційних інструментів їх забезпечення.
На сучасному етапі важливо вирішити проблеми:
- низького рівня підготовки проектів для здобуття підтримки в державних інститутах розвитку. На
регіональному рівні вирішенням даної проблеми може також стати створення елементів експертноконсалтингової (сервісної) інфраструктури у вигляді «пакувальних» компаній;
- низьких коопераційних зв'язків між малим і великим інноваційним бізнесом. Співпраця
українських корпорацій з малими інноваційними підприємствами може розвиватися в трьох напрямках:
створення ринкового продукту в рамках малої інноваційної компанії на основі технології, розробленої
в корпорації; розробка малими інноваційними компаніями технологій і продуктів за замовленням
корпорацій; створення корпоративних фондів «пасивного» інвестування;
- нерозвинутості мережі бізнес-янголів. З метою залучення бізнес-янголів з-за меж регіону
доцільно створення інформаційного майданчика - порталу для забезпечення доступу до актуальної
інформації про інноваційні проекти, які відчувають потребу у фінансуванні, а також інформації про
успішний досвід реалізації високотехнологічних проектів на території регіону;
- нерозвинутості елементів спеціалізованої фінансової інфраструктури в підтримку
високотехнологічним компаніям на ранніх стадіях і повна відсутність елементів венчурної
інфраструктури. Рішенням цієї проблеми може бути створення регіональних фондів посівних
інвестицій на умовах державно-приватного партнерства у формі інвестиційних товариств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інструменти збалансованого інвестиційного
забезпечення інноваційних процесів розглядали автори Ю.П. Морозов, О.П. Молчанова,
A.M. Мухамедьяров. Аналіз результатів їх досліджень підтверджує доцільність продовження вивчення
проблеми для розробки рекомендації щодо вдосконалення інструментів збалансованого
інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на регіональному рівні.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз та розробка рекомендації щодо
вдосконалення інструментів збалансованого інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на
регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційне забезпечення є одним з основних
умов реалізації циклу інноваційного процесу і необхідним на всіх його стадіях. Існують різні форми,
інструменти та джерела залучення інвестицій, що утворюють сучасну парадигму управління
інвестиційним забезпеченням інноваційних процесів.
Інструменти інвестиційного забезпечення інноваційних процесів розглядали наступні автори:
Ю.П. Морозов, О.П. Молчанова, A.M. Мухамедьяров. Ю.П. Морозов [1] та A.M. Мухамедьяров [2]
визначили форми фінансуванням, а колектив авторів на чолі з О.П. Молчановою роз’яснив джерела
фінансування інноваційної діяльності [3, с. 44 ].
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На основі результатів вивчення проблеми встановлено, що необхідними завданнями
інноваційної політики є:
- оптимальне використання наявного інноваційного потенціалу;
- активність у залученні інвестиційних ресурсів;
- скорочення тривалості циклу інноваційного процесу;
- забезпечення збалансованого розподілу інвестиційних ресурсів за фазами інноваційного
процесу.
Особливе значення має інвестиційне забезпечення інноваційних процесів, вибудовування так
званих «інвестиційних сходів». Інвестиційні сходи на регіональному рівні повинні формуватися з
професійних учасників індустрії венчурних інвестицій, які спеціалізуються на обслуговуванні різних стадій
інноваційного процесу. Роботу професійних учасників має координувати держава у рамках фінансування
інноваційних проектів і забезпечити такі умови, щоб жодний інноваційний проект, який отримав
фінансування на початкових стадіях, не загубився, і був профінансований наступним інститутом розвитку.
Правильна побудова інвестиційних сходів на регіональному рівні дозволяє ініціаторам інноваційних
проектів знаходити необхідні інвестиції на кожній стадії розвитку - від фундаментальних досліджень до
стадії серійного виробництва нових товарів і послуг - і виводити інноваційну продукцію на ринок. Таким
чином, основне завдання регіональної інноваційної політики - забезпечити ефективний доступ суб'єктів
інноваційної діяльності до державних та приватних інвестиційних ресурсів. Ця ефективність повинна
забезпечуватися кваліфікованим конкурсним відбором найбільш перспективних проектів і прозорою
системою контролю за використанням отриманих коштів.
Проведений аналіз розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні дозволяє судити про
те, що джерела фінансування в цілому задовольняють потреби суб'єктів інноваційної діяльності на
стадіях «Наука» і «Виробництво».
Гіршою є ситуація з фандрайзингу на стадії «Трансфер» (під фандрайзингом розуміють процес
пошуку і залучення ресурсів для різних цілей. Фандрайзинг без сумніву можна розглядати як один з
найбільш яскравих індикаторів рівня розвитку будь-якого сектору). Дана стадія в більшості
представлена малими інноваційними компаніями, які не мають в достатній кількості власного капіталу
і заставного майна, щоб здійснювати комерціалізацію інноваційних розробок. На даній стадії потреба в
інвестиціях складає від 500 тис. грн до 40 млн. грн [4, с. 2].
Ситуація недостатнього інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності на стадії
«Трансфер» характерна і для Полтавської області.
Нами встановлено, що найбільш ефективною формою інвестиційного забезпечення трансферу
технологій є венчурний капітал. Створення венчурних фондів «посівних» інвестицій, в яких
акумулюються
кошти
державного
та
приватного
сектора,
дає
можливість
розвитку
високотехнологічного сегмента ринку, на якому автори нових перспективних технологій можуть
залучати прямі інвестиції на реалізацію інноваційних проектів.
Пропонується комплекс заходів з розширення доступності ризикового капіталу у зв’язку з
вирішенням деяких проблем розвитку венчурних інвестицій, а саме:
1. Низький рівень підготовки проектів для здобуття підтримки в державних інститутах розвитку.
Вирішення - створення загальної команди з фахівців виробничої частини та з представників
інноваційного підприємництва.
На регіональному рівні вирішенням даної проблеми може також стати створення елементів
експертно-консалтингової (сервісної) інфраструктури.
2. Низькі коопераційні зв'язки між малим і великим інноваційним бізнесом. Вирішення - співпраця
українських корпорацій з малими інноваційними підприємствами у таких напрямках: створення
ринкового продукту в рамках малої інноваційної компанії на основі технології, розробленої в
корпорації; розробка малими інноваційними компаніями технологій і продуктів за замовленням
корпорацій; створення корпоративних фондів «пасивного» інвестування.
3. Нерозвиненість мережі бізнес-янголів. Вирішення - використання інструментів мотивації, що
сприяють формуванню в регіоні класу інвесторів (податкових пільг і преференцій), створення
інформаційного майданчика - порталу для забезпечення доступу до актуальної інформації про
інноваційні проекти.
4. Нерозвиненість елементів спеціалізованої фінансової інфраструктури в підтримку
високотехнологічним компаніям на ранніх стадіях і повна відсутність елементів венчурної
інфраструктури. Вирішення - створення регіональних фондів посівних інвестицій на умовах державноприватного партнерства у формі інвестиційних товариств [5].
У літературі переважає точка зору про необхідність присутності держави в сегменті венчурного
капіталу [6].
Як було зазначено вище, державна участь в інвестиційному забезпеченні інноваційних процесів
можлива у двох типів. Перший тип передбачає створення умови для збалансованого розподілу
інвестиційних ресурсів на стадіях інноваційного процесу за допомогою непрямого фінансування у
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вигляді державної підтримки інноваційної діяльності (субсидії, пільги, гарантії). Другий тип
представлений інструментом прямого фінансування інноваційних підприємств, а також створенням
або участю у всіляких фондах (посівних, венчурних, прямих інвестицій), тим самим розділяючи
інвестиційні ризики та надаючи на ринок венчурного капіталу додаткові фінансові ресурси.
На наш погляд, враховуючи початкову стадію розвитку індустрії венчурного інвестування в
нерозвинених районах України, необхідна присутність держави в даному сегменті, яка повинна на
сьогоднішній день виступити ініціатором даного процесу, розділивши високі ризики з приватним
бізнесом. Застосування інструментів прямої і непрямої підтримки може дозволити усунути «провали»
в системі інвестиційного забезпечення інноваційних процесів і створити сприятливі умови для
взаємодії безлічі інститутів регіональної інноваційної системи. Відповідно до програми розвитку
інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 2
лютого 2011 року № 389 [7], основними напрямками розвитку фінансової інфраструктури підтримки
інновацій є поступове збільшення обсягу приватних інвестицій в інноваційних проектах, які
реалізуються з використанням державних коштів, у тому числі за рахунок вдосконалення інструментів
виходу державних інститутів розвитку з інноваційних проектів, а також збільшення вимог із залучення
приватного капіталу до новостворюваних за участю держави венчурних фондів з одночасним
вдосконаленням системи нематеріальної підтримки створення та роботи таких фондів. З розвитком
індустрії венчурного інвестування пряма участь держави в даному процесі має знижуватися і
поступово переходити на рівень непрямого управління та створення сприятливих і привабливих умов
для залучення все більшої кількості приватних інвестицій в дану сферу.
Таким чином, концепцію створення регіонального фонду венчурних інвестицій передбачається
вибудовувати на умовах державно-приватного партнерства.
У Полтавській області для забезпечення переходу на інноваційний шлях розвитку урядом
області розроблена Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2015 року [8].
Сценарій
Стратегії
передбачає
досягнення
низки
індикаторів
забезпечення
конкурентоспроможності економіки регіону за рахунок переходу до інноваційного соціальноорієнтованого типу розвитку в умовах глобалізації української економіки.
Найважливішим
завданням
стратегії
розвитку
регіону
є
підвищення
його
конкурентоспроможності, яка спричинена створенням сукупності економічних, організаційних і
правових умов та методів, що забезпечують реалізацію економічних інтересів ключових учасників
регіонального розвитку й постійне відновлення економічної системи на основі проведення її
реструктуризації відповідно до динамічних змін ринкового середовища.
Інноваційно-інвестиційний пріоритет складається з економічної безпеки держави, досягнення
світового рівня конкурентоспроможності, досягнення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку.
При здійсненні стратегії розвитку можуть бути реалізовані нові форми регіонального розвитку:
кластери, науково-виробничі системи, технопарки, технополіси тощо.
На основі розвитку будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних підприємств і підприємств
промисловості будівельних матеріалів в досліджуваній області функціонує будівельний комплекс,
виробничий потенціал якого порівняно з іншими комплексами й галузями економіки розвинутий
недостатньо. Проте за умови збільшення інвестицій та вдосконалення їх структури будівельний
комплекс може активно впливати на розвиток усіх елементів продуктивних сил регіону.
Упродовж останніх років в області сформована позитивна динаміка інвестицій в основний
капітал (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка інвестицій в основний капітал в Україні та Полтавській області
у 2000-2005 рр. (у %)
Джерело: розроблено автором на основі [8]

175

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Відбулося подальше зростання наявних доходів населення, за 2005 р. темпи їх зростання
становили 34,5 %, у тому числі зростання заробітної плати – 35,4%.
Соціально-економічні переваги регіону формуються на основі розвинутої виробничої та
соціальної інфраструктури економіки, кваліфікації та досвіду робочої сили, корпоративної та
виробничої культури, рівня розвитку рекреації та якості рекреаційних послуг [8].
Конкурентоспроможність регіону залежить від міжрегіональної конкуренції за ресурси,
споживача, а також визначається темпами інноваційно-інвестиційного розвитку. Узагальнений аналіз
конкурентних переваг та обмежень розвитку Полтавської області наведений у таблиці 1 [8].
Таблиця 1
Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Полтавської області на
період до 2015 року
Показники
Загальний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх
джерел фінансування у фактичних цінах, млн. грн.
Індекс інвестицій в основний капітал до попереднього року, в %
Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США (на кінець року)
Обсяг прямих іноземних інвестицій, у % до попереднього року
Зовнішньоторговельний оборот, млн. дол. США
Зовнішньоторговельний оборот, у % до попереднього року
Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості
промислових підприємств регіону (%)

Рік
2006

2000

2005

2010

2015

1438,0

3709,0

4300,0

6261,0

7800,0

104,6
181,0
у 2,1р. більше
820,6
105,9

105,8
287,8
139,9
3888,6
111,4

108,4
326,4
113,4
4340,0
111,6

105,4
502,0
111,0
6564,01
109,9

105,0
780,0
115,4

22,1

12,1

13,0

19,5

10500,0

112,2
31,5

Джерело: розроблено автором на основі [8]

Отже, наявні передумови та регіональний потенціал визначають важливу роль регіону в
розвитку країни. Оцінка рівня конкурентоспроможності господарства регіону дає змогу констатувати,
що трансформаційні перетворення останніх 15 років призвели до його активної адаптації до нових
умов господарювання, зрушень у конкурентних перевагах та об'єктивної економічної переорієнтації
господарства, виникнення нових тенденцій у розвитку. В такій ситуації вкрай важливими є
спрямування регіонального розвитку за чітко визначеними цілями і пріоритетами, створення реальних
передумов для піднесення його конкуренто-спроможності.
У реалізації соціально-економічних цілей регіону повинна відіграти значну роль інноваційноінвестиційна модель його господарства. Разом із тим зрозуміло, що залучення інвестицій у галузі
економіки навряд чи здатне повністю розв'язати структурні проблеми економіки регіону, тим більше,
що їх загальна величина залишається дуже низькою. Тому в інвестиційних потоках слід чітко виділити
пріоритетні сфери вкладень, які дозволили б одержати максимальний економічний ефект.
Ключовим завданням розбудови інноваційно-інвестиційної моделі є забезпечення структурних
зрушень в економіці у напрямі зростання ролі високотехнологічних галузей із великою часткою
доданої вартості, високої технологічної укладності. При цьому передбачається випереджаюче
зростання виробництва та експорту продукції з високим ступенем обробки та швидким обігом капіталу.
Пріоритетний напрям з підвищення конкурентоспроможності господарства регіону є
реструктуризація економічної бази регіону та створення умов для її диверсифікації на новій
технологічній основі. Цей пріоритетний напрям спрямований на підвищення продуктивності існуючих
сфер економіки у регіоні та підтримку нових видів діяльності, що сприятиме зростанню зайнятості.
Напрями державної підтримки регіону зосереджуватимуться на: стимулюванні залучення інвестицій
у ключові сектори економіки регіону, які визначають стратегічні пріоритети його розвитку; підтримці малого
і середнього бізнесу; сприянні створенню та впровадженню інновацій, включаючи розповсюдження
сучасних технологій, у тому числі для зниження ризиків виникнення техногенних катастроф.
Реалізацію Стратегії розвитку передбачається здійснити у три етапи: на І етапі – відбудеться
нормалізація процесів відтворення відповідно до існуючих норм і стандартів; на ІІ етапі буде
забезпечено стійке економічне зростання у пріоритетних галузях економіки; на ІІІ етапі за рахунок
підвищення конкурентоспроможності регіону будуть реалізовані мета та основні завдання Стратегії.
В рамках системи заходів державної підтримки пропонується проведення наступних заходів на
регіональному рівні, які б сприяли прискореному інноваційному розвитку:
- передбачити кошти обласного бюджету в рамках обласних цільових програм для створення
регіональних венчурних фондів «посівних» інвестицій в малі інноваційні компанії ранніх стадій розвитку;
- збільшити обсяг коштів на участь у спільних заходах з Міністерством економічного розвитку та
торгівлі України щодо підтримки малого інноваційного бізнесу, зокрема взяти участь у конкурсі на
створення регіональних венчурних фондів Мінекономрозвитку України та українських венчурних компаній;
- запустити податкові інструменти, спрямовані на стимулювання великих компаній і холдингів
інвестувати в малі інноваційні компанії ранніх стадій на основі створення спільних фондів «посівного»
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інвестування, цільових корпоративних фондів, а також розміщувати замовлення у малих інноваційних
підприємств. При вибудовуванні інноваційної політики високопріоритетних значень необхідно
надавати забезпечення ефекту синергізму та взаємодоповнюваності між програмами. При цьому в
ролі основоположного принципу участь урядів має бути орієнтована на доповнення та підтримку, а не
на витіснення ринкових інструментів у справі виділення капіталу для інноваційних підприємств при
одночасному стимулюванні розвитку регіональної формальної та неформальної індустрії венчурного
капіталу.
Таким чином, на основі вивченого досвіду використання основних механізмів у регіонах України, а
також передових практик підтримки інноваційних процесів на світовому рівні вироблені рекомендації щодо
вдосконалення механізмів інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на регіональному рівні.
Висновки з даного дослідження. В процесі дослідження встановлено, що ключовим
завданням розбудови інноваційно-інвестиційної моделі є забезпечення структурних зрушень в
економіці у напрямі зростання ролі високотехнологічних галузей із великою часткою доданої вартості,
високої технологічної укладності. При цьому передбачається випереджаюче зростання виробництва
та експорту продукції з високим ступенем обробки та швидким обігом капіталу.
Встановлено, що пріоритетним напрямом з підвищення конкурентоспроможності господарства
регіону є реструктуризація економічної бази регіону та створення умов для її диверсифікації на новій
технологічній основі. Результати дослідження стверджують, що визначений напрям спрямований на
підвищення продуктивності існуючих сфер економіки у регіоні та підтримку нових видів діяльності, що
сприятиме зростанню зайнятості.
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ANALYSIS OF TRENDS IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN
UKRAINE
Постановка проблеми. Аграрне виробництво є однією з найбільш перспективних галузей
розвитку економіки Україні. Завдяки сприятливим кліматичним умовам, а головне якості ґрунтів наша
країна має найбільший потенціал з виробництва продуктів харчування у світі. Це підтверджує і
кількість капітальних інвестицій, яка останні роки складає 6,6% лише у виробництво та ще 4,7% у
переробку та виробництво харчових продуктів [1]. Також відзначається постійне зростання
продуктивності праці в сільському господарстві при одночасному рості цін реалізації продукції.
За оцінками експертів, Україна належить до числа країн із найвищим рейтингом щодо
потенціальних можливостей у сільському господарстві. Основною складовою цього потенціалу є
концентрація найродючіших у світі чорноземів (понад 65% ґрунтового покриття країни).
Проте на фоні постійного зростання інтенсивності використання потенціалу аграрної сфери йде
й протилежна тенденція. За роки бурхливого перехідного періоду розвитку економіки значна частина
набутків аграрної культури була втрачена – розірвані міжгалузеві зв’язки, скорочені виробничі
потужності, особливо в тваринництві, втрачена система сівозміни в рослинництві, що відразу ж
відобразилося на екологічній складовій потенціалу.
Таким чином, дослідження динаміки та структури розвитку агровиробництва є нагальною
необхідністю для виявлення тенденцій змін та шляхів покращення ситуації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку аграрного виробництва є
надзвичайно актуальним. У роботах [2; 3] проведено аналіз стану реформування сільського
господарства в системі історичних і суспільних вітчизняних цінностей. В роботах Л. Абалкіна,
Б. Квасюка, А. Лисецького, Г. Черевка розглянуті питання діяльності та реформування аграрних
підприємств в перехідний період.
Значна увага таких дослідників, як Ю. Білик, Б. Губський, Є. Фірсова, В. Богачова, В. Ткаченко
приділена питанням тактики та стратегії регулювання аграрного сектору економіки, його адаптації до
ринкових умов функціонування, розвитку міжгалузевих зв’язків.
В роботах Ю.О. Лупенка та В.Я. Месель-Веселяка [4] визначено стратегічні напрямки розвитку
сільських територій та напрямки модернізації сільськогосподарського виробництва до 2020 року,
обґрунтовано індикатори розвитку, визначено цілі та критерії їх досягнення. В проведеному огляді [4]
висвітлено проблеми застосування новітніх технологій збору та обробки інформації в сільському
господарстві та в [5] обговорені загальні питання сільськогосподарського управління. Для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень використано економіко-математичне моделювання процесів
агропромислового виробництва [6-10], при цьому значна частина робіт була присвячена завданню
раціонального використання орних угідь.
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Аналіз результатів дослідження засвідчує, що формування стратегічних напрямів подальшого
розвитку неможливе без аналізу поточного стану, вивчення динаміки структури розвитку
агровиробництва.
Постановка завдання. Мета статті полягає у виявленні основних тенденцій розвитку
сільськогосподарського виробництва в Україні на основі дослідженні його динаміки та структури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство є галуззю зі значним
економічним потенціалом. Тенденції розвитку суспільства пов’язані зі значним перегрупуванням
населення – сучасна цивілізація вимагає все більшої концентрації населення у містах за рахунок
зменшення сільського населення. Таким чином постають питання забезпечення населення
продуктами харчування, що в свою чергу вимагає інтенсифікації ведення сільського господарства. На
сьогодні практично вже досягнута межа збільшення приросту врожайності природними методами, а
отже нагальним є питання використання ресурсного потенціалу країни.
Актуальність розвитку сільського господарства підтверджується розширенням капітальних
інвестицій, які лише за останні три роки зрослі в 1,6 разів. Характерним є й аналогічна динаміка
іноземних вкладень в українське агровиробництво, включаючи й власне сільське господарство, і
переробну галузь, і пов’язану з ним інфраструктуру.
Виробництво сільськогосподарської продукції за роки незалежності Україні пройшло кілька
стадій. Зокрема перші роки характеризувалися постійним спадом обсягів виробництва (рис. 1). Але
вже в перші роки ХХІ століття починається тенденція до зростання валових обсягів виробництва. Про
це свідчить й динаміка змін показника рентабельності сільськогосподарського виробництва в цілому
та за галузями. Варто відзначити таку характерну рису, як наявність лінійного зростаючого тренду для
обсягів виробництва господарств населення: Y = 1290.6t , коефіцієнт детермінації досить високий

R2 = 0.72 .

Рис.1. Валові обсяги (а) та рентабельність (б) виробництва сільськогосподарської
продукції в Україні за 1990-2013 роки
Джерело: сформовано автором на основі [11]
При виділенні із загального обсягу виробництва сільськогосподарської продукції її структурних
складових картина динаміки дещо змінюється. Бачимо, що зростання обсягів виробництва в країні
відбувається перш за все завдяки продукції рослинництва. Тваринницька продукція після падіння в
останньому десятиріччі ХХ століття майже в два рази дуже повільно відновлюється. Причому в
даному випадку основними виробниками є саме сільськогосподарські підприємства різних форм
власності. А ось домогосподарства демонструють протягом всього періоду часу практично
горизонтальній тренд. Також варто звернути увагу на динаміку часового ряду обсягів виробництва
рослинницької продукції – саме для нього чітко простежується певна циклічність, характерна для всіх
видів господарюючих суб’єктів. Звідси можна зробити висновок про наявність природних факторів, які
формують таку циклічну поведінку, а також вказати на необхідність подальших досліджень для
забезпечення адекватного прогнозування.
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Рис. 2. Валовий виробіток продукції а) рослинництва та б) тваринництва господарствами
України
Джерело: сформовано автором на основі [11]
Зміна в суспільно-політичній будові держави в 90-х роках минулого сторіччя призвела й до
необхідності трансформації методів ведення сільського господарства. Перш за все основною
проблемою стала втрата налагодженої системи взаємодії виробників агропродукції, переробників та
забезпечувальних галузей. Тому недивним є таке значне, як відмічалося вище, падіння виробництва.
На сьогодні структурні перебудови призводять до сильнішої диференціації агровиробників. З одного
боку, велику частку складають приватні домогосподарства, які за сукупними показниками в деяких
випадках навіть випереджають інші форми утворень (рис. 2б). Але забезпечити стабільне зростання
виробництва, використання всього наявного еколого –економічного потенціалу можливо лише при
наявності тісного зв’язку між різними гілками галузі. Тому все більше утворюється різноманітних
структурних об’єднань – кооперативів, консорціумів, холдингів.
На сьогодні відбувається концентрація земельних ресурсів у великих підприємствах (рис. 3).
Такими лідерами є агрохолдинги, які мають змогу найповніше використати свій ресурсний потенціал.
Поняття економічного розвитку підприємства можна розглядати як похідну від використання наявного
економічного потенціалу. Проте однією з головних проблем для сільськогосподарського підприємства
є співвідношення складових частин
економічного потенціалу – трудового, організаційного,
інноваційного, природного. Кожна з цих складових має свої характеристики та особливості, головною з
яких є можливість відновлення, або ж відсутність її. Для сільськогосподарських підприємств
характерною рисою є значне використання природних ресурсів, які є не відтворюваними.

Рис. 3. Співвідношення часток господарств та обробленої ними ріллі станом на 2012 рік
Джерело: сформовано автором на основі [11]
Таким чином постає проблема управління не лише економічними показниками розвитку
сільськогосподарського підприємства, а й його екологічним потенціалом. Еколого-економічний
потенціал (ЕЕП) відображає сукупність потенційних можливостей забезпечення та підвищення
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прибутковості діяльності підприємства поряд із зниженням техногенного впливу на навколишнє
природне середовище. Проблема управління ЕЕП для сільськогосподарських підприємств постає
особливо гостро в останні роки. З одного боку, є значне зростання попиту на аграрну продукцію,
причому особливо привабливою для покупців є продукція «зелена», «екологічна», вирощена за
особливими технологіями. З іншого боку, значно відчутнішими стають негативні впливи екстенсивного
розвитку попередніх років (ерозія ґрунтів, засолення, заболочування, осушення тощо).
Управління еколого-економічним потенціалом необхідно розглядати з позиції системного підходу.
В даному випадку економічні цілі розвитку та функціонування підприємства, а також критерії її
досягнення є прозорими та цілком зрозумілими – забезпечення сталого розвитку, зростання
прибутковості, підтримання рентабельності тощо. Про зростання економічного потенціалу свідчить
зокрема й зростання технічної оснащеності приватних господарств (рис. 4). Населення та фермерські
господарства все більше використовують сучасну техніку, яка дає змогу значно підвищувати
ефективність ведення сільського господарства.

Рис. 4. Динаміка забезпеченості господарств населення сільськогосподарською технікою
Джерело: сформовано автором на основі [11]

Що стосується екологічних цілей, то це питання є ще недостатньо дослідженим. Існує багато
робіт, присвячених дослідженню ЕЕП та екологічної безпеки промислових та видобувних підприємств
[12], є роботи присвячені проблемам природокористування окремих екосистем (зокрема у лісовому
господарстві). В даному дослідженні мова йде в першу чергу про підприємства рослинницької галузі.
Тому за екологічні цілі обирається рівень вмісту забруднюючих речовин у ґрунтах, обсяги
використання водних ресурсів та головне – показники родючості ґрунтів та інші.
На основі встановлених цілей та критеріїв їх досягнення необхідним кроком є вибір механізмів
реалізації цих цілей, виявлення ресурсів та побудова відповідних методів управління.
Саме наявний природній потенціал знаходить найбільше відображення у структурі експортного
потенціалу. Різниця між експортом та імпортом, зазначена на рис. 5, свідчить про найбільший
розвиток рослинницької галузі, зумовлений наявністю сприятливих агрокліматичних умов.

Рис. 5. Експортно-імпортне сальдо продукції сільськогосподарського походження
Джерело: сформовано автором на основі [11]
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Часові ряди динаміки виробництва продукції рослинництва представлено на рис. 6. Аналіз
статистики виробництва продукції рослинництва свідчить про позитивні тенденції розвитку. За останні
70 років відбувалося постійне зростання виробництва. Особливу увагу варто звернути на збільшення
частки соняшнику серед збіжжя в Україні. На сьогодні країна вже входить в трійку лідерів експортерів
кукурудзи. В найближчий час у нас є всі перспективи зайняти перше місце у світі з цього покажчика.

Рис. 6. Часові ряди динаміки виробництва продукції рослинництва
Джерело: сформовано автором на основі [11]

Для подальших досліджень має сенс встановити прогнозні характеристики рядів динаміки
виробництва продукції рослинництва. Для цього обчислимо показник Херста для деяких часових рядів
виробництва сільськогосподарської продукції (табл. 1).
Таблиця 1
Прогнозні характеристики часових рядів виробництва сільськогосподарської продукції
Значення показника
Херста, Н
0,846

Значення показника Херста для
перемішаного ряду, Н_перем
0,614

Цукрові буряки (фабричні)

0,904

0,678

3

Соняшник

0,885

0,730

3-4

Часовий ряд
Зернові та зернобобові культури

Глибина пам’яті
5

Джерело: розраховано автором самостійно

В результаті застосування методів дискретної нелінійної динаміки, зокрема RS-аналізу, можна
стверджувати про достатню трендостійкість часових рядів, наявність пам’яті, а отже й добру їх
прогнозованість.
Висновки з даного досліджень. Таким чином, можна зробити висновок про наявність значного
економічного потенціалу України у виробництві сільськогосподарської продукції. Саме сільське
господарство є найбільш перспективною стратегічною галуззю країни. Наявні тенденції засвідчують
структурні зрушення у виборі напрямків сільськогосподарської діяльності, перехід до найбільш
запитуваних на світових ринках культур. Таке спрямування є виправданим, адже за даними ООН
найбільшою проблемою найближчого майбутнього стане саме проблема нестачі продуктів харчування.
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Крім того на сьогодні в розвинених країнах вимагається вже не просто достатня кількість
продуктів. Все більше покупців вимагають якісної екологічно чистої, «зеленої» продукції.
Впровадження «зелених» та екологічних технологій також можуть стати ще одним цікавим напрямком
розвитку галузі в Україні.
Проте є й проблеми. В першу чергу пов’язані з недосконалим законодавством, з втратою
культури землеробства, спрямуванням на отримання короткострокового прибутку. Це призводить до
виснаження ґрунтів, втрати екологічного потенціалу ріллі. Отже, перспективними є подальші
дослідження щодо розробки методів управління в сільськогосподарській галузі, які б поєднували цілі
економічного та екологічного напрямку.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ECONOMIC AND
ECOLOGICAL ANALYSIS AS A PART OF THE ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Постановка проблеми. Еволюційний аналіз наукових підходів до еколого-економічного
управління свідчить, що практичні аспекти та тенденції розвитку еколого-економічних систем
управління у світі насамперед обумовлені економічним устроєм держав, в яких функціонують суб’єкти
господарювання – промислові підприємства. Так, у ХХ столітті система природоохоронного
планування й управління в Україні була складовою частиною всього народногосподарського
планування й управління, що базувалися на принципах планової економіки. Планова економіка
України передусім передбачала домінуючу роль державного управління в загальній системі
управління. Тому існуюча в ці роки в державі система управління у сфері природокористування і
охорони довкілля не завжди була признана ефективною.
Сучасна система екологічного управління в Україні включає вищий (державний); середній
(рівень автономної республіки і областей); нижчий (місцевий, локальний) рівні управління.
Організаційно-правовий базис практичної реалізації систем управління на вищеозначених рівнях
представлений законодавчою, виконавчою і судовою галузями власті. У сьогоденні існують два
підходи до виділення рівнів адміністративного економіко-екологічного управління: територіальний і
галузевий. Але, не зважаючи на прагнення України запровадити у вітчизняну практику останні наукові
досягнення в цьому напрямку, в державі на сьогодні існують значні екологічні проблеми. Рішення цих
проблем передбачає удосконалення існуючої системи наукових поглядів до екологічного управління,
екологічного менеджменту, економіко-екологічного аналізу та діагностики, а також закріплення цих
дефініцій та наукових досліджень на нормативно-правому та законодавчому рівнях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу еволюційних тенденцій розвитку
систем еколого-економічного управління підприємствами в історичному ракурсі досліджуються
достатньо широко науковцями С. Харічковим, Т. Галушкіною, І. Карагодовим, О. Балацьким,
В. Лук’янихіним, Е. Лук’янихіною, А. Садековим тощо. Не зважаючи на це, до сих пір не існують чітко
визначеного категоріально-понятійного апарату у цій сфері.
Постановка завдання. Розглянути категорію «екологічне управління». Дати визначення
економіко-екологічному аналізу в системі екологічного управління. Дослідити особливості формування
економіко-екологічного балансу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо різні підходи до екологічного
управління, які існують у науковій спільноті.
Так, Карагодов І. у своїх дослідженнях [1] використовує поняття „економіко-екологічний
менеджмент” для позначення управління економіко-екологічною системою на регіональному рівні.
С. Харічков і Т. Галушкіна розуміють „екологічний менеджмент” як напрям міждисциплінарної науки,
який розробляє оптимальні варіанти конкурентоздатних управлінських рішень відносно
природоохоронної діяльності на всіх рівнях управління економічними процесами [2]. У подальших
своїх дослідженнях Балацький О., Лук’янихін В., Лук’янихіна Е. [3] вважають, що „екологічне
управління” це „діяльність державних органів і економічних суб'єктів, головним чином направлену на
дотримання обов'язкових вимог природоохоронного законодавства, на розробку і реалізацію
відповідних цілей, проектів і програм”, а „екологічний менеджмент” - це „ініціативна і результативна
діяльність економічних суб'єктів, направлена на досягнення власних екологічних цілей, проектів і
програм розроблених на основі принципів еко-ефективності і еко-справедливості”.
Можна спостерігати дуже широкий діапазон термінів, пропонованих різними авторами. Аналіз
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західної наукової літератури свідчить, що існують різні трактування систем управління навколишнім
природним середовищем на рівні підприємства, а саме: менеджмент довкілля (Welford P. [4]),
екологічний менеджмент (Шкарупа В.Ф. [5]), менеджмент охорони довкілля (Leopold L.B., [6]),
екологічно усвідомлене управління підприємством (Gilpin A. [7]), екологічна політика підприємства
(Fox W. [8]) тощо. Проте, некоректне переведення англомовних термінів „Environmental management” і
„Ecological management”, а також використання адміністративного підходу, що залишився з
дореформеного періоду, до управління (у тому числі і в екологічній сфері) призвели до неправильного
тлумачення цих термінів. З точки зору А.А. Садекова [9], поняття „адміністративне екологічне
управління” пов'язане насамперед з державним управлінням у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Деяка складність трактування даного поняття полягає також в тому, що англомовні терміни
„Environmental management” і „Ecological management” більшість авторів перекладають однаково як
„екологічний менеджмент”, хоча є велика відмінність, яка, за думкою Пахомової Н.В. та Рихтер К.К.,
полягає в наступному [10, с.382]:
- менеджмент природокористування (environmental management), для якого характерний
традиційний „захисний підхід”, не вимагає зміни існуючої техніко-економічної парадигми;
- екологічний менеджмент (ecological management) передбачає пошук вузьких місць у соціоеколого-економічних системах управління підприємствами як основи для прийняття екологічно
збалансованих управлінських рішень.
Таким чином, управління довкіллям є підсистемою системи управління, орієнтованої на певний
об'єкт (подібно до кадрового, виробничого або фінансового менеджменту).
Європейська система EMAS (Environmental Management and Audit System) дає наступний погляд
на принципові характеристики складових елементів поняття еколого-економічного управління [11]:
- відповідальна, екологічно орієнтована підприємницька політика є внутрішнім поняттям всіх дій
фірми відносно груп її інтересів. Як сукупність вищестоящих рамкових норм, що визначають
екологічно прийнятне поле дій для підприємства, підприємницька політика позначає одночасно дорогу
і мету роботи фірми у напрямі бажаної зміни її функціонування;
- управлінські завдання охорони довкілля на підприємстві націлені або на недопущення
виникнення навантаження на внутрішнє і зовнішнє виробниче довкілля, або, щонайменше, на її
усунення і зменшення.
Дане визначення економіко-екологічного управління і його цілей підкреслює необхідність
здійснення фірмою природоохоронних заходів при організації виробництва. Тобто завдання зниження
навантаження на екосистеми, забезпечення їх нормального стану є настільки ж важливим, як і
забезпечення існування самої фірми.
В межах аналізу взаємозв’язку екологічної та економічної сфер господарювання, а також
виявлення домінування економічних чи екологічних цілей прийнято виділяти два основні напрями [12],
а саме: домінування економічних цілей над екологічними, або навпаки. Крім цих залежностей є ще
одна найбільш прогресивна – це збалансований взаємозв'язок економіки й екології. На думку
Садекова А.А., такі залежності можна представити наступним чином (рис. 1).
Еколого-економічний аналіз є важливим інструментом оцінки екологічної стійкості підприємств і
галузей. З його допомогою можливо приймати оптимальні управлінські рішення у сфері
природокористування й охорони довкілля.
екологія

екологія

економіка

екологія

Переважання
економічних цілей

економіка

Переважання
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Взаємовизначення
економічних і екологічних цілей

Рис. 1. Взаємодія екологічних і економічних цілей
Джерело: на підставі [13]

Тому, на наш погляд, “економіко-екологічний аналіз” можна трактувати як інформаційноаналітичний інструмент сучасного менеджменту, що представляє собою систему обліку, контролю,
аналізу і аудиту, реалізація яких сприяє обґрунтуванню альтернативних підходів при здійсненні
оперативного й стратегічного управління підприємством, спрямованих на підвищення еколого-

185

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

економічної ефективності.
Крім цього зазначимо, що економіко-екологічний аналіз є необхідною основою для подальшого
удосконалення структурної побудови
організаційно-економічного
механізму
підприємства,
прогнозування його розвитку, а також оцінювання впливу господарської діяльності на навколишнє
середовище.
На підґрунті сучасних підходів до процедури проведення економічного та екологічного аналізу,
на наш погляд, комплексний економіко-екологічний аналіз слід розглядати у трьох напрямках, а саме –
фінансовому, управлінському та ринковому екологічному (табл. 1).
Таблиця 1
Складові економіко-екологічного аналізу діяльності підприємства
Економіко-екологічний аналіз підприємства
Фінансово-економічний
(фінансовий)

Техніко-економічний
(управлінський)

Екологічний
(ринковий)

1. Аналіз фінансових результатів
діяльності та рентабельності

Аналіз виробництва продукції
(робіт, послуг)
2. Аналіз реалізації продукції
та
марке-тингової діяльності (4Р)

1. Аналіз довкілля та впливу на
навколишнє середовище
2. Екологічно адаптовані PEST, GAP
- аналіз
3. Економіко-екологічний баланс:
виробництва;
продукції;
підприємства;
місця розташування

1.

2. Аналіз фінансового стану

3. Аналіз ефективності інвестиційної
діяльності

3. Аналіз використання виробничих
ресурсів
і
організаційнотехнічного рівня підприємства

4. Аналіз потоків грошових коштів

4. Аналіз витрат на виробництво та
собівартості продукції

4. ABC/XYZ-аналіз

5. Аналіз вартості підприємства

5.
Аналіз
управлінської
сфери
(прийняття і виконання рішень,
кадрова
політика,
структура
керування тощо)

5. SWOT-аналіз (адаптований до
екологічної
діяльності
підприємства)

6. Економіко-екологічний моніторинг

Джерело: розроблено автором

Особливе значення при оцінці ринкової складової економіко-екологічного аналізу займає SWOT
– аналіз. Економіко-екологічний профіль в межах сильних сторін та вузьких місць наведено на рис. 2.
Для кожного фактора приводиться експертна оцінка його вагомості.
Оцінка

Релевантний потенціал успіху
добре

середньо

погано

Техніко-екологічні ноу-хау
Фінансовий потенціал заходів
з охорони довкілля
Здатність продукції до рециклінгу
Зацікавленість та гнучкість керівництва підприємством у
вирішенні
екологічних проблем
Можливість екологічно сприятливого збуту
Можливості заміни небезпечних матеріалів
Екологічна прийнятність логістичної концепції
Еколого орієнтований маркетинг
Мотивація персоналу до охорони навколишнього середовища

Досліджувана сфера діяльності підприємства

Власна оцінка найсильніших конкурентів

Рис. 2. Економіко-екологічний профіль сильних сторін та вузьких місць підприємства у
межах SWOT- аналізу
Джерело: на підставі [14]

В межах економіко-екологічного аналізу на підприємствах формується економіко-екологічний

186

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

баланс. Для еколого-економічного аналізу підприємства Гартмут Г. запропонував використовувати
наступну систему економіко-екологічних балансів [14]: виробничий економіко-екологічний баланс
(баланс входу-виходу виробництва); економіко-екологічний баланс процесу; економіко-екологічний
баланс продукції; економіко-екологічний баланс місця розташування.
Виробничий економіко-екологічний баланс є внутрішнім інструментом контролінгу для
управління потоками відходів та емісій. При першому встановленні фактичного стану виявляються
вузькі місця та визначаються пріоритети для подальшого обліку. Економіко-екологічний баланс
процесів є частковими кроками при розробці шляхів вирішення питань уникнення емісій. Одночасно
вони утворюють базу для складання балансів продукції. Економіко-екологічний баланс продукції як
сума балансів процесів упродовж життєвого циклу продукції мають різні сфери використання і можуть
у зв’язку з цим мати різне методичне забезпечення. Їх метою є виявлення та оцінка впливів на
довкілля. Економіко-екологічний баланс процесів та продукції дають змогу здійснити перевірку
виготовленої продукції та виробничих процесів, а також екологічну оптимізацію способів заміни.
Економіко-екологічний баланс місця розташування аналогічно до першої екологічної перевірки може
складатися для місця розташування підприємства. Будучи зумовленою інвестиційними потребами та
необхідністю проведення санації, він є важливою складовою при виявленні ризиків виникнення
аварійних ситуацій, екологічної відповідальності та реальної вартості підприємства [14].
Висновки з даного дослідження. Формування нових наукових підходів до розкриття сутності
економіко-екологічного аналізу систем екологічного управління обумовлено удосконаленням та
сучасним баченням економічного управління. У статті сформовано структурно-системне уявлення
поняття „економіко-екологічний аналіз”, яке на відміну від існуючих трактується як інформаційноаналітичний інструмент діагностики, реалізація якого сприяє обґрунтуванню альтернативних підходів
при здійсненні оперативного й стратегічного управління підприємством, спрямованих на підвищення
його економіко-екологічної ефективності. Для підвищення ефективності аналітичної роботи на
вітчизняних підприємствах запропоновано комплексний економіко-екологічний аналіз здійснювати у
трьох напрямках, а саме – фінансовому, управлінському та ринковому екологічному.
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Постановка проблеми. Однією з основних складових частин фінансово-економічної системи
природокористування та раціонального використання природних ресурсів є платежі за забруднення та
використання земель. Від того, наскільки вищевказана система надійна й ефективна, багато в чому
залежить раціональне використання земельних ресурсів і стан навколишнього середовища країни.
Нині у світі активізується процес переходу від фронтальної, споживацької моделі
функціонування національних господарств до моделі екологобезпечного самопідтримуючого
соціально-економічного розвитку. Акцент робиться на необхідності формування загальної
відповідальності всіх держав і їх взаємодії у реалізації ідей сталого розвитку, "створення передумов
для збалансування інтересів суспільства і можливостей природи" [9]. Основною проблемою на шляху
до забезпечення дієвості досконалого фінансово-економічного механізму землекористування є
підвищення зацікавленості суб'єктів-забруднювачів та користувачів природних ресурсів, стимулювання
екологічного оподаткування та забезпечення його реалізації у даній сфері.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням фінансово-економічного механізму
природокористування, зокрема землекористування, присвячено величезний науковий пласт розвідок
радянських та українських вчених-екологів та економістів - В.Гофмана, Т.Галушкіної [1], В. Міщенка,
Б. Данилишина, А. Веклича, А. Кашенка, М. Ступеня, С.Харічкова, Т. Хачатурова, Є. Хлобистова та ін.
Однак питання фінансово-економічного регулювання в галузі екологізації землекористування в умовах
платності земельних ресурсів не досліджені в достатньому обсязі, незважаючи на великий спектр
робіт зарубіжних авторів та вітчизняних вчених. До того ж, існує низка проблем, дослідження яких
вельми розрізнені, особливо в питаннях формування ефективної моделі збалансованого соціоеколого-економічного розвитку територій з одночасних врахуванням потреб та інтересів суб'єктів
земельних відносин.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження існуючого нормативно-правового підґрунтя
фінансового аспекту землекористування міських агломерацій та визначення шляхів його
вдосконалення з врахуванням еколого-економічних умов розвитку територій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи механізм
управління
природоохоронною діяльністю, слід виокремити базисні умови раціоналізації політики
землекористування:
• платність процесу землекористування;
• відшкодування втрат та збитків;
• цільове використання коштів, отриманих від платежів за використання та забруднення
земель [1].
До складових частин фінансового механізму охорони навколишнього середовища, які націлені
на стимулювання проведення природоохоронних заходів, відносяться: екологічна податкова політика;
система платежів за користування природними ресурсами; платежі за забруднення навколишнього
середовища; екологічне страхування; політика ціноутворення на екологічно чисту продукцію,
технології і т.д.
У країнах з розвиненою ринковою економікою, що мають, як правило, значні просування в галузі
екологічної політики, відмінною рисою сформованих систем управління охороною навколишнього
середовища є широке використання економічних регуляторів для стимулювання раціонального
землекористування. Зазвичай, коли говорять про механізми реалізації екологічної політики, виділяють
три підходи:
• пряме регулювання, пов'язане з впливом держави (іноді це регулювання визначається як
«командуй і контролюй») - нормативно-правові, адміністративно-контрольні заходи, пряме
регламентування і т.д.;
• економічне стимулювання, пов'язане з розвитком ринкових механізмів;
• змішані механізми, що поєднують перші два підходи.
У світі в галузі охорони навколишнього середовища найбільш широко поширене пряме
регулювання, що базується на законодавстві.
Розглядаючи українське земельне законодавство на предмет фінансово-економічних механізмів
управління земельними відносинами, варто зауважити наступне. У законодавстві України відсутні
екологічні податки за забруднення земельних ресурсів. Основним нормативно-правовим документом
[2] серед інших видів екологічних податків, податку за забруднення земель не виділено. Нормативноправовими актами [3] передбачене відшкодування збитків, заподіяних вилученням (викупом) та
тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання,
погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або
приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок. Але збитки відшкодовуються землевласникам та
землекористувачам. А відшкодуванню втрат підлягають втрати тільки сільськогосподарських угідь,
лісових земель та чагарників. Відсутні норми, що закріплюють відшкодування втрат рекреаційних
територій як земель, призначених для оздоровлення та відпочинку населення.
Але, розглядаючи питання наповнення Державного бюджету України, можна сказати, що у 2014
році заплановано 549,6 млн. грн на керівництво та управління у сфері земельних ресурсів, 221,4 млн.
грн на проведення земельної реформи та 143,7 млн. грн на здійснення природоохоронних заходів [4],
а доходи від плати за землю є вагомим джерелом для фінансування вищевказаних заходів (табл. 1).
Вирішуючи завдання сталого еколого-економічного розвитку територій, важливим є розробка
досконалого механізму функціонального розмежування, оцінки відповідних земель із врахуванням
містобудівних умов території для визначення їх статусу, шляхів використання, цінності, розробки
системи податків та зборів, механізму стягнень та штрафів. Податковим кодексом України (далі – ПКУ)
(ст.276) встановлено, що податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та
об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не
пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у 5-тикратному
розмірі податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 ПКУ [2]. Але одночасно, так як базою
оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, аналізуючи коефіцієнти, які є
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складовими частинами для обрахунку нормативної грошової оцінки, можна зробити висновок, що для
земель рекреаційного призначення встановлені понижувальні коефіцієнти. Визначаючи нормативну
грошову оцінку земель рекреаційного призначення приміських територій, варто відзначити нещодавні
зміни нормативно-правових актів, що регулюють питання визначення та оцінки відповідних земель.
Нормативна грошова оцінка вищевказаних земель визначається згідно Порядку. Вперше відповідний
Порядок був прийнятий у 2006 році [6], але у 2013 році Порядок був змінений та вдосконалений
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.08.2013 № 508 [7].
Порівняльні параметри відповідних документів наведені у таблиці 2.
Таблиця 1
Динаміка доходів Зведеного бюджету від плати за землю
Рік

Показник
Доходи
Зведеного
бюджету України
від
плати
за
землю, млн. грн

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2032,3

2293,2

2718,2

3122,3

3889,3

6681,4

8362,7

9539,9

10700,9

12581,7

Джерело: складено на підставі [5]

Таблиця 2
Порівняльна характеристика законодавчого визначення нормативної грошової оцінки
земель рекреаційного призначення
№

2

Коефіцієнт, який враховує місце
розташування земель

1

Загальна формула

2

Рентний дохід /
економічний
ефект

1

3

Рік

Визначення
2013

2006

3
Цн = Пд × Рд × Ск × Км × Кв × Кмц × Кі
Пд - площа земельної ділянки, кв. м;
Рд - рентний дохід на один кв. м площі
Ск -строк капіталізації(33 роки)
Км - коефіцієнт, який враховує місце розташування земель
Кв - коефіцієнт, який враховує вид використання земельної
ділянки
Кмц - коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки
до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного,
історико-культурного призначення
Кі - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель

4
Ц = Ен х Тк х Кмц х Пд
Ен - нормативний середньорічний
економічний ефект від
використання земель
рекреаційного призначення в
розрахунку на 1 квадр. м (у грн);
Тк - термін капіталізації
нормативного середньорічного
економічного ефекту, (33 роки);
Кмц - коефіцієнт, який
характеризує місце розташування
та цінність земельної ділянки;
Пд - площа земельної ділянки, кв.
м;

0,0627 грн/кв. м на рік

0,050 грн/кв. м на рік

Км = Кр × Кл
Кр - коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця
розташування кадастрового кварталу
Кл - коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця
розташування кадастрового кварталу за територіальнопланувальними, інженерно-геологічними, історикокультурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними
та іншими умовами

Кмц = Км х Кц х Кс
Км - коефіцієнт, який враховує
місце розташування земельної
ділянки земельної ділянки
Кц - коефіцієнт, який враховує
цінність об'єктів рекреаційного
призначення;
Кс - враховує статус об'єктів
оздоровчого, природнозаповідного призначення
призначення (рекреаційний статус
не передбачено)
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продовження табл. 2
2
Складові показники Коефіцієнту місця
розташування об'єкту

1
4

7

Індексація
нормативної
грошової
оцінки

6

Коефіцієнт, який враховує
вид використання
земельної ділянки

Коефіцієнт, який враховує
належність земельної
ділянки до земель
природоохоронного,
оздоровчого,
рекреаційного, історикокультурного призначення

5

3
Кр = Кр1* × Кр2 × Кр3
Кр1* - коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового
кварталу від населених пунктів
Кр2 - коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового
кварталу від автомобільних доріг державного значення
Кр3 - коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового
кварталу у зонах забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи
* Відповідний коефіцієнт розраховується за

формулою:
,
де Цнм - середня вартість одного квадратного метра земель
населеного пункту залежно від регіональних факторів місця
розташування
Кпт - коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності
територій у зоні впливу населених пунктів ( понижувальний
коефіцієнт, обернено пропорційний чисельності населення)
Кмц = Кмц1 × Кмц2
Кмц1 - враховує цінність земель рекреаційного призначення
Кмц2 - коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного призначення та
приймається: для об’єктів місцевого значення - 1,1; для
об’єктів загальнодержавного значення - 1,3

Кв* = Кв1 × Кв2 × Кв3 × Кв4
Кв1 - коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки
Кв2 - коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у
формуванні рентного доходу та визначається для земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
Кв3 - коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових
насаджень;
Кв4 - коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів
* Із формули можна зробити висновок, що для переважної
більшості рекреаційних територій, де не враховуються вплив
лісів та водних об'эктів коефіцієнт Кв складає 1
Кі - коефіцієнт індексації визначається щорічно на підставі
постанови Кабінету Міністрів України

4
Км = Кр1 × Кр2 × Кр3 ×Кр4
Кр1 - коефіцієнт, який враховує
місце розташування населених
пунктів у приміських зонах великих
міст (підвищувальний коефіцієнт)
Кр2, Кр3 - коефіцієнти, які
враховують місце розташування
земельної ділянки відносно
адміністративних центрів (Кр2) та
найближчого населеного пункту,
що має магістральні шляхи
сполучення (Кр3)
Кр4- коефіцієнт, який враховує
розташування у зонах
радіоактивного забруднення

Відповідні коефіцієнти враховані
при визначенні коефіцієнта, який
враховує місце розташування
земельної ділянки земельної
ділянки (Кц та Кс)

-

Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки підлягає
індексації (п. 4.2.)

Джерело: розроблено автором на основі [6; 7]

Підсумовуючи дані вищевикладених нормативно-правових актів, варто відзначити, що в існуючих
умовах знизилась цінність знаходження земельних ділянок у приміських зонах великих населених пунктів.
Якщо раніше до відповідних земельних ділянок застосовувались підвищувальні коефіцієнти - то згідно
нового Порядку - понижувальні. Серед позитивних змін варто відзначити, що землі рекреаційного
призначення включено до переліку територій, статус яких враховується при визначенні спеціалізованого
коефіцієнта, котрий враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного призначення. Аналізуючи загальний алгоритм визначення
нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів [7], однією із складових частин є
показник нормативу рентного доходу від використання земель. Для земель рекреаційного призначення він
становить 0,0627. Також визначені понижувальні коефіцієнти, які враховують ступінь містобудівної цінності
територій у зоні впливу населених пунктів, що є важливим фактором для рекреаційних територій саме
приміських зон, зважаючи на їх безпосередню близькість до міст-центрів. Навіть включаючи підвищувальні
коефіцієнти, які враховують цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення
та локальні коефіцієнти у межах території рекреаційного призначення, можна стверджувати, що вони не
компенсують один одного. Рекреаційне землекористування виступає в даному питанні як процес, що має
двоїстий характер. З однієї сторони - земля є базисом виробництва, а рекреаційні території - джерелом
доходів багатьох підприємців. З іншого боку рекреаційні землі відіграють важливу роль у соціально -
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екологічному аспекті розвитку країни, як території зелених зон і зелених насаджень, об'єктів фізичної
культури, спорту та відпочинку населення. Особливо, враховуючи приклади так званого «приховування»
дійсного цільового використання земельних ділянок та спекуляцій в процесі оформлення
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, вживання таких понижуючих нормативів, на нашу
думку, потребує додаткових досліджень. При вирахуванні нормативної грошової оцінки в межах населених
пунктів до земель зелених насаджень, земель рекреаційного та оздоровчого призначення застосовуються
понижуючі коефіцієнти 0,5, які фактично скорочують суму нормативної грошової оцінки вдвічі [8]. Варто
зазначити, що одночасно існують і підвищуючи коефіцієнти, але вони застосовуються для обмеженого
переліку ділянок та не компенсують понижуючого коефіцієнта функціонального використання.
Висновки з даного дослідження. Досліджуючи особливості формування фінансової складової
розвитку рекреаційних територій міських агломерацій в Україні, першочергову увагу привертає на себе
недосконалість процесу оцінки відповідних земель із врахуванням соціо-еколого-орієнтованих засад
їхнього впорядкування. Це означає, що вагома складова наповнення Державного бюджету (та, як
наслідок, можливість інвестування в природоохоронні заходи) є недосконалою.
Головною метою фінансово-економічного механізму землекористування та природоохоронної
діяльності є поліпшення екологічної обстановки в країні з мінімальними витратами матеріальних і
трудових ресурсів. Тому необхідними шляхами його вдосконалення є:
• орієнтація нормативно-правового підґрунтя у напрямок еколого-економічного збалансованого
розвитку рекреаційних територій;
• запровадження досконалої системи контролю за виконанням землевласниками та
землекористувачами встановлених законодавством вимог щодо раціонального використання ресурсів
територій;
• стимулювання землевласників та землекористувачів до зменшення шкідливого впливу на
рекреаційні території, підвищення якості ґрунтів, сприяння збільшенню кількісного складу територій
рекреаційного, природо-заповідного та оздоровчого призначення;
• створення за рахунок коштів, отриманих від екологічних зборів та платежів, незалежного від
державного та місцевих бюджетів джерела фінансування природоохоронних заходів та робіт;
• сприяння впровадженню засад екологічної політики у процес функціонування кожного суб'єкту,
діяльність якого пов'язана з впливом на земельні ресурси.
Відтак, основним напрямком завершального етапу вдосконалення фінансового механізму
рекреаційного землекористування повинно стати формування нових економіко-правових засад оцінки
земель та економічного ефекту від їх використання.
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MAJOR ASPECTS OF METHOGOLOGICAL APPROACHES TO
TAXONOMY OF TRANSACTION COSTS ASSOCIATED WITH
IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2003/87/EC
Постановка проблеми. Гармонізація або апроксимація регуляторної бази в галузі контролю
викидів парникових газів (ПГ) до відповідного законодавства Європейського Союзу в рамках Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони (надалі − Угода), створює передумови для
виникнення додаткових витрат як на державному рівні, так і приватним сектором на імплементацію
вимог Угоди, точніше на імплементацію Директиви 2003/87/ЕС про впровадження схеми торгівлі
дозволами на викиди парникових газів в межах Співтовариства. Оскільки проблематика впровадження
в Україні передбачених Директивою 2003/87/ЕС ринкових механізмів регулювання викидів парникових
газів (ПГ), а саме схеми торгівлі викидами, − достатньо нова, надзвичайно важливим є проведення
категоризації та визначення основних складових елементів витрат на впровадження Директиви та
індикативна оцінка адміністративних витрат, що можуть бути понесені приватним сектором за умови
створення та запуску схеми торгівлі викидами (СТВ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика фінансування природоохоронної
діяльності досліджується в численних працях українських вчених, зокрема, Балацького О.Ф.,
Кірсанової О.В., Веклич О.О., Замули І.В. та інших. Дискусія відбувається, в основному, в площині
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удосконалення категоризації, обліку та відображення загальних природоохоронних витрат без
розбивки на спеціалізовані витрати, що можуть бути понесені внаслідок імплементації окремих
інструментів екологічного регулювання. Довбенко М.В. дещо виходить за межі традиційної для
вітчизняних фахівців сфери досліджень, фокусуючи увагу на винятковій ролі трансакційних витрат при
аналізі застосування теореми Роналда Коуза для регулювання викидів парникових газів. В той же час
зарубіжні вчені D. Ellerman, L. McCann, R. Betz, R.N. Stavins, опираючись на тривалу історію
функціонування схеми торгівлі викидами/дозволами в США та Європейському Союзі, розглядають
витрати приватного сектору на скорочення викидів ПГ через призму адміністративних та
трансакційних витрат.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка та обґрунтування методологічних засад
щодо категоризації витрат приватного сектору на впровадження вимог Директиви 2003/87/ЕС − схеми
торгівлі викидами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Директива 2003/87/ЕС передбачає встановлення
загального обмеження на викиди ПГ для установок, що відповідають критеріям, зазначеним в Додатку
1
І Директиви 2003/87/ЕС. Кожна установка-учасник СТВ отримує індивідуальне обмеження на викиди в
рамках загального обмеження, тобто певну кількість дозволів на викиди ПГ, причому один (1) дозвіл
дорівнює одній (1) тонні діоксиду вуглецю (СО2-екв). По закінченню звітного періоду та проведенню
відповідних заходів в рамках процесу моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ), кожна установка
зобов’язана здати відповідному регуляторному органу ту кількість дозволів, що відповідає обсягам
здійснених (верифікованих) за звітний період викидів ПГ. Якщо верифіковані за звітний період викиди
перевищують індивідуальне обмеження, установка зобов’язана: 1) закупити недостачу дозволів на
внутрішньому вуглецевому ринку; 2) покрити недостачу за рахунок закупки одиниць скорочень викидів,
згенерованих в рамках проектних механізмів, визнаних регуляторним органом як взаємозамінні зі
дозволами на викиди; 3) оплатити штрафні санкції в розмірі 100 євро за кожну тону СО2 надлишкового
обсягу (ст. 16 Директиви 2003/87/ЕС) [1]; або 4) скоротити обсяги викидів ПГ до встановленого рівня −
індивідуального обмеження.
Безсумнівно, впровадження такого складного інструменту екологічного регулювання вимагатиме
від приватного сектору впровадження системи екологічного планування, обліку, контролю, аналізу та
2
аудиту в сфері контролю викидів ПГ − так званих адміністративних або трансакційних витрат , − що
вимагає більш ґрунтовного вивчення альтернативних підходів при здійсненні оперативного та
стратегічного управління підприємством. На винятковість впливу трансакційних витрат свого часу
звернув увагу Рональд Коуз у роботі «Проблеми соціальних витрат» [2, c. 1-44]. Довбенко М.В.
наводить теорему Коуза у такому перекладі: «Якщо права власності чітко визначені, а трансакційні
витрати дорівнюють нулю, то алокація ресурсів (структура виробництва) залишатиметься незмінною
та ефективною незалежно від змін у розподілі прав власності». Тобто за умови існування
трансакційних витрат, розподіл прав власності безпосередньо впливатиме на ефективність
виробництва [3, c. 28]. Екстраполюючи такий висновок на ринок дозволів на викиди парникових газів,
можна стверджувати, що високі трансакційні витрати при впровадженні СТВ, вірогідно, впливатимуть
на ефективність виконання зобов’язань щодо регулювання викидів ПГ та створюватимуть перешкоди
для саморегуляції ринку та формування рівноважної ціни на дозволи.
Вітчизняні науковці роблять акцент на існуючі недоліки методики обліку витрат на природоохоронну
діяльність, що не дозволяють сформувати коректну звітність стосовно витрат підприємства [4, c. 47],
врахувати всі витрати, здійснені в рамках природоохоронних заходів (тим більше виокремити
фінансування заходів у рамках впровадження одного інструменту екологічного регулювання), та, в свою
чергу, визначити реферативну базу для операційного та стратегічного планування. Саме тому
надзвичайно важливим є визначення структури та індикативної величини затрат на впровадження вимог
Директиви 2003/87/ЕС ex ante, адже без належного планування підприємства ризикують не зауважити
понесені витрати на СТВ і, відповідно, проігнорувати існуючі важелі для ефективного управління, точніше −
мінімізації, витрат. Більше того, розуміння таксономії потенційних витрат дозволяє коректно спланувати
фінансове навантаження на підприємство та спрогнозувати розподіл фінансових ресурсів та їх величину в
часовій перспективі. Особливу роль такі ввідні дані відіграють для компаній, в управлінні яких знаходиться
декілька окремих установок з децентралізованим управлінням: консолідація витрат є одним із найбільш
ефективних заходів щодо їх мінімізації.
Постає питання, які переваги можна отримати, провівши категоризацію, облік та оцінку
трансакційних витрат? Laura McCann [5, с. 528] виділяє чотири основних переваги: по-перше, аналіз
трансакційних витрат при введенні природоохоронних політик найбільш раціонально проводити до,
1
Додаток І включає: енергетичні підприємства (установки з номінальною тепловою потужністю, яка перевищує 20 МВ,
нафтопереробні заводи, коксові печі; виробництво та переробку чорних металів; гірничовидобувну промисловість;
установки для виробництва скла, включаючи скляне волокно; установки для виробництва керамічної продукції; виробництво
целюлози та паперу.
2
Дискусія щодо використання термінології наведена автором нижче.
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власне, впровадження відповідної політики-інструменту, адже застосування порівняльного аналізу
витрат дозволяє удосконалити попередню оцінку та скрінінг альтернативних політичних рішень.
Проте, на сьогодні Україна вже взяла на себе зобов’язання щодо впровадження низки інструментів
екологічного регулювання − не лише схеми торгівлі викидами, але й низки інших директив ЄС в сфері
охорони навколишнього середовища − тому основним позитивним ефектом, що є другою перевагою
згідно з Laura McCann, може стати підвищення ефективності дизайну та процесу впровадження
політик з метою досягнення певних цілей. По-третє, визначення трансакційних витрат сприяє оцінці
існуючих політик з метою покращення їх ефективності та, по-четверте, визначенню впливу політик
протягом усього їх життєвого циклу на процес бюджетування.
Laura McCann та співавтори підійшли до вивчення проблематики трансакційних витрат,
зауважуючи фінансування політик-інструментів протягом усього їх життєвого циклу: від так званого
базового періоду (починається зі зростаючого занепокоєння громадськості та допоки новий інструмент
екологічного регулювання запропонований до імплементації) та до фінальної стадії - «впроваджена
програма», коли інструмент функціонує в повному обсязі та є частиною рутини для громадськості.
Трансакційні витрати підприємства на впровадження інструменту займають незначну частину
дослідження, проте автори підкреслюють значущість витрат приватного сектору як визначальної
складової для впровадження інструменту.
Peter Heindl [6], в свою чергу, стверджує, що інтерес до трансакційних витрат викликаний двома
факторами: і) саме існування трансакційних витрат може призвести до неочікуваних «провалів» ринку,
наприклад, при впровадженні нових вимог в природоохоронній сфері, і таким чином спричинити
зниження добробуту у порівнянні зі сценарієм, при якому трансакційні витрати дорівнюють нулю; іі) не
лише економічні агенти реагують на «провали», у зв’язку з чим може виникнути зниження добробуту,
але і фірми адаптуються до цих «провалів», надалі змінюючи загальну структуру ринку. Наприклад,
трансакційні витрати матимуть більш жорсткий вплив на малі фірми або забруднювачів у порівняні з
великими фірмами, тому такі «провали», спровоковані впровадженням нових політик, можуть
призвести до оптимізації розміру фірм або збільшенню оптимального розміру фірми, що дозволяє
мінімізувати затрати. Також зміни в структурі ринку можуть означати і створення бар’єрів для
входження на ринок для нових учасників. Все це в сумі матиме негативний ефект на економіку,
сприяючи концентрації фірм та послабленню конкурентного середовища. Більше того, на думку
дослідника, розуміння суті, таксономії та величини трансакційних витрат важливо з точки зору
інтерналізації екстерналій (зовнішніх ефектів), адже саме існування трансакційних витрат передбачає
неповну інтерналізацію.
Axel Michaelowa [7] розглядає трансакційні витрати з точки зору стратегічного планування для
виконання зобов’язань країнами Додатку Б Кіотського протоколу. У даному випадку варто провести
аналогію з оцінкою альтернативних сценаріїв при виконанні зобов’язань в рамках СТВ. Отже, автор
зазначає, що трансакційні витрати зміщують криву пропозиції вверх, тим самим збільшуючи ціну за
одну тону СО2-екв. при незмінних об’ємах реалізації, тобто при трансакційних витратах на
впровадження та закупку квот, згенерованих механізмом чистого розвитку (МЧР) в рамках Кіотського
протоколу, що перевищують трансакційні витрати на проекти Спільного Впровадження (СВ), частка
квот МЧР на ринку зменшуватиметься, частка СВ, навпаки, збільшуватиметься. При проведенні
паралелей з СТВ, то частка використання альтернативних сценаріїв (наприклад, купівля дозволів на
вторинному ринку або інвестування у впровадження проектів в третіх країнах, чи в секторах, що не
входять в СТВ), значною мірою, змінюватиметься залежно від величини асоційованих з ними
трансакційних витрат.
М. Довбенко [3, с. 33] також розглядає проблематику трансакційних витрат через призму
впровадження в Україні механізмів Кіотського протоколу, зокрема, СВ. Дослідник доцільно зауважує,
що «підприємства, що долучаються до виконання вимог Кіотського протоколу, мають високі
трансакційні витрати і зазнають фінансових ризиків, які супроводжують реалізацію проектів СВ, тому
державі не варто накладати жодних додаткових податків, акцизних чи інших зборів», адже це, в свою
чергу, збільшить трансакційні витрати та поставить під сумнів ефективність самого інструменту.
Розуміння суті трансакційних витрат важливе й з точки зору обліку, оскільки стратегічне
планування не доцільне без подальшого формування чіткої звітності. Вітчизняні вчені протягом
останнього десятиліття активно досліджують проблематику формування бухгалтерської звітності.
Зважаючи на те, що методика, яка використовується сьогодні в Україні для визначення витрат на
природоохоронну діяльність, розроблена більше 20 років тому - не існує єдиного визначення поняття
витрат на природоохоронну діяльність підприємства. На сьогодні існує необхідність екологічного
обліку, який би дозволив виділяти окремі природоохоронні рахунки та дозволяв контролювати
плановий кошторис витрат, акумулювати дані про загальну суму витрат [4, с. 46].
Варто зауважити, що деякі автори вважають доцільним відображати облікові дані про витрати
природоохоронної діяльності на спеціальному рахунку «Витрати природоохоронної діяльності» [8, с.
5]. Вірогідно, реалізація цього задуму дещо збільшить обсяг облікових робіт на підприємстві, але
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дозволить уникнути перегрупування даних первинного та аналітичного обліку, що знижує точність та
достовірність отриманої таким чином інформації [4, с. 48].
Інші дослідники акцентують увагу на необхідності виділяти індивідуальні природоохоронні
позиції в межах обліку витрат на виробництво, наприклад, витрати на підготовку та перепідготовку
кадрів у природоохоронній сфері, амортизаційні відрахування на повне відновлення основних
природоохоронних виробничих фондів, спеціальні послуги зовнішніми постачальниками [8, с. 6]. Таким
чином можна забезпечити необхідний рівень деталізації при визначенні окремих видів витрат на
природоохоронну діяльність, що матиме на меті полегшення управління операціями, пов’язаними з
екологічними аспектами, та дозволить сформувати чітке бачення щодо здійснених витрат на окремі
види діяльності в межах природоохоронних заходів та, більше того, виокремити фінансування на
впровадження та функціонування різних інструментів екологічного регулювання, зокрема, схеми
торгівлі викидами.
Дискусії щодо проблематики обліку та, особливо, практичне застосування результату цих дискусій
видаються надзвичайно важливими для установок − потенційних учасників СТВ, адже при імплементації
вимог Директиви 2003/87/ЕС установкам доведеться понести низку затрат адміністративного характеру,
які на практиці не будуть безпосередньо спрямовані на регуляцію викидів ПГ. Недосконалість методик
обліку може призвести до применшення витрат та виключення низки елементів витрат зі звітності щодо
впровадження вимог Директиви 2003/87/ЕС установкою зі внесенням їх до загальногосподарських витрат.
Саме тому методики обліку певною мірою повинні бути співзвучні не тільки зі витратами, виключно, на
природоохоронні заходи як, для прикладу, фінансування заходів по охороні водного, повітряного басейнів,
охороні земельних угідь та на рекультивації земель, охороні надр тощо [9, с. 68–75] або на усунення
причин чи наслідків забруднення, але й враховувати суміжні витрати, що пов’язані зі впровадження
природоохоронних практик або інструментів екологічного регулювання тих же водних ресурсів,
атмосферного повітря тощо.
Цюга М. [10, с. 140], провівши огляд значної кількості наукових праць щодо обліку витрат на
природоохоронні заходи, консолідує бачення вітчизняних та зарубіжних економістів у єдиний перелік:
− За цільовим призначенням: витрати на попередження забруднення, витрати на усунення
наслідків забруднення;
− За джерелами покриття: із собівартості, із прибутку, з екологічних фондів;
− За рівнем: в межах норм, понаднормові;
− За часом: авансові, поточні, майбутні;
− За відношенням до процесу виробництва: основні, накладні.
Така категоризація, проте, не дозволяє в достатній мірі деталізувати план фінансування заходів
щодо імплементації окремих інструментів екологічного регулювання, тому, ймовірно, стратегічне
планування витрат для впровадження схеми торгівлі викидами з використанням таких буде дещо
ускладненим, беручи до уваги рівень консолідованості пропонованих елементів класифікації.
Зрозуміло, що у зв’язку з новизною теми – Україна зараз стоїть на початку шляху розробки
відповідної регуляторної бази для створення СТВ − вітчизняні вчені лише починають опрацьовувати
питання, пов’язані з архітектурою та очікуваною екологічною та економічною ефективністю схеми. До
2013 р. проблематика трансакційних витрат установками на впровадження ринкових механізмів
екологічного регулювання практично не досліджувалась, оскільки хиткі перспективи для впровадження
СТВ в Україні запобігали внесенню цього питання в порядок денний вітчизняних наукових кіл. Саме
тому варто звернути увагу на значний доробок американських та європейських вчених, присвячений
витратам на імплементацію різноманітних інструментів екологічного регулювання, в тому числі −
схеми торгівлі викидами.
При цьому варто зауважити, що серед зарубіжних вчених немає єдності щодо позначення
терміну «витрати на природоохоронну діяльність» зі посиланням на конкретні інструменти. Дослідники
часто відносять до таких витрат різні елементи, інколи використовуючи термін «адміністративні
витрати» для їх консолідованого позначення. Часто «адміністративні витрати» вживаються для
позначення витрат на створення та розвиток інституційних потужностей − на створення та управління
регуляторними органами, відповідальними за розробку та впровадження відповідного інструменту, − а
«трансакційні витрати» означають витрати, понесені приватним сектором на виконання вимог
Директиви 2003/87/ЕС [11, c. 235-259]. Інколи термін «трансакційні витрати» також включає в себе і
витрати держави на створення відповідного інструменту регулювання [5, с. 530]. Зведену інформацію
щодо інтерпретації термінів «адміністративні» і «трансакційні» витрати деякими зарубіжними
авторами та перелік витрат, що, на думку цих авторів, необхідно враховувати установкам при
плануванні та обліку, наведено в таблиці 1.
В Податковому Кодексі України (ПКУ) [12] визначені загальні типи витрат, що враховуються при
обчисленні об’єкта оподаткування: витрати операційної діяльності, та так звані «інші витрати», що
складаються з адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат,
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інших витрат звичайної діяльності тощо. Автор пропонує здійснити спробу адаптувати зарубіжний
досвід до існуючої в Україні термінології та напрацювань українських фахівців.
Таблиця 1
Класифікація трансакційних витрат при впровадженні інструментів екологічного регулювання
Автор

Визначення

Складові елементи/Типи витрат на:

Stavins [13, с.
133‑ 134]

Трансакційні витрати можуть виникати при
передачі будь-якого права власності, оскільки
контрагентам для проведення обміну
необхідно знайти одне одного, комунікувати та
обмінюватись інформацією.

Laura McCann
[5, с. 533]

Трансакційні витрати - це ресурси, що
використовуються для визначення,
встановлення, підтримки та передачі прав
власності.
Трансакційні витрати включають
адміністративні витрати.

Denny
Ellerman [11,
с. 235‑ 259]

…непрямі витрати, що не пов’язані зі
скороченням парникових газів, але можуть
бути понесені при підготовці та участі в
програмі.

Axel
Michaelowa,
Marcus
Stronzik [7]

Витрати, які виникають при передачі будьякого права власності та відбуваються певною
мірою у всіх країнах з ринковою економікою.

Витрати на :
- Пошук та отримання інформації (в т.ч. винагорода
посередникам);
- Переговорний процес та прийняття рішення (витрати
часу та винагорода для брокерів, юридичного супроводу,
страхові послуги);
- Моніторинг та штрафні санкції.
- Дослідження та збір інформації;
- Законодавчі та судові витрати;
- Створення та впровадження;
- Підтримка функціонування та управління;
- Торгівля/укладання контрактів;
- Моніторинг/Виявлення;
- Судове переслідування/штрафні санкції
Трансакційні витрати виникають на рівні фірми при:
- створенні моніторингової системи;
- формуванні звітності щодо викидів ПГ;
- підписання договірної документації по наданню
послуг верифікаторами; та
- торгівлі дозволами
І) Витрати на пре-імплементацію: - пошук контрагента; переговорний процес; - розробку технічної документації; схвалення; - аудит; - розгляд проектної документації; реєстрацію;
ІІ) Витрати на впровадження: - моніторинг; верифікацію; - випуск квот; - штрафні санкції;
ІІІ) Витрати на торгівлю: - передачу; - реєстрацію рахунку
в вуглецевому реєстрі.

Так, до операційних витрат належать собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг - не релевантні при плануванні та обліку витрат на впровадження установкою правил
СТВ (ст. 138.1.1. ПКУ). В той же час до складу адміністративних витрат входять витрати на утримання
апарату управління; витрати на оплату праці адміністративного персоналу; винагорода за
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги, що отримує платник податку для
забезпечення господарської діяльності; витрати на врегулювання спорів у судах. Також витрати на
імплементацію СТВ можна віднести до витрат на збут відповідно до ст. 138.10.3. ПКУ, в тому числі
виплати комісійних нагород продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, які
забезпечують збут та інші витрати, що пов’язанні зі збутом дозволів на первинному (наприклад, через
аукціони) або вторинному ринку (біржових майданчиках).
Окрім цього інші операційні витрати включають інформаційне забезпечення господарської
діяльності та витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними
органами для провадження господарської діяльності (крім тих, вартість та строк використання яких
відповідають ознакам, встановленим для основних засобів Розділом I ПКУ, та підлягають амортизації
у складі нематеріальних активів). Для більш точної класифікації витрат з огляду на термінологію,
визначену в Українському правовому полі, першочерговим завданням для відповідального за
імплементацію СТВ компетентного органу, створення якого належить до переліку вимог Угоди про
асоціацію в межах впровадження Директиви 2003/87/ЕС, є визначення природи дозволів: ліцензія
(нематеріальний актив), товар, послуга тощо.
Окрім, безумовно, значного внеску зарубіжних вчених варто відмітити класифікацію, складену
М. Довбенко у статті «Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій» [3, с. 28, с.
33]. Автор стверджує, що трансакційними вважають витрати, котрі: а) пов’язані зі складанням проекту
угоди купівлі-продажу товарів і послуг (окрім ціни), проведенням переговорів і забезпечення гарантій
договору; б) виникають у разі неефективної адаптації та при коригуванні договору; в) коли схему
реалізації угоди порушено через огріхи в договорі, помилки, недоліки, інші передбачені зовнішні
чинники. Також автор зауважує, що проекти СВ супроводжують досить високі трансакційні витрати:
операційні; пов’язані з необхідністю ідентифікації цих проектів, розгляду та затвердження проектів,
моніторингу, верифікації їх виконання, сертифікації ОСВ; отримані в результаті виконання заходів у
межах проектів, ведення переговорів між учасниками проектів про розподіл отриманих ОСВ; агентські
виплати. Хоча М. Довбенко апелює до трансакційних витрат іншого ринкового інструменту
екологічного регулювання – СВ, варто підкреслити, що СТВ та СВ мають достатньо спільних
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особливостей, що, частково, дозволяє екстраполювати структуру витрат, запропоновану дослідником
для СВ, на СТВ.
Отже, які саме категорії трансакційних витрат, зважаючи на згенерований до сих пір науковий
доробок та особливі національні умови, доцільно вирізнити в рамках фінансування заходів щодо
впровадження схеми торгівлі викидами? Автор викладає свої міркування щодо цього питання в
таблиці 2.
Таблиця 2
Класифікація трансакційних витрат приватного сектору в Україні на впровадження вимог
Директиви 2003/87/ЕС
Тип

Капітальні

Характеристика

Структура

Витрати на підготовку до СТВ,
можливі і протягом періодів
зобов’язань.

Витрати на підготовку до СТВ
Адміністративні

Повторювані витрати на
функціонування СТВ

Операційні / трансакційні

Витрати пов’язані зі збутом та інші
операційні витрати.

 Витрати на установку додаткового обладнання для
моніторингу та звітності;
 Витрати на модернізацію або переобладнання
підприємства,
що
спричинене
виключно
впровадженням СТВ.
 Винагорода за проведення аналізу, надання
консалтингових послуг щодо встановлення рівня
викидів в базовому періоді та за розробку
низьковуглецевої
стратегії,
короткоабо
довгострокового плану дій;
 Розширення штату;
 Створення системи МЗВ на підприємстві;
 Оплата за створення та користування обліковими
записами у вуглецевому реєстрі;
 Юридичний супровід;
 Лобіювання.
 Моніторинг, звітність, верифікація;
 Юридичний супровід;
 Бухгалтерський облік;
 Робота з персоналом;
 При невиконанні зобов’язань: оплата штрафних
санкцій.
 Витрати на придбання дозволів на первинному
(аукціон) та вторинному (наприклад, біржа або
двосторонні угоди) ринках;
 Реєстрація на біржі, біржові збори за трансакцію;
 Витрати на брокеридж;
 Розширення штату – комерційна діяльність;
 Представницькі витрати.

Джерело: розробка автора на основі [13, с. 133-134], [5, с. 533], [11, с. 235-259], [7].

Спірним є категоризація витрат на придбання дозволів як трансакційних витрат. Зрозуміло, що
такі витрати більш доцільно вважати витратами на виконання зобов’язань, а не на адміністрування
3
процесу імплементації вимог Директиви 2003/87/ЕС. Проте незрозуміла природа дозволів , на даний
момент, не дозволяє конкретизувати структуру витрат - відповідно до ПКУ, дозволи варто вважати
частиною операційних (трансакційних) витрат. На нашу думку, зважаючи на загальноприйнятий підхід
до структури трансакційних витрат, витрати на виконання зобов’язань варто винести за межі
класифікації та проводити індикативну оцінку величини трансакційних витрат без врахування вартості
дозволів на викиди.
Висновки з даного дослідження. Результати аналізу структури та класифікації трансакційних
витрат на впровадження вимог Директиви 2003/87/ЕС будуть використані в подальших дослідженнях
та розрахунках діапазону зміни фінансування, необхідного для запуску СТВ приватним сектором.
Доцільно зазначити, що у кожного окремого суб’єкту господарювання формуватиметься своє
розуміння структури трансакційних витрат, яке, зазвичай, залежатиме від розміру підприємства,
потужності його адміністративного (корпоративного) апарату, кількості установок в його управлінні,
досвіду у використанні інших ринкових механізмів екологічного регулювання - наприклад, проектів
спільного впровадження тощо. Зрозуміло, що великі підприємства можуть віддати перевагу
формуванню внутрішньої інформаційної, аналітичної бази, збільшивши інвестиції в людський ресурс.
Невеликі компанії, вірогідно, звертатимуться за консультаціями до зовнішніх експертів, що в свою
чергу дає шанс на мінімізацію витрат на підготовку до запуску схеми. Результати дослідження
таксономії трансакційних витрат можуть бути цікавими саме для невеликих фірм, адже дозволять
створити стартові напрацювання для стратегічного планування витрати, як мінімум, в
короткостроковій перспективі.
3
Вірогідно, дозволи на викиди парникових газів для зручності бухгалтерського обліку будуть віднесені до нематеріальних
активів.
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ORGANIZATIONAL MECHANISM OF SOCIAL RESPONSIBILITY
DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES MANAGEMENT
Постановка проблеми. Роль і значення бізнесу у вирішенні завдань формування людського
капіталу суспільства, екологічної безпеки, соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
сьогодні зростає практично для усіх країн світового співтовариства. Тому особливо затребуваною
проблемою сучасної економічної науки та практики господарювання стає формування та розвиток
соціальної відповідальності бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань реалізації соціальних
проектів, формування цілей та стратегії розвитку соціальної відповідальності займалися Баюра Д.О.,
Бегма Ю.К. [1], Благов Ю.Є. [2], Брюховнецька Н.Ю. [3], Булєєв І.П. [3], Грішнова О.А. [7], Грицина Л.А.
[4], Клепіков Д.М. [5], Колот А.М. [7], Корнільєв К.Г [6], Лібанова Е.М., Пасєчнікова Л.В. [5] та ін. На
сьогодні невирішеними залишається питання, яким чином організаційний механізм управління
розвитком соціальної відповідальності має бути інтегрованим у систему менеджмента
сільськогосподарського підприємства.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування елементів організаційного механізму
управління розвитком соціальної відповідальності, який може бути інтегрований в систему
менеджмента сільськогосподарського підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні Україна перебуває у найглибшій за всю
історію своєї незалежності економічній, політичній і соціальній кризі. Держава доведена до межі
банкрутства, суспільство – до соціальної та гуманітарної катастрофи. Депресивний стан економіки
унеможливлює підтримання належних соціальних стандартів для переважної більшості населення.
Зберігаються мільярдні заборгованості із зарплат, соціальних виплат і допомог. Мільйони українських
сімей поставлені на межу виживання. У таблиці 1 наведено окремі показники розвитку сільського
господарства, зайнятості та рівня доходів працюючого населення України.
Зацікавленість суспільства у розвитку соціально орієнтованого бізнесу зумовлена тим, що від
його діяльності залежать: добробут і рівень життя громадян, соціально-економічна стабільність; рівень
виробництва; ефективність інвестицій у людський капітал, розвиток кадрового потенціалу; створення
нових робочих місць; забезпечення працівників гідним рівнем соціального забезпечення; стан і
охорона навколишнього середовища; підтримка місцевого співтовариства; формування бюджету
держави за рахунок податкових відрахувань.
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Таблиця 1
Зайнятість населення, продуктивність і оплата праці працівників галузі
«Сільське господарство, мисливство, лісове господарство» України
Показники

Рік
2000

2005

2010

2012

Кількість сільського населення, млн.
Припадає міського населення на 1особу сільського
населення, осіб
Природний приріст (скорочення), ‰:

16,0

15,0

14,5

14,2

2,06

2,13

2,20

2,21

- міського населення

-6,6

-5,9

-3,3

-2,2

- сільського населення
Зайняте населення у сільському господарстві,
мисливстві, лісовому господарстві, тис
Наймані працівники у сільському господарстві,
мисливстві, лісовому господарстві, тис
Рівень безробіття, %
Попит на робочу силу у сільському господарстві,
мисливстві, лісовому господарстві, тис.
Середньомісячна номінальна заробітна плата по
економіці, грн.
у сільському господарстві, мисливстві, лісовому
господарстві
у % до середнього рівня по економіці
Частка працівників, зайнятих у сільському
господарстві, %
Виробництво продукції сільського господарства на
одну особу, грн.
у т.ч.: продукції рослинництва

-9,6

-11,1

-6,7

-5,1

4334,1

3986,3

3094,5

3492,4

2752,8

1418,1

794,7

741,7

11,3

7,2

8,1

7,5

10,4

2,7

2,5

230

806

2239

3026

114

437

1467

2077

49,6

54,2

65,5

68,6

20,6

19,3

15,3

17,2

3071

3813

4249

4897

1888

2430

2715

3273

1183

1383

1534

1624

продукції тваринництва

Джерело: складено автором за [8]

В Україні завдання створення соціально відповідального аграрного бізнесу ще належить
вирішити. Практично відсутня інформація про те, яким чином політика соціальної відповідальності
інтегрується у загальну стратегію сільськогосподарських підприємств. Наявна інформація носить
розрізнений, важкодоступний характер.
Соціальна відповідальність – це ресурс, який формується менеджментом сільськогосподарських
підприємств в рамках стратегії його розвитку. Головний принцип інтеграції її у діяльність конкретного
господарства полягає у добровільній реалізації обов’язків, спрямованих на зростання загальної
ефективності та корисності діяльності підприємства в інтересах суспільства та його учасників.
Досліджуючи питання соціальної відповідальності машинобудівних підприємств, Л.А. Грициною
розроблена структурна модель механізму формування та реалізації корпоративної соціальної
відповідальності, яка поєднує принципи та методику нормативно-індикативного та системного
підходів, передбачає налагодження активного зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами. В
основу механізму покладено ідею системності управління, що дозволило визначити його складові
елементи (а саме: мету та завдання, принципи, забезпечення, напрями, методи, інструменти, органи
управління та результати реалізації) та функціональні зв’язки між ними; обґрунтувати необхідність
поєднання внутрішнього контролю та зовнішньої оцінки ефективності реалізації корпоративної
соціальної відповідальності підприємства на основі порівняння фактичних значень показників оцінки з
їх нормативним (пороговим) рівнем [4].
Розвиток соціальної відповідальності на кожному конкретному підприємстві проходить такі
життєві цикли: пасивний стан (байдуже відношення до проблем суспільства); зародження (розуміння
проблем суспільства з епізодичними діями); зростання (етап усвідомленого реагування); становлення
та системний розвиток (усвідомлення ролі підприємства й оперативне реагування на потреби
суспільства) [5].
Як процес закономірного розвитку підприємства, розвитку матеріального та духовного
виробництва, соціальна відповідальність призводить до нового якісного стану підприємства, його
персоналу.
Соціальна активність сільськогосподарських підприємств виражається у проведенні різних
соціальних програм внутрішнього та зовнішнього спрямування. Документально зафіксовані основні
напрямки реалізації соціальних програм є добровільно здійснюваними пріоритетами соціальної
політики аграрного підприємства. Серед елементів структури соціальних інвестицій можна виділити
витрати на: розвиток персоналу; створення сприятливих умов праці; утримання медицини, медичне
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обслуговування та відпочинок працівників; утримання об’єктів соціальної сфери; культурні та
спортивні заходи; матеріальну та фінансову допомогу, премії; охорону природи. Важливим напрямком
соціальних програм підприємства, який здійснюється на добровільній основі, є внески у розвиток
місцевих громад, на території яких знаходиться господарство. Це можуть бути акції на підтримку
соціально незахищених верств населення, надання підтримки дитинства і юнацтва, збереження
об’єктів культурно-історичного значення, спонсорування культурних, освітніх і спортивних організацій і
заходів, підтримка соціально значимих досліджень. Соціальні програми також мають бути
спрямованими на благочинну діяльність та добросовісну ділову практику. Головним критерієм є
відповідність програм цілям і стратегії розвитку бізнесу.
Соціальні програми можна поділити на такі типи: власні програми підприємства; програми
партнерства із центральними або регіональними органами управління; програми партнерства із
некомерційними організаціями; програми співробітництва із громадськими організаціями та
професіональними об’єднаннями; програми інформаційного співробітництва із ЗМІ.
В залежності від рівня розвитку соціальної відповідальності на підприємстві, процес управління
її розвитком складається із сукупності функцій по формуванню і реалізації окремих заходів, бізнеспроектів або системно розроблених соціальних програм, які мають бути об’єднані методологією,
організацією, технологією та забезпеченням управління. Управління процесом розвитку соціальної
відповідальності на аграрному підприємстві передбачає створення таких функціональні підсистеми:
1) Підсистема управління корпоративною соціальною відповідальністю, серед головних функцій
можна назвати розробку стратегії розвитку і політики соціальної відповідальності господарства,
формулювання цілей внутрішньої та зовнішньої соціальної відповідальності, вибір форм, методів,
технологій формування та реалізації соціальної відповідальності, організацію виконання програми,
організацію та проведення аудиту.
2) Підсистема управління персоналом, до функцій якої входять найм і облік персоналу; аналіз і
регулювання трудових відносин; контроль за дотриманням умов праці; розвиток персоналу.
Висновки з даного дослідження. В результаті аналізу наукових розробок зарубіжних і
вітчизняних дослідників можна виділити наступні етапи механізму управління розвитком соціальної
відповідальності підприємства: аналіз досвіду реалізації соціальних проектів; формування цілей і
стратегії розвитку соціальної відповідальності; формування корпоративної соціальної програми;
визначення параметрів соціальної відповідальності; організація виконання програми; моніторинг,
контроль виконавців, аналіз реалізації соціальних програм; оцінка підсумкового стану соціальної
відповідальності підприємства, розробка рішень по її подальшому удосконаленню у рамках стратегії
розвитку підприємства.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF POTENTIAL OF THE MACHINE
AND TRACTOR FLEET DEVELOPMENT AS THE BASIS FOR
SUSTAINABILITY AND COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Постановка проблеми. Вітчизняна практика сільськогосподарського виробництва, зокрема
дрібнотоварного, фермерського, яка здійснюється в умовах недостатнього технічного забезпечення,
несвоєчасного виконання багатьох технологічних операцій і робіт, негативно позначається на
результатах господарювання. Особливо це яскраво проявляється на фоні крупних високо і технічно
оснащених сільськогосподарських підприємств, які оперативно, в оптимальні строки, з високою якістю
виконують сільськогосподарські роботи, забезпечують високий рівень результативності виробництва і
продуктивності праці та нижчу собівартість продукції.
Вище наведене порівняння вказує на об’єктивну необхідність розвитку науково-технічного
прогресу в сільському господарстві, переводу на комплексну механізацію його виробництва для
підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств і їх продукції. Для цього необхідно в
комплексі значно покращити роботу підприємств тракторного та сільськогосподарського
машинобудування, здійснити організаційну перебудову використання технічного потенціалу,
ремонтно-технічної служби та розвитку ринку інженерно-технічного сервісу сільського господарства,
що сприяло б забезпеченню високотехнічного і технологічного рівня аграрних підприємств незалежно
від їх розмірів, підвищенню рівня інтенсифікації виробництва, досягненню сталого і
конкурентоспроможного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі технічної політики в аграрному секторі
економіки України приділялась увага на всіх етапах його розвитку. Як свідчить аналіз літературних
джерел, найбільше наукової інформації з досліджуваної проблеми опубліковано в період оголошення
переходу до ринку.
Питання розвитку тракторного і сільськогосподарського машинобудування та технічного
забезпечення аграрного виробництва присвячені наукові праці Білоуська Я.К., Більського В.Г.,
Бузовського Є.А., Денисенка П.А., Питулька В.О., Масла І.П., Кравчука В.І., Підлісецького Г.М. та
інших. В них аналізується стан сільгоспмашинобудування України в до ринковий період і
окреслюються основні напрями його розвитку в час існування самостійної держави. В цьому напрямі
заслуговують на увагу праці вчених Інституту аграрної економіки НААН України, які вважають, що
питання технічної політики держави необхідно вирішувати комплексно, не зупиняючись на проблемах
однієї галузі. Для цього технічна політика держави повинна охоплювати значно ширше коло питань і
передбачати напрями розвитку науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій,
машинобудування,
сфери
технічного
та
машинно-технологічного
обслуговування,
машиновикористання, ринку техніки, послуг, вживаних і відновлених машин. Особлива увага, зокрема
в роботах Я.К. Білоуська, В.Г. Більського, П.А. Денисенка, В.О. Питулька, зверталася на відсутність
чіткої державної технічної політики щодо АПК, визначаються основні напрями її формування та
реалізації.
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В сучасній науковій літературі багато уваги приділяється формуванню ринку
сільськогосподарської техніки, необхідності якнайшвидшого формування платоспроможного ринку
техніки та послуг шляхом державної підтримки вітчизняних виробників та застосування економічного
механізму відновлення господарської та фінансової стабільності сільськогосподарського виробництва.
З метою об’єктивного підходу до вирішення питань ефективного технічного забезпечення
сільського господарства необхідно провести аналіз й оцінку потенціалу розвитку машинно-тракторного
парку, визначити існуючі проблеми і обґрунтувати напрями їх розв’язку.
Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу й оцінки стану технічного
забезпечення сільського господарства, ринку сільськогосподарської техніки, використання виробничих
потужностей підприємств тракторного та сільськогосподарського машинобудування й обґрунтування
напрямів зміцнення машинно-тракторних парків сільськогосподарських формувань як основи їх
сталого розвитку та конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі дослідження питань розвитку машиннотракторного потенціалу України [2; 3; 7; 10; 11] виявлено, що тракторне та сільськогосподарське
машинобудування здебільшого здійснювалось як виробництво побічної продукції заводів, що відносилися
до воєнно-промислового комплексу, Міністерства внутрішніх справ та інших закритих відомств. За
планово-розподільчої системи важливо було лише нарощувати виробництво. Досконалості конструкцій і
якості та надійності технічних засобів приділялося менше уваги. Зв’язок заводів-виробників з
техсервісними структурами був незначний, відповідальність за працездатність технічних засобів повністю
перекладалася на сільськогосподарські підприємства. Все це негативно відбилося на кількісних і якісних
показниках формування та використання технічної бази аграрних формувань.
Потенціал машинно-тракторного парку характеризує ринок сільськогосподарської техніки.
Основним його показником є місткість ринку техніки, який характеризує можливий (при даному рівні
цін) обсяг реалізації товарів, котрий визначається розмірами платоспроможного попиту та величиною
товарної пропозиції.
Аналіз ринку сільськогосподарської техніки в Україні (табл. 1) показує, що максимальна його
ємність була досягнута у 2008 p., коли вона склала 2,3 млрд. дол. США, Після цього у 2009 р. ринок
значно скоротився у зв'язку зі світовою фінансовою кризою. І на сьогоднішній день ще не досяг
докризових показників розвитку.
Таблиця 1
Динаміка ємності ринку сільськогосподарської техніки в Україні
млн. дол. США
Показник

Рік
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Виробництво

388,80

555,03

834,67

309,62

419,20

414,05

Імпорт

749,24

1086,67

1860,18

402,25

745,31

1072,1

Експорт

155,99

241,85

354,44

111,23

139,19

165,27

Ємність

981,85

1399,85

2340,41

600,94

1025,32

1320,88

х

42,6

67,2

- 289,3

70,7

28,8

Приріст, %

Джерело: авторська розробка на основі [6; 7; 11]

Як видно з даних таблиці 1, ринок сільськогосподарської техніки України поступово виходить з
кризового становища, про що свідчить покращення макроекономічних показників розвитку галузі
сільськогосподарського машинобудування. За деякими з них спостерігається досягнення до кризового
рівня. При цьому, за відсутності негативних факторів розвитку в наступні декілька років економіка
України повністю досягне до кризових показників. Нормалізація технічного розвитку галузі сільського
господарства та сільськогосподарського машинобудування залежить від покращення економічної
ситуації та нормалізації рівня платоспроможності споживачів.
Проведений аналіз динаміки розвитку аграрного технічного потенціалу [1; 4; 9] показує, що до
1991 року Україна була одним з найбільших виробників сільськогосподарської техніки, але в 90-х
роках Україна практично повністю втратила свій потенціал. Більшість виробничих підприємств
перестали існувати або, зберігши виробництво, істотно скоротили його обсяги. При цьому за останні
20 років вітчизняна техніка суттєво відстала технологічно від імпортних аналогів.
Розглядаючи стан парку сільськогосподарської техніки України з точки зору історичної
об'єктивності виявлено, що середній термін служби обладнання і техніки та виробничих потужностей в
цілому більшості підприємств у два рази перевищив нормативний.
В процесі дослідження встановлено, що скорочення закупівель техніки у сільському
господарстві не так було пов'язано з уповільненням темпів росту, як з призупиненням банківського
кредитування і невпевненістю в темпах розвитку економіки в цілому. Відновлення до кризового стану
закупівель техніки варто очікувати після повного відновлення банківського кредитування і нормалізації
державної політики відносно експортерів і виробників сільськогосподарської продукції.
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Сучасний парк сільськогосподарської техніки, що використовується у процесі виробництва,
нараховує близько 1 млн. одиниць машин та обладнання. Що стосується цільового сегмента
дослідження, то парк такої техніки нараховує понад 500 тис. шт. [1; 11].
Розглядаючи наявність сільськогосподарської техніки на підприємствах, варто відзначити, що
основна частина тракторів зареєстровані у господарських товариствах та фермерських
господарствах. Найменша кількість тракторів задіяні на державних сільськогосподарських
підприємствах.
Таким чином, найбільша кількість техніки перебуває у власності господарських товариств та
фермерських господарств, а найменша кількість - державних підприємств.
Таблиця 2
Наявність сільськогосподарської техніки у розрізі аграрних організаційно-правових
форм господарювання України у 2013 p.
(одиниць)
с/г підприємства,
всього

Господарські
товариства

Приватні
підприємства

Виробничі
кооперативи

Фермерські
господарства

Державні
підприємства

Підприємства
інших форм
господарювання

У т.ч.

Трактори всіх марок

151287

67724

23567

10355

29254

4875

15512

Тракторні причепи

70879

32793

11325

6940

10194

2264

7363

Сівалки всіх видів

72366

32362

11793

5000

15453

1676

6082

Картоплесаджалки

2200

731

329

218

605

51

266

Дощувальні машини та установки

4480

2177

674

483

381

335

430

Сінокосарки тракторні

8178

3569

1402

700

1428

294

785

Жатки валкові

15225

6905

2561

1374

2824

419

1142

Комбайни зернозбиральні

32750

13627

5636

2484

7743

763

2497

Бурякозбиральні машини

4240

1939

829

320

766

86

300

Доїльні установки та агрегати

10865

5644

2012

1121

604

601

883

для великої рогатої худоби

4597

2496

794

514

144

240

409

для свиней

1883

1360

291

74

69

41

48

23664

12724

4203

2581

1003

1066

2087

Сільськогосподарська
техніка

Роздавачі кормів:

Транспортери для прибирання гною

Джерело: Державна служба статистики України

Розглядаючи парк техніки фермерських господарств, варто відзначити переважаючу роль
тракторів. У власності даних підприємств перебував значна кількість посівної техніки - а саме 21% від
загального парку сівалок в Україні, та значна кількість зернозбиральних комбайнів (23,6%),
незважаючи на щорічне їх скорочення.
Показники динаміки тракторів, комбайнів і обладнання в сільськогосподарських підприємствах
України представлені в табл. 3.
Аналіз даних таблиці 3 засвідчує про абсолютне і відносне зменшення всіх видів
сільськогосподарської техніки, що підтверджує зниження рівня технічного потенціалу аграрної сфери.
Значні темпи вибуття техніки є однією з головних проблем розвитку сільського господарства.
Аналіз показників зменшення технічних засобів показує, що середній темп вибуття машин
складає 8-11% на рік, що більш ніж у 2 рази перевищує показник оновлення парку (4% на рік). У
порівнянні з 1990 р. кількість техніки в експлуатації скоротилась більше ніж у 2,5 раза, зокрема:
трактори – в 3,1, зерно - та кормозбиральні комбайни - у 2,7 та 3,0 рази відповідно, плуги тракторні - в
4,1, культиватори – у 3,7, тракторні сіялки – у 3,3, обладнання для тваринництва - у 3,4, обладнання
для поливу – у 6,2, розкидувачі мінеральних добрив – у 3,8 раза. В той же час спостерігається
позитивна динаміка в розрізі парку сільськогосподарської техніки лише в сегменті картоплезбиральних
комбайнів та техніки для тваринництва, розмір парку якої виріс у 2010 р. Зменшення МТП призвело до
збільшення навантаження на техніку (у порівнянні з 1991 р. - більше ніж у 2 рази) у розрахунку на
одиницю площі ріллі.
Аналіз відносних показників засвідчує, що на 1000 га посівних площ припадає 4 од. комбайнів
(при цьому у Канаді - 7,6; Італії та Великобританії - 13; Нідерландах - 15; Франції і США - 19; Німеччині
- 28) та 9 од. тракторів (у Польщі - 93,3; Німеччині - 87,4; Франції - 68,7; Великобританії-84,7) [1; 11].
Низьке технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств призводить до розтягувань
термінів проведення польових робіт, погіршення їх якості, значних втрат врожаю та зниження
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урожайності сільськогосподарських культур. Так, збирання врожаю здійснюється комбайнами
протягом 20 днів, а не 5-7 за нормативами. Це також пояснюється тим, що парк техніки не забезпечує
100% потреби споживачів. Так, парк тракторів складає лише 45% від потреби сільського господарства,
зернозбиральних комбайнів - 48%, кормозбиральних комбайнів - 75%, косарок - 66%, преспідбірників 85%, жаток - 46%, плугів - 37%, сівалок - 66%, За іншими видами техніки ступінь забезпеченості
потреб коливається у межах від 35 до 60%.
Таблиця 3
Динаміка тракторів, комбайнів і обладнання в сільськогосподарських підприємствах
України
Показник
Трактори, тис. шт.
в розрахунку на 1000 га
ріллі, шт.
Середня потужність
двигуна трактора, кВт
Зернозбиральні комбайни,
тис. шт.
в розрахунку на 1000 га
посіву зернових, шт.
Кукурудзозбиральні
комбайни, тис. шт.
в розрахунку на 1000 га
посіву кукурудзи, шт.
Картоплезбиральні
комбайни, тис. шт.
в розрахунку
на 1000 га посадки
картоплі, шт.
Бурякозбиральні комбайни,
тис. шт.
в розрахунку
на 1000 га посіву
цукрових буряків, шт.
Льонозбиральні
комбайни, тис. шт.
в розрахунку
на 1000 га посіву льону,
шт.
Установки та агрегати для
доїння корів, тис. шт.

Рік
1991

1996

2000

2005

2010

2011

2012

2013

497,3

441,7

318,9

216,9

151,3

147,1

150,1

146,0

14

14

14

11

8

8

8

8

63,2

63,5

64,7

68,8

83,

86,0

85,9

88,4

105,8

85,9

65,2

47,8

32,8

32,1

32,0

30,0

8

7

6

5

4

4

4

4

15,3

12,0

7,9

4,8

2,5

2,3

2,1

2,0

12

33

8

5

1

1

1

1

9,6

6,8

3,6

1,9

1,7

1,7

1,6

1,5

26

84

133

117

59

49

40

16

19,8

18,3

13,0

8,5

4,7

3,8

3,6

3,0

12

14

16

17

9

8

9

13

4,8

3,2

1,7

1,0

0,5

0,4

0,3

0,3

30

50

72

41

8

7

6

1

79,2

58,7

33,5

16,8

10,9

10,8

11,2

11,2

Джерело: авторська розробка на основі даних Державної служби статистики України

Наступною проблемою розвитку галузі сільського господарства є високий ступінь зносу
техніки. Типовим явищем для машинно-тракторного парку (МТП) в регіонах країни є його вимушена
експлуатація за межами амортизаційного терміну замість необхідного списання. При цьому зазвичай
нормативним терміном використання техніки вважається межа 15 років. Середній показник зносу
техніки у вітчизняному сільському господарстві складає 70%. При цьому для тракторів цей показник
сягає 77, а для комбайнів - 71% [1; 11].
Таким чином, недостатнє надходження нової техніки у господарства стримує списання
застарілої та сприяє збільшенню ступеня зносу тієї, що є в наявності. В більшості підприємств ступінь
зносу сільськогосподарської техніки наближається до критичного стану і значна її частина, що
використовується, має бути змінена. Парк сільськогосподарських машин майже не поповнюється
через брак запасних частин, нових вузлів, агрегатів. Господарства нині втрачають великі кошти на їх
придбання та ремонт наявної техніки.
Високий рівень зносу сільськогосподарської техніки негативно впливає на ефективність її
використання, а зростання витрат на запасні частини та паливо-мастильні матеріали збільшує витрати
на виробництво продукції та знижує рівень ефективності виробництва.
Основними причинами кризового стану оновлення МТП є: суттєве зниження платоспроможного
попиту на сільськогосподарську техніку в результаті диспаритету цін; неможливість отримання
кредитів, оскільки немає реальних гарантій їх повернення; зменшення інвестицій в сільське
господарство; відсутність довгострокової стратегії та інноваційної політики держави в розвитку АПК;
відсутність найбільш ефективних форм державної підтримки.
У зв'язку зі зростаючим рівнем споживання продуктів сільського господарства виникає потреба
збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва, що вимагає відповідного відновлення і
розвитку парку сільськогосподарської техніки.
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Підраховано, що для нормального відтворення технічних засобів аграрним підприємствам
необхідно щорічно купувати їх не менше 8-10 % від наявних, а списувати - не більше 6-8%. В цілому
для оновлення машинно-тракторного парку агарних підприємств на рівні технологічної потреби
необхідно щорічно купувати машини і обладнання на суму понад 15 млрд. грн. Із них на оновлення
парку тракторів - 3,0-3,5 млрд. грн., зернозбиральних комбайнів - 3,5-4,0, бурякозбиральних машин
0,35-0,4, кормозбиральних - 1,0, машин для тваринництва - 1,0, техніки загального призначення – 2-3
млрд. грн. Крім цього, для підтримання машинно-тракторного парку в працездатному стані потрібно
2,0-2,5 млрд. грн. на закупівлю запасних частин і ремонтних матеріалів [1; 11].
Забезпечення аграрних товаровиробників матеріально-технічними ресурсами у даний час
повинно спрямовуватися на створення умов для ефективного ведення сільськогосподарського
виробництва за рахунок потужної матеріально-технічної бази і дозволяти дійове відтворення ресурсів.
Для цього необхідно сформувати і забезпечити належне функціонування відповідних ринків ресурсів
для аграрного виробництва, а саме: технічних засобів, складовою часткою якого є ринок вживаної
техніки; засобів захисту рослин, органічних та мінеральних добрив; паливо-мастильних матеріалів;
техніко-технологічних послуг тощо.
Для збереження сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах необхідно припинити
списання і передачу в металобрухт тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Доцільно
підтримувати в робочому стані стару техніку за рахунок відновлювальних ремонтів з використанням
нових деталей та компонентів конструкцій. Встановлено, що в середньому тільки 20% деталей машин,
що потребують капітального ремонту підлягають вибраковці, 25 - -40 % придатні для подальшої
експлуатації, а інші, можна відновлювати. В процесі відновлення кількість операцій скорочується в 5-8
разів в порівнянні з виготовленням нових деталей, а собівартість не перевищує 40-70% вартості при
ресурсі відновлених деталей 80 - 90% нового виробу[1; 11].
В умовах стрімкого скорочення кількісного й якісного складу технічних засобів, окремим
підприємствам не під силу купляти високоякісну потужну техніку. З метою раціонального використання
високопродуктивних
тракторів
доцільно
укомплектувати
їх
шлейфом
відповідних
сільськогосподарських машин, створити мережу підрядних організацій та підприємств, які б на
договірних засадах надавали широкий спектр послуг всім категоріям сільськогосподарських
товаровиробників у своєчасному та якісному проведенні механізованих робіт (обробіток ґрунту, сівба
зернових, технічних і кормових культур, збирання врожаю тощо).
Для забезпечення повноцінного аналізу стану та перспектив розвитку машинно-тракторного
парку необхідно оцінити ситуацію в сфері тракторного та сільськогосподарського машинобудування.
Проведений аналіз виробничої діяльності підприємств тракторобудування за останні роки
(табл. 4) підтверджує зростання загальних обсягів випуску їх продукції. У структурі виробництва
тракторів найбільшу частку займають важкі трактори. Обсяг їх виробництва у 2011 р. склав 5028 шт.,
або 83% від загальної кількості. На легкі трактори припадає 5% загального обсягу виробництва, а на
середні - відповідно 12%.
Таблиця 4
Динаміка виробництва тракторів в Україні
Види тракторів

2009 р.

2010 р.

2011 р.

шт.

частка, %

шт.

частка, %

шт.

частка, %

Трактори - всього

1445

100,0

4777

100,0

6058

100,0

- легкі
- середні
- важкі

103

7,1

221

4,6

300

5,0

104

7,2

1025

21,5

730

12,0

1238

85,7

3531

73,9

5028

83,0

Джерело: авторська розробка на основі [6; 7]

В процесі розширеного і поглибленого дослідження роботи підприємств сільськогосподарського
машинобудування (табл. 5) виявлено, що найбільшими вітчизняними виробниками тракторів є такі
компанії, як ВАТ «ХТЗ», ВО «Південмаш» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Укравтозапчастина» та ТД
«МТЗ-Беларус-Україна», ТД «МТЗ- Беларус-Україна».
Як видно з даних таблиці 5, з 2009 р. обсяг виробництва тракторів в Україні постійно
підвищувався. Якщо у 2009 р. обсяг виробництва становив лише 1445 шт. тракторів, то у 2011 р. –
6058 шт., тобто склав 319%.
Проведений аналіз свідчить, що основними виробниками знарядь для обробітку ґрунту є такі
компанії, як ПП ВКФ «Велес-Агро», м. Одеса (найбільший виробник плугів в Україні та виробник
культиваторів і комбінованих агрегатів), ВАТ «Шепетівський завод культиваторів», ВАТ «Кам'янецьПодільськсільмаш» (найбільший виробник борін), ВАТ «Червона Зірка», м. Кіровоград (найбільший
виробник культиваторів), ТОВ ВП «Агро- Союз», ВАТ «Галещина, машзавод», ВАТ «Львівський з-д
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фрез, верстатів», ВАТ «Уманьферммаш», ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», ВАТ «Калинівське РП
«Агромаш», ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ» та ін.
Таблиця 5
Динаміка виробництва основних видів сільськогосподарської техніки у розрізі основних
виробників України
Виробники с/г техніки

ВАТ «ХТЗ»
ВО «Піаденшмаш», м. Дніпропетровськ
ТОВ «Укравтозапчастина»

2009 р.
од.
млн. грн.
Трактори

од.

372
97,53
866
167
13,29
92
168
26,42
1269
Знаряддя для обробітку ґрунту:

2010 р.
млн. грн.

од.

2011 р.
лн. грн.

266,04
8,21
210,02

1882
35
1011

552,07
3,48
176,57

7,01

1256

7,46

8,79
0,64

17
5

3,11
0,22

Плуги
ПП ВКФ «Велес-Агро», м. Одеса
ВАТ «Шепетівський завод культиваторів»
ВАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш»

1483

21,79

1099

4
0,02
48
11
0,32
13
Культиватори і агрегати комбіновані

ВАТ «Червона Зірка», м. Кіровоград
ТОВ ВП «Агро-Союз», м. Дніпропетровськ
ВАТ «Галещина, машзавод»
ВАТ «Львівський з-д фрез, верстатів»
ВАТ «Уманьферммаш»
ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»
ВАТ «Калинівське РП «Агромаш»
ПП ВКФ «Велес-Агро», м. Одеса
ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ»

83
2
205
3
239
32
39
80
68
Борони

1,88
1.18
13,25
0,21
12,59
1,78
0,79
1,49
2,17

830
12
181
4
320
13
38
238
183

16,81
7,21
12,4
0,34
21,85
1,13
0,86
11.09
6,03

1336
35
228
0
457
28
135
578
411

33,18
22,72
19,45
0,00
37,77
3,18
3,80
27,67
13,76

ВАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш»
ВАТ «Уманьферммаш»
ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ»

227
56
154

0,07
3,67
6,78

1913
33
1133

0,63
2,48
37,86

2947
75
1880

1,33
6,64
67,01

ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»
ПП ВКФ «Велес-Агро», м. Одеса

155
11,09
51
5,91
Сівалки

148
1089

12,74
31,61

205
865

21,72
24,41

1004
40,21
2363
14
16,42
58
55
4,07
148
66
7,59
116
Машини для внесення добрив
5
0,26
6
253
1,20
915
Машини для захисту рослин
58
1,73
56
653
14,22
863
Жниварки

117,1
61,08
11,64
12,24

4365
45
234
161

290,7
56,91
21,29
18,33

0,47
6,11

2
478

0,43
4,09

1,70
25,92

0
901

0,00
32,79

431
113
262
871

9,71
9,80
7,51
14,22

873
526
275
1022

23,17
69,171
10,21
19,52

ВАТ «Червона Зірка», м. Кіровоград
ТОВ ВП «Агро-Союз», м. Дніпропетровськ
ВАТ «ТОДАК», м. Київ
МСНВП «Клен», м. Луганськ
ВАТ «Ковельсільмаш»
ВАТ «Хмільниксільмаш»
ВАТ «Завод «Львівсільмаш»
ВАТ «Львівагромашпроект»
ВАТ «Бердянські жниварки»
ТОВ НВП «Херсонський машзавод»
ВАТ «КБ «Берянськсільмаш»
ДП «Бердянський завод сільгосптехніки»

387
10,59
457
28,22
374
8,12
842
14,00
Машини кормозбиральні

ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ»

51

3,05

220

10,04

458

22,47

ДП «Бердянський завод сільгосптехніки»

277

1,34

830

4.11

463

2,63

Джерело: авторська розробка на основі [6; 7]

За аналізований період в Україні зростало виробництва сівалок. Якщо у 2009 р. їх було
вироблено 1583 штук, то у 2011 р. – 4885. При цьому приріст виробництва склав 209%. Основним
виробником посівної техніки в Україні є Кіровоградська компанія ВАТ «Червона зірка». Її частка у
загальному обсязі вітчизняного виробництва сівалок складає 89,4%. На другому місці серед
виробників посівної техніки знаходиться ВАТ «ТОДАК» з часткою у 4,8% від загального обсягу
виробництва. Порівняно з 2009 р. компанія наростила виробничі потужності на 325% до 234 одиниць
техніки. Значну кількість сівалок виробляє компанія МСНВП «Клен», асортимент продукції якої
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складає техніка для посіву овочів з невеликою шириною захвату. Компанія виробила у 2011 р. 161
одиницю техніки, охопивши таким чином 3,3% від загального внутрішнього виробництва. На
четвертому місці серед виробників сівалок знаходиться компанія ТОВ ВП «Агро-Союз», яка
спеціалізується на виробництві посівних комплексів, що дозволяють одночасно обробляти землю,
вносити посівний матеріал та добрива. Обсяг виробництва їх у 2011 р. склав 45 одиниць, або 0,9% від
загального вітчизняного виробництва.
Основними виробниками машин для внесення добрив є ВАТ «Ковельсільмаш» та ВАТ
«Хмільниксільмаш», машин для захисту рослин - ВАТ «Завод «Львівсільмаш» та ВАТ
«Львівагромашпроект».
Найбільшими виробниками жниварок в Україні вважаються ВАТ «Бердянські жниварки», ТОВ
НВП «Херсонський машзавод», ВАТ «КБ «Бердянськсільмаш» та ДП «Бердянський завод
сільгосптехніки». Основними виробниками кормозбиральної техніки є ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ» та
ДП «Бердянський завод сільгосптехніки».
В процесі дослідження виявлено проблеми в сфері виробництва вітчизняних зернозбиральних
комбайнів, обсяг випуску яких має певну тенденцію до зменшення (табл. 6).
Таблиця 6
Динаміка виробництва зернозбиральних комбайнів у розрізі підприємств
Виробники зернозбиральних комбайніво

2008 р.

2009 р.

2010 р.

од.

частка, %

од.

частка,%

од.

частка.%

Павлоградський механічний завод

5

1,6

0

0,0%

0

0,0%

ТОВ «Донтехсервіс»

0

0,0

3

5,4%

8

8,2%

ТОВ «Донснаб»

0

0,0

0

0,0%

4

4,1%

«Херсонський машинобудівний завод»

280

90,6

21

37,5%

55

56,7%

Лозівський комбайновий завод

14

4,5

4

7,1%

7

7,2%

Інші

10

3,3

28

50,0%

23

23,8%

Всього

309

100,0

56

100,0%

97

100,0%

Джерело: авторська розробка на основі [6]

Основним виробником зернозбиральних комбайнів в Україні є компанія «Херсонський
машинобудівний завод». Загальне виробництво комбайнів за період з 2008 по 2010 рр. скоротилося
втричі, в тому числі по вищезгаданому підприємству майже в п’ять разів. Решта підприємств
виробляють незначну кількість зернозбиральних комбайнів. Так, у 2008 р. компанія ТОВ
«Донтехсервіс» виробила 8 одиниць комбайнів, охопивши таким чином 8,2% вітчизняного
виробництва. Лозівський комбайновий завод поступово відновлює обсяги виробництва комбайнів, які
складають 7 одиниць у 2010 p., або 7,2% загального виробництва в Україні. ТОВ «Донснаб» у 2011 р.
виготовив 4 зернозбиральних комбайни, обійнявши 4,1% внутрішнього виробництва.
Таким чином, незважаючи на поступове відновлення вітчизняного виробництва
сільськогосподарської техніки в Україні, обсяги виробництва ще далекі від докризового періоду та
нормативного рівня. Враховуючи постійне зростання потреби у сільськогосподарській техніці,
одночасне вибуття застарілої техніки з експлуатації у більших розмірах виникає потреба зростаючого
вітчизняного виробництва техніки для АПК. Тому мають бути розроблені обґрунтовані комплексні
заходи розвитку сільськогосподарського машинобудування з активною участю держави.
Першочерговим завданням держави має бути значна підтримка сільськогосподарських виробників
техніки, інвестування в цю важливу галузь АПК та підтримка лізингових компаній, що надають техніку
вітчизняного виробництва. Підвищення рівня потенціальних можливостей розвитку машиннотракторного парку аграрних підприємств сприятиме досягненню їх сталого розвитку і
конкурентоспроможності на світовому ринку.
Висновки з даного дослідження. Дослідженням виявлено у кризовий період скорочення у
сільському господарстві закупівель техніки, яке пов’язано з проблемами банківського кредитування і
державної політики відносно експортерів і виробників сільськогосподарської продукції. Низький рівень
технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств призводить до розтягувань термінів
проведення польових робіт, погіршення їх якості, значних втрат врожаю та зниження урожайності
сільськогосподарських культур.
Проблемою розвитку галузі сільського господарства є високий ступінь зносу техніки, що негативно
впливає на ефективність її використання, а зростання витрат на запасні частини та паливо-мастильні
матеріали збільшує витрати на виробництво продукції та знижує рівень ефективності виробництва.
Основними причинами кризового стану оновлення МТП є: суттєве зниження платоспроможного
попиту на сільськогосподарську техніку в результаті диспаритету цін; неможливість отримання
кредитів, оскільки немає реальних гарантій їх повернення; зменшення інвестицій в сільське
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господарство; відсутність довгострокової стратегії та інноваційної політики держави в розвитку АПК;
відсутність ефективних форм державної підтримки.
Розширення технічних ресурсів у даний час повинно здійснюватися за рахунок потужної техніки і
забезпечуватися її раціональне використання шляхом укомплектування високопродуктивних тракторів
шлейфом відповідних сільськогосподарських машин та створення мережі підрядних організацій і
підприємств, які б на договірних засадах надавали широкий спектр послуг всім категоріям
сільськогосподарських товаровиробників у своєчасному та якісному проведенні механізованих робіт.
Незважаючи на поступове відновлення вітчизняного виробництва сільськогосподарської техніки,
обсяги її виробництва ще далекі від докризового періоду та нормативного рівня. Враховуючи постійне
зростання потреби у сільськогосподарській техніці, виникає необхідність подальшого зростаючого
вітчизняного їх виробництва. Для забезпечення цього мають бути розроблені обґрунтовані комплексні
заходи розвитку сільськогосподарського машинобудування з активною участю держави. Підвищення
рівня потенціальних можливостей розвитку машинно-тракторного парку аграрних підприємств
сприятиме досягненню їх сталого розвитку і конкурентоспроможності на світовому ринку.
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INFLUENCE ON THE MARKET INFRASTRUCTURE ACTIVITY OF
TRADE ENTERPRISES
Постановка проблеми. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку торговельних
підприємств в умовах конкуренції здійснюється за підтримки певних елементів інфраструктури ринку.
За рахунок формування тісних організаційно-економічних зв’язків торговельних підприємств із
елементами інфраструктури ринку задовольняються потреби у відповідних товарах, послугах,
роботах, а також досягається соціально-економічний ефект. Враховуючи вищезазначене, виникає
необхідність дослідження впливу елементів інфраструктури на діяльність торговельних підприємств.
Зазначена наукова проблема має тісний зв’язок з практичною діяльністю торговельних підприємств,
які потребують розробки ефективних механізмів взаємодії із інфраструктурою ринку, спрямованих на
забезпечення стійкого функціонування та подальшого розвитку господарюючих суб’єктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження ефективного
функціонування інфраструктури ринку та забезпечення взаємодії із різними суб’єктами
господарювання вивчали такі науковці, як Бєлєнький П.Ю. [1], Гуменюк О.О. [2], Іванова А.М. [3],
Колєнченко Л.П. [4], Прокопенко О.В. [5], Рекуненко І.І. [6; 7], Савощенко А.С. [8], Ткач А.А. [9],
Швець І.Ю. [10], Шубін О.О. [11] тощо. Необхідно зазначити, що серед іноземних науковців, зокрема
представників німецької економіки, існують публікації щодо проблем формування та функціонування
суб’єктів інфраструктури ринку [12; 13]. Проте, у більшості наукових розвідок недостатньо уваги
приділено проблемам дослідження впливу інфраструктури ринку на діяльність торговельних
підприємств. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження у
науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка моделі інфраструктури ринку
забезпечення ефективності функціонування та розвитку торговельних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «інфраструктура» (від лат. infra – основа,
фундамент і structura – будівля, взаєморозміщення) розглядають як сукупність підприємств,
організацій, установ різних організаційно-правових форм, які створюють організаційно-економічні
умови прискорення руху товарів та коштів, зростання інвестиційних можливостей підприємств та
забезпечують обслуговування й регулювання безперервного та ефективного функціонування та
розвитку ринкової економіки [5, с. 17-18].
І.І. Рекуненко, досліджуючи поняття «інфраструктура», виокремлює виробничий, галузевий,
інституційний, обслуговуючий та комплексний підходи до визначення інфраструктури як економічної
категорії [7, с. 60]. Автор схиляється до думки, що поєднання декількох підходів забезпечують повне
сприйняття сутності поняття «інфраструктура».
На нашу думку, розгляд поняття «інфраструктура» має враховувати особливості
функціонування відповідного товарного ринку або суб’єкта господарювання, оскільки не усі елементи
інфраструктури можуть бути задіяні у системі ресурсного забезпечення та сприяти розвитку. Це
ґрунтується на тому, що у процесі взаємодії елементів інфраструктури ринку відбувається вплив
чинників зовнішнього середовища та відбуваються зміни в економічний системі.
Інфраструктура ринку виконує низку функцій, а саме: сприяє учасникам ринкових відносин у
реалізації власних економічних інтересів; забезпечує оперативність та ефективність діяльності
суб’єктів господарювання на основі спеціалізації окремих видів діяльності; здійснює контроль та
регулювання суб’єктами господарювання [8, с. 35].
Виокремлюють специфічні ознаки інфраструктури. По-перше, інфраструктура – це сектор
економіки загального призначення. По-друге, їй властивий характер колективного споживання. Потретє, суб’єкти інфраструктури капіталомісткі, вони потребують значних інвестицій. По-четверте,
елементи інфраструктури – це галузі, що довго окупаються. Інфраструктура безпосередньо впливає

212

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

на процес виробництва, хоча знаходиться за його технологічними межами. Низка інфраструктурних
галузей змінюється, а отже, їх перелік та елементи інфраструктури не може бути незмінним, жорстко
регламентованим для усіх етапів економічного розвитку [7, с. 61].
В умовах конкуренції інфраструктура ринку постійно зазнає змін, що пов’язано із впливом
інституційних та структурних чинників, відсутністю ефективної системи управління та моніторингом
ринку, нестабільністю та постійною зміною правового забезпечення функціонування та регулювання
суб’єктів інфраструктури ринку, відсутністю ефективних економічних механізмів забезпечення
розвитку національної економіки тощо.
Інфраструктура ринку має сприяти ефективному функціонуванню та розвитку суб’єктів
господарювання у межах національної економіки. Важливе місце серед даних суб’єктів займають
торговельні підприємства, які з однієї сторони є елементом інфраструктури ринку та виступають
посередниками між виробником і споживачем щодо забезпечення товарами та послугами, а з іншої –
потребують відповідного ресурсного забезпечення інших суб’єктів інфраструктури ринку. Тому вони
відіграють подвійну роль в інфраструктурі ринку.
Сучасна інфраструктура ринку є цілісною системою, яка поєднує організаційні, економічні,
інформаційні, логістичні, кадрові тощо елементи щодо забезпечення ефективного функціонування та
розвитку суб’єктів господарювання. У літературних джерелах [5; 6; 8; 9; 11] виокремлюють три
підсистеми елементів інфраструктури ринку: організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науководослідну. Погоджуючись із авторами щодо підсистем елементів інфраструктури ринку, для
торговельних підприємств нами визначено підсистеми та їх елементи, які сприяють ефективному
функціонуванню та забезпечують їх розвиток (табл. 1).
Таблиця 1
Підсистеми інфраструктури ринку у системі забезпечення ефективного функціонування
та розвитку торговельних підприємств
Підсистеми інфраструктури
ринку
Ресурсна

Фінансово-кредитна

Науково-дослідна

Елементи інфраструктури ринку

Характеристика підсистеми

Товаровиробники, виробники
аграрної продукції, комерційні
посередники, транспортно-логістичні
підприємства, виробники і
постачальники торговельного
обладнання, біржі праці та приватні
структури з підбору персоналу,
ріелторські агенції, імпортери.
Комерційні банки, фондові біржі,
страхові, інвестиційні та лізингові
компанії, суб’єкти державного
регулювання фінансової системи.
Наукові інститути з вивчення
ринкових проблем, навчальні
заклади, тренінгові центри.

Сприяє забезпеченню товарними ресурсами,
персоналом, основними засобами. Надає послуги
щодо налагодження якісного торговельного
процесу. Забезпечує встановлення організаційноекономічних зв’язків із контрагентами.
Підтримує інтереси суб’єктів інфраструктури
ринку на місцевому та національному рівнях.

Інформаційно-обслуговуюча

Сервісні та логістичні центри,
асоціації, інформаційноконсультативні структури,
маркетингові та рекламні агенції,
аудиторські структури, торговопромислові палати.

Організаційно-правова

Юридичні та адвокатські структури,
нотаріат, податкова адміністрація,
брокери, митниця тощо.

Покликана сприяти забезпеченню фінансовими
ресурсами, здійснює розрахунково-касове
обслуговування, інвестування та оренду
основних засобів.
Досліджує стан та динаміку споживчого ринку,
розробляє стратегії і тактики поведінки
торговельних підприємств на ринку. Забезпечує
підготовку фахівців різних спеціальностей для
організації торговельного процесу.
Надає інформаційні, маркетингові, бухгалтерські,
консультаційні та інші послуги. Забезпечує
посередництво між суб’єктами інфраструктури
ринку щодо налагодження організаційноекономічних зв’язків з просування продукції від
виробника до споживача. Організує гарантійне та
після обслуговування.
Надає юридичні послуги та захищає права
торговельних підприємств у відповідних
інстанціях. Забезпечує контроль та регулювання
сплати податків та зборів. Здійснює митний
супровід при імпорті.

Джерело: визначено автором

Інформація таблиці 1 свідчить, що, з метою забезпечення ефективного функціонування та
розвитку торговельних підприємств, доцільно виокремити ресурсну, фінансово-кредитну, науководослідну, інформаційно-обслуговуючу та організаційно-правову підсистеми інфраструктури ринку,
кожна з яких має відповідні елементи, які представлені суб’єктами господарювання і виконують певні
функції. Елементи інфраструктури ринку покликані якісно обслуговувати торговельні підприємства,
створювати умови для своєчасного та безперервного ресурсного забезпечення.
З метою забезпечення ефективного функціонування елементів підсистем інфраструктури ринку
та формування стійких організаційно-економічних зв’язків із торговельними підприємствами, нами
визначено основні напрями удосконалення механізмів співпраці із зазначеними суб’єктами (табл. 2).
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Таблиця 2
Напрями удосконалення механізмів співпраці із підсистемами інфраструктури ринку та
торговельними підприємствами
Ресурсна

Фінансово-кредитна

Науково-дослідна

Створення
загальнодоступної системи
ресурсного забезпечення
торговельних підприємств
шляхом формування
оптимального товарного
асортименту та моніторингу
пропозицій
товаровиробників.
Формування ефективної
системи ціноутворення на
основі оптимізації структури
витрат обігу та визначення
платоспроможного попиту
споживачів.

Розробка оптимальних
схем кредитування та
лізингу.

Організація
підготовки
висококваліфікованих
кадрів.

Розвиток страхування
фінансових ризиків під
час здійснення
торговельних операцій
та імпортуванні
товарів.

Формування
стратегії
економічного та
соціального
розвитку
торговельних
підприємств.

Інформаційнообслуговуюча
Здійснення розробки
та впровадження
інформаційноаналітичних мереж зі
стратегічного
маркетингу.

Організаційноправова
Опрацювання
системи юридичного
та економічного
захисту від
недобросовісної
конкуренції.

Формування системи
моніторингу за
станом споживчого
ринку та поширення
інформації й
реклами.

Зменшення кількості
перевірок контролюючими органами та
дотримання правил
торгівлі.

Джерело: запропоновано автором

Виходячи із наведеної у таблиці 2 інформації, запропоновані напрями удосконалення механізмів
співпраці із підсистемами інфраструктури ринку та торговельними підприємствами сприятимуть
формуванню організаційно-економічних, соціальних і нормативно-правових умов ефективного
функціонування та подальшого розвитку суб’єктів інфраструктури ринку та торговельних підприємств
зокрема.
У межах формування ефективних організаційно-економічних відносин між найголовнішими
суб’єктами інфраструктури та торговельними підприємствами, у межах доведення продукції від
виробника та задоволення потреб споживачів доцільним є встановлення посередницьких зв’язків на
споживчому ринку (рис. 1).
Виробники продукції

Посередники

Суб’єкти гуртового ринку
Суб’єкти
роздрібної
торгівлі

Суб’єкти гуртово-роздрібної
торгівлі

Кінцевий споживач

Рис. 1. Посередницькі зв’язки між суб’єктами інфраструктури на споживчому ринку
Джерело: розробка автора

Інформація рисунку 1 свідчить, що доведення продукції від виробника до кінцевого споживача
може здійснюватися через різних суб’єктів інфраструктури споживчого ринку, зокрема безпосередньо
самих виробників шляхом реалізації через фірмові магазини; посередників, що працюють від імені
виробника або за власним бажанням (дистриб’ютори, представництва); суб’єктів гуртового ринку
(крупних та середніх гуртових структур); суб’єктів гуртово-роздрібної торгівлі, що реалізують товари
невеликими партіями; суб’єктів роздрібної торгівлі, які представлені різними торговими форматами.
У залежності від каналів розподілу товарів, рівня торговельної націнки, платоспроможного
попиту та потреб споживачів визначається кількість суб’єктів інфраструктури
(торговельних
підприємств) на споживчому ринку.
Для забезпечення ефективного функціонування та розвитку торговельних підприємств нами
запропоновано модель інфраструктури ринку (рис. 2).
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Суб’єкти інфраструктури ринку
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підприємства
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Гуртовий
товарообіг

Науково-дослідні
установи

Організаційно-правові
структури

Суб’єкти міжнародного середовища

Продукція

Суб’єкти
ресурсного
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Роздрібний
товарообіг

Суб’єкти державного регулювання

Виробники продукції

Продукція

Кінцевий споживач

Рис. 2. Модель інфраструктури ринку забезпечення ефективного функціонування та
розвитку торговельних підприємств
Джерело: розробка автора

Як свідчить інформація, яка представлена на рисунку 2, пропонована модель інфраструктури
ринку має складові елементи підсистем, що забезпечують ефективне функціонування торговельних
підприємств, а також сприяють їх розвитку та доведенню продукції від виробника до кінцевого
споживача.
На наш погляд, з метою подальшого ефективного функціонування суб’єктів господарювання на
державному рівні має бути розроблена та запроваджена відповідна концепція становлення та
розвитку інфраструктури ринку на основі забезпечення стійких конкурентних переваг її елементів та
інноваційного оновлення їх економічного потенціалу.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, інфраструктура ринку забезпечення
ефективного функціонування та розвитку торговельних підприємств представляє собою сукупність
суб’єктів господарювання, а також наявність організаційно-економічних зв’язків між ними, які активно
впливають на формування та розподіл товарних, ресурсних й інформаційних потоків, підтримують
обмін і забезпечують стабільне функціонування цілісної економічної системи. Інституційні форми
інфраструктури ринку є поєднувальною ланкою між виробником і кінцевим споживачем, вони
формують норми та правила регламентування поведінки суб’єктів господарювання, підвищують
ефективність управління споживчим ринком. Від інфраструктури ринку залежить шлях продукції від
виробника до кінцевого споживача. У сегменті інфраструктури ринку найбільш вагому роль відіграють
торговельні підприємства, які представлені різними організаційно-економічними формами.
Перспективами подальших наукових розвідок у даному напрямі є розробка методичного
інструментарію моніторингу інфраструктури ринку.
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PRODUCT QUALITY MANAGEMENT AND THE COMPETITIVENESS OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES SOUTH-EASTERN REGION OF
UKRAINE
Постановка проблеми. Висока якість виконуваних робіт у рослинництві, тваринництві та
переробних виробництвах забезпечує рівень конкурентоспроможності сільськогосподарського
підприємства. А якість здійснюваних робіт безпосередньо формує високу якість виробленої продукції,
Причинно-наслідковий зв'язок виглядає таким чином: якість технологічних операцій – якість продукції –
конкурентоздатність продукції.
Основні причини низької якості сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів в АПК
України такі: відсутність необхідної матеріально-технічної базі; несвоєчасне проведення технологічних
операцій, недостатній рівень професійних знань виконавців, низька відповідальність за виконану роботу;
відсутність чітких критеріїв оцінки якості праці та продукції, ефективної системи контролю за їх виконанням;
відсутність дієвої системи заходів матеріального та морального стимулювання робітників за досягнення
високих якісних показників; недостатнє застосування засобів захисту сільськогосподарських культур,
непродуктивний порідний склад тварин, недостатня кількість і погана якість кормів і т.ін.; недосконалість
системи та процесів аграрного менеджменту, а також низка інших чинників.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням систем управління якістю приділяла
увагу значна кількість науковців, серед яких Гевко І.Б., Дем’яненко С.І., Друзюк В.М., Момот О.І.,
Саранча Г.А., Царенко О.М. та багато інших. Значний внесок у формування конкурентоздатного аграрного
виробництва зробили такі вчені-економісти, як В.Я. Амбросов, В.М. Геєць, С.М. Кваша, М.Й. Малік,
О.В. Мальцев, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, Б.К. Супіханов та ін. Проте ще недостатньо вивченими
залишаються
питання
управління
якістю
аграрної
продукції
та
конкурентоспроможністю
сільськогосподарських підприємств з урахуванням регіональних особливостей їх функціонування
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування механізму управління якістю
продукції та конкурентоспроможністю підприємств аграрного сектору економіки південно-східного
регіону України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Якість сільськогосподарської продукції в
основному визначається хімічними, фізичними та біохімічними показниками. Наприклад, показником
якості насіння соняшника є маслянистість, тобто вихід олії в розрахунку на 1га або одиницю
використаної сировини. Проблема якості у переробному виробництві пов’язана не тільки з якістю
сировини, але і з умовами зберігання та переробки. Зерно, скажімо, характеризується однією і тією ж
сукупністю властивостей (вмістом клейковини, домішок, маси в натурі, вологість, запах, колір,
зараженість шкідниками) і по різному задовольняє конкретні потреби споживачів.
Висока якість виробленої сільгосптоваровиробником продукції забезпечує йому певний рівень
конкурентоспроможності на ринку. Кожне сільськогосподарське підприємство має виявляти свої
перспективні можливості та наявність загроз з боку конкурентів.
Приводимо різноманітність форм і методів здійснення ринкової конкуренції, що діє в
економічному середовищі (рис. 1).
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Рис. 1. Різноманітність форм і методів здійснення ринкової конкуренції в економічному середовищі
Джерело: складено авторами на основі [2]
Між якістю продукції, ефективністю сільськогосподарського виробництва та конкурентоспроможністю
підприємства існує прямий зв’язок. Підвищення якості сприяє зростанню економічної ефективності виробництва,
призводить до зниження витрат і підвищенню частки підприємства на ринку. При використанні продукції різної
якості співставлення необхідно приводити на однаковий об’єм задоволення потреб споживачів. Корисний ефект
від споживання 1т молока може бути виміряним кількістю одержаного білку і жиру, 1т цукрового буряку – кількістю
цукру , картоплі – кількістю крохмалю і т. ін.. Наприклад, для пшениці сортового помолу натура повинна бути не
менш 750 г, склоподібність – 40-60%, клейковина - 25%. З такого зерна забезпечується максимальний вихід
борошна вищого і першого ґатунку (до 75-78%), а хліб, випечений з нього, має високі якісні властивості.
Економічний ефект від зміни якості сільськогосподарської продукції передусім пов’язаний з пропонуванням
на ринку нових товарів високої якості, що призводить до підвищення долі підприємства на ринку, покращення
його іміджу, переваг над конкурентами, додаткового прибутку і т. ін.
Для нас важливими є методичні підходи щодо визначення показників економічної ефективності управління
якістю сільськогосподарської продукції. Приріст цієї продукції з урахуванням її якості (ПР) в натуральному
вираженні обчислюють, використовуючи формулу:
ПР=(
+
) У0 , ц
(1)
де

- маса виробленої продукції i-го виду і R-ї якості з одиниці площі, відповідно, в

досліджуваному та базовому періодах (до реалізації систем, програм якості, стандартів і т. ін. і після їх реалізації),
ц ;
приріст врожаю послідуючих культур, тобто культур, зібраних на ділянках, де вирощувались
попередники, у базовому і досліджуваному варіантах, ц ;

коефіцієнти збереження продукції і її

якості до моменту реалізації або споживання, відповідно, в досліджуваному та базовому варіантах; У0 - площа,
зайнята під культурою при використанні систем якості, програм якості, стандартної технології, га;
При розрахунку економічної ефективності управління якістю визначають скорочення втрат при зберіганні
сільськогосподарської продукції (СВ). Цей показник представляє собою різницю між масою втрат продукції певної
якості, допущених у базовому (
) та досліджуваному (
періодах, ц :
зокрема, у відносних величинах СВвід.=
де

х100-

(2)

– маса сільськогосподарської продукції , що поступила на зберігання у базовий і

оцінюваний періоди, ц.
А економічний ефект від економії приведених витрат (Епр.) визначають як різницю цих витрат , зроблених
у базовому і досліджуваному періодах:
Епр.=[(Сб+ЕнКб)-(Со+ЕнКо)]хАн
(3)
де Сб, Со – собівартість одиниці продукції, відповідно, у базовому і досліджуваному періодах, грн.; Кб, Ко питомі у розрахунку на одиницю продукції ) капітальні вкладення у базовому і досліджуваному варіантах, грн.; Ен
- нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень; Ан - використання результатів науково-дослідних
робіт у розрахунковому році в натуральних одиницях (га , голів худоби і т. ін.).
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Якщо в результаті підвищення якості сільськогосподарської продукції покращуються техніко-економічні
показники у переробних галузях, то економічна ефективність досліджуваного варіанту (Е) поряд з іншими
чинниками може визначитися у наступному вигляді :
Е=
(4)
де
певної якості, ц ;
ц;
ціни (

– маса реалізованої сільськогосподарським підприємством продукції у відповідні періоди
- норма виходу продукції у переробній галузі з сільськогосподарської сировини відповідної якості,

- сума прибутку, отриманого від виробництва одиниці продукції, обчисленої шляхом віднімання із реалізації
) нормативної собівартості (

) [

=(

)], грн.;

- норма рентабельності

переробних галузей, %.
Неможливість
отримання
універсальної
та
несуперечливої
оцінки
конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції робить недоцільним використання підходу до оцінки конкурентоздатності галузі
на базі оцінки конкурентоспроможності продуктів цієї галузі. Дуже велика кількість суб’єктів агробізнесу –
колективних підприємств, фермерських господарств, особистих підсобних господарств тощо – порівняно з іншими
галузями економіки робить малодоцільним використання матриці п’яти сил М. Портера, яка є дуже популярним
інструментом
оцінки
конкурентоздатності
інших
галузей.
Відсутність
товарів-замінників
щодо
сільськогосподарської продукції, окрім імпорту аналогічної продукції, ставить під сумнів доцільність застосування
для оцінки конкурентоздатності галузі здобутків теорії конкурентних переваг в цілому та методів оцінки ринкової
частки зокрема. Таким чином, немає жодних підстав вважати, що застосування складних багатоетапних методик
оцінки конкурентоздатності аграрної сфери надасть результати, які принципово відрізняються від простих
аналітичних прийомів, побудованих на співставленні та абстрактно-логічному узагальненні.
Велика кількість суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки Луганської області суттєво
ускладнює, з одного боку, конкурентну ситуацію, а з іншого боку, оцінку рівня конкурентоспроможності окремого
підприємства. Динаміка індексів зростання валової продукції (табл. 1) свідчить про те, що сільськогосподарське
виробництво майже не поступається своїми темпами зростання промисловості та транспортній галузі.
Таблиця 1
Показники конкурентоспроможності аграрних підприємств
*
Луганської області
Рік
2013.
до 2009р.
2009
2010
2011
2012
2013
Індекс валової продукції в деяких галузях економіки, у % до попереднього року:
Індекс валової продукції сільського господарства за всіма
95,0
92,7
118,7
87,5
91,8
84,0
категоріями господарств (ланцюговий)
Індекс валової продукції сільського господарства, виробле92,1
109,0
140,8
80,9
95,6
109,3
ної сільськогосподарськими підприємствами (ланцюговий)
Індекс валової продукції промисловості за всіма
101,7
116,0
94,1
80,1
107,1
95,2
категоріями підприємств (ланцюговий)
Індекс валової продукції (послуг) транспортної галузі за
94,1
103,5
97,3
93,6
116,1
103,0
всіма категоріями підприємств (ланцюговий)
Кількість збиткових підприємств, у % до загальної кількості підприємств відповідної галузі:
сільське господарство
32,4
28,0
29,0
27,2
22,9
х
промисловість
35,3
33,3
39,6
41,0
45,9
x
транспорт
49,9
43,2
44,5
42,2
48,0
х
Рентабельність за галузями економіки, %:
сільське господарство
-6,8
31,9
7,0
4,8
3,4
х
промисловість
5,8
5,8
4,9
1,7
-2,0
х
транспорт
12,2
12,5
12,9
10,9
9,7
х
Рівень середньомісячних витрат на оплату праці 1 середньооблікового працівника, у грн. для підприємств відповідної галузі:
сільське господарство
571,0
784,0
1123,0
1230,0
1497,0
x
промисловість
1155,0
1520,0
2053,0
2268,0
2803,0
х
транспорт
1328,0
1670,0
1848,0
2006,0
2291,0
х
Показники

Джерело: власні розрахунки авторів

Навпаки, сільськогосподарські підприємства демонструють найбільш високий індекс зростання
валової продукції за досліджуваний період. Цей же показник за всіма категоріями господарств найнижчий
за рахунок апріорі малоефективних селянсько-фермерських та особистих підсобних господарств.
Що стосується рентабельності сільськогосподарських підприємств, то вони поступаються
транспортним підприємствам, але, при цьому, питома вага збиткових підприємств в транспортній
галузі значно вища. Важливим показником, за яким аграрний сектор поступається промисловості та
транспорту, є середня заробітна плата.
Спираючись а статистичні дані, можна констатувати, що за різними видами продовольства
спостерігається значна варіація рівня насиченості ринку Луганської області. Молочна продукція, яйця,
картопля, овочі мають достатній рівень забезпеченості потреб внутрішнього ринку. М’ясна продукція та
плодово – ягідна виробляються в недостатній для потреб споживання кількості. А зернова продукція,
навпаки, формує ринок, який перенасичений майже вдвічі.
Стан, рівень та інтенсивність конкуренції на ринку агропродовольчої продукції Луганської
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області можна визнати такими, що не потребують системи спеціальних заходів ведення конкурентної
боротьби. Будь-який товаровиробник має можливість вийти на ринок, майже не відчуваючи дії бар'єрів
входження. Стан конкурентоздатності галузі також не можна назвати високим, аграрне виробництво
не в змозі запропонувати власникам капіталу такий рівень ефективності діяльності, що примусив би їх
до «перетікання» капіталу з інших секторів економіки.
Слід докладніше зупинитися на виборі аграрних підприємств для апробації різних методик
оцінки конкурентоздатності. Для забезпечення різноманітності конкурентних умов, в яких працюють
аграрні підприємства Луганської області, оберемо підприємства з декількох районів, що розташовані
на значній відстані в межах області, мають різний розмір та рівень ефективності господарювання.
Іншими словами, це повинні бути зовсім різні підприємства за всіма параметрами. Для дослідження
нами обрані, окрім ТОВ НВП «АгроЛугань», ТОВ «Луганська насіннєва станція» Слов'яносербського
району, відокремлений підрозділ «Східний регіон» ПрАТ «Агротон» та СФГ «Каштан» Сватівського
району. Аналіз типових підприємств у галузі, якими є зазначені підприємства, надасть змогу дати
характеристику всієї сукупності підприємств.
У рамках нашого дослідження ми використаємо два принципово різних методи оцінки
конкурентоздатності підприємства. Це – метод оцінки, заснований на теорії ефективної конкуренції, та
метод, заснований на теорії конкурентних переваг. Використання одночасно двох методів дасть
можливість взаємної верифікації результатів оцінювання. З іншого боку, використання більшої
кількості методів не надасть більш точної оцінки тому, що доступні для використання в даних умовах
методи, по суті, в тій чи іншій мірі повторюють ідеологію запропонованих.
Згідно з теорією ефективної конкуренції, найбільш конкурентоспроможними є підприємства, де
найкраще організована робота всіх підрозділів та служб. На ефективність діяльності кожної служби
впливає багато факторів-ресурсів підприємства. Оцінка ефективності роботи кожного підрозділу
передбачає оцінку ефективності використання цих ресурсів. В основі методу лежить оцінка декількох
групових показників або критеріїв конкурентоздатності.
Теорія конкурентних переваг, що розроблена американським вченим М. Портером, припускає
оцінку конкурентоспроможності підприємства шляхом визначення частки ринку, яка йому належить.
Розрахунки частки ринку виконуються на основі використання математичного апарату досліджень:
(5)
,

(6)

,

(7)

де
, ( ) - частка ринку і-ого підприємства, розрахована за кількістю (ринковою вартістю)
реалізованої продукції певного виду;
,
- відповідно кількість і ціна певного товару, реалізованого
i-им підприємством;
- загальний обсяг продажу i-ого підприємства; п - кількість підприємств, які
приймають участь у розрахунку.
Таким чином, можна констатувати, що запропоновані для оцінки конкурентоспроможності
аграрних підприємств методи є кардинально різними, але вони є в цьому сенсі взаємодоповнюючими.
Для того, щоб узагальнена оцінка була застосована не лише для порівняння досліджуваних
підприємств, а була б змістовною і в абсолютному сенсі, уведемо до нормованих рядів умовне
еталонне господарство, характеристики якого встановлені емпірично. Крім того, застосування
статистичного нормування дозволить уникнути застосування вагових коефіцієнтів щодо кожного
критерію оцінки конкурентоздатності. Еталонні характеристики, що стосуються ефективності
виробничої діяльності підприємства, не мають обґрунтованих показників, тому для їх заміни
використані середньогалузеві показники відповідного року. Ми можемо отримати узагальнені оцінки
рівня конкурентоспроможності досліджуваних підприємств у відповідності до ідеологічних установ
теорії ефективної конкуренції, що наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств відповідно
*
до теорії ефективної конкуренції
2012 рік
узагальнена
ранг
оцінка
3,252
4
3,362
3
5,872
1
3,758
2

Досліджувані підприємства
ТОВ НВП «АгроЛугань»
ТОВ «Луганська насіннєва станція»
Відокремлений підрозділ «Східний регіон» ПрАТ «Агротон»
СФГ «Каштан»

Джерело: власні розрахунки авторів
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2013 рік
узагальнена
оцінка
3,515
3,412
4,829
3,875

ранг
3
4
1
2
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В таблиці 3 викладені результати діяльності досліджуваних аграрних підприємств і частка їх
основних видів продукції на ринку.
Таблиця 3
Рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств відповідно до теорії конкурентних
*
переваг у 2013 році
Частка ринку за кількістю реалізованої продукції:
Досліджувані підприємства
ТОВ НВП «АгроЛугань»
ТОВ «Луганська насіннєва станція»
Відокремлений підрозділ «Східний
регіон» ПрАТ «Агротон»
СФГ «Каштан»

молока

зернових

м'яса

соняшнику

0,0131
0,0149

0,0094
0,0051

0,0061
0,0008

0,0033
0,0008

Частка ринку за
загальною вартістю
реалізованої продукції
0,0047
0,0029

0,0000

0,1198

0,0155

0,0000

0,0799

0,0156

0,0016

0,0013

0,0091

0,0042

Джерело: власні розрахунки авторів

Як бачимо, в 2013 році у високому ціновому діапазоні залишилася лише реалізація зернової
продукції серед досліджуваних підприємств. Частки ринку окремих підприємств також відрізняються
суттєвою варіативністю.
Аналіз діяльності окремих підприємств дає підстави відмітити лідерство ВП «Східний регіон»
ПрАТ «Агротон» за обома методиками оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Це
підприємство характеризується як велике, тому воно має переваги, що дає концентрація виробництва
за всіма видами продукції, крім молока, виробництвом якого підприємство не займається взагалі. І з
точки зору оцінки внутрішнього потенціалу, ВП «Східний регіон» ПрАТ «Агротон» також посідає
беззаперечне перше місце серед досліджуваних підприємств. ТОВ НВП «АгроЛугань» займає
невисоку позицію серед досліджуваних підприємств, що засвідчує негативну тенденцію в системі
управління досліджуваного підприємства (табл. 4).
Таблиця 4
Співставлення аграрних підприємств відповідно
*
до різних методик оцінки рівня конкурентоздатності у 2013 році
Досліджувані
підприємства
ТОВ НВП «АгроЛугань»
ТОВ «Луганська насіннєва станція»
Відокремлений підрозділ
«Східний регіон» ПрАТ «Агротон»
СФГ «Каштан»

Ранги підприємств згідно теорії конкурентних переваг, що
відображають:
частку ринку за
частку ринку за кількістю реалізованої продукції
загальною вартістю
реалізованої
молока
зернових
м'яса
соняшнику
продукції
3
2
2
2
2
2
3
4
3
4

Ранги
підприємств
згідно теорії
ефективної
конкуренції
з
4

4

1
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Джерело: власні розрахунки авторів

ВП «Східний регіон» ПрАТ «Агротон» у 2013 році є лідером серед досліджуваних підприємств за
рівнем конкурентоспроможності.
Висновки з даного дослідження. Якість сільськогосподарської продукції є найбільш суттєвим
чинником, що визначає рівень конкурентоспроможності аграрного підприємства. За результатами
проведеного економічного аналізу можна константувати, що стан та рівень інтенсивності конкуренції в
аграрній сфері не є високим. Аграрний ринок вважається ненасиченим, бар'єри входження на ринок
відсутні, питома вага концентрованих великотоварних підприємств невисока. В цілому, це призводить
до неактуальних спеціальних заходів та процедур ведення конкурентної боротьби, що суттєво знижує
трансакційні витрати підприємств. Тобто об'єктивні конкурентні умови можна вважати нескладними.
Що стосується оцінки конкурентоздатності окремих аграрних підприємств Луганської області, то, в
цілому, можна відмітити загальні недоліки процедури оцінки конкурентоздатності аграрного
підприємства за обома використаними методиками. Враховуючи дані обставини, оцінка має сенс
лише при одночасному їх застосуванні. Використання ж цих методик окремо не надасть бажаного
ефекту щодо адекватності результатів оцінки.
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HUMANITARIAN COMPONENT OF ECONOMIC ACTIVITY
Постановка проблеми. Наукове управління як в у мовах соціогуманітарної сфери загалом, так
і в умовах охорони здоров'я та медичного обслуговування трудових колективів машинобудівних
підприємств зокрема зумовлено масштабністю проблем, необхідністю комплексного підходу до
їхнього вирішення, накопиченням величезних людських та матеріальних ресурсів.
Управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності машинобудівного
підприємства - чутливий інструмент, який залежить від низки зовнішніх чинників, зокрема, державного
устрою, типу власності, зрілості ринку та ін., кожен з яких вимагає наявності відповідної системи
управління, обумовленої новою метою та завданнями по її досягненню. Власне ці та інші обставини
обумовили актуальність та своєчасність теми дослідження
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом комплексне та системне дослідження
теоретичних, методичних і практичних аспектів управління соціогуманітарним розвитком виробничих
колективів, вивченням принципово нової соціально-економічної взаємодії роботодавців і найманих
робітників, розробкою заходів щодо підвищення соціальної ефективності діяльності підприємств в
умовах ринкової трансформації економіки займаються як державні адміністративні органи управління,
органи місцевого самоврядування, так і адміністрації підприємств.
Теоретико-методологічні основи управління соціальним розвитком були закладені Е. Карнегі,
Джоном Д. Рокфеллером, Е. Вудом, Хоуардом Р. Боуеном. Пошук ефективних механізмів управління
соціальним розвитком колективів здійснювало багато вчених, найвагоміший внесок зробили
О.І. Амоша, Б.М. Андрушків, С.І. Бандур, Д.І. Богиня, О.С. Власюк, В.І. Герасимчук, Д.П. Долішній,
А.М. Колот, В.І. Куценко, Ю.М. Краснов, Д.Є. Козенков, Н.А. Космарова, В.М. Лич, Е.М. Лібанова,
В.М. Новіков, О.В. Новікова, С.І. Пірожков ін. Тим часом багато аспектів комплексного управління
соціогуманітарним розвитком трудового колективу промислових машинобудівних підприємств
залишилися поза увагою вітчизняних учених.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей формування організаційноекономічного механізму управління розвитком соціогуманітарної компоненти господарської діяльності
промислового підприємства в умовах машинобудівної галузі та обґрунтування методів вирішення цієї
проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні на даний час ще не розроблені єдина
наукова парадигма
управління та теоретико-прикладні основи формування концепції
соціогуманітарного розвитку трудових колективів промислових підприємств. В умовах
машинобудування з соціальних позицій не визначені механізми вибору пріоритетів розвитку та методи
оцінювання ефективності досягнення соціальних цілей. Відсутні комплексні й системні дослідження
проблем підвищення соціальної ефективності функціонування підприємницьких структур в умовах
трансформаційних перетворень економіки та адаптація її до Європейських вимог функціонування.
Як відомо, управління починається зі збору, обробки та аналізу інформації. Інформаційна ланка
– початкова і найважливіша в управлінському циклі. Чим більше зібрано об'єктивної та своєчасної
інформації, чим глибшому аналізу вона піддана, тим вищою є ймовірність вироблення та прийняття
оптимального управлінського рішення
Керівник промислового машинобудівного підприємства має займатись безпосередньо іншими
етапами управлінського циклу і передусім виробленням на підставі зібраної та обробленої інформації
управлінського рішення. Чим складніший суб'єкт управління, чим масштабніший характер проблеми,
чим триваліший термін дії рішення, тим вагоміші очікувані його результати
Довідково: Як відомо, рішення в соціогуманітарній сфері можна класифікувати таким чином:
– рішення з ризиком, причому ступінь ризику обраховують, це забезпечує оптимальність рішення;
– врівноважене рішення, так би мовити, з підстраховкою, це добре рішення, але великого ефекту воно
не дає;
– імпульсивне рішення, приймається за браком інформації, часу тощо - може мати тяжкі наслідки для
системи;
– запізніле рішення, як і попереднє, для управління непридатне.
Рішення має прийматись на тому рівні, на якому виникає проблема, бо саме керівник цього рівня володіє
найбільшою інформацією. Воно не повинно суперечити раніше прийнятому рішенню або торкатись прав,
делегованих заступнику; має бути конкретним, своєчасним, економічним, гнучким, повноважним, мати
початок і закінчення дії.
Залежно від пріоритету складової рішення можуть мати такі найменування: рішення-прогноз,
організаційне, координаційне і т.д.

Процес прийняття рішень припускає використання на практиці теорій раціональних рішень,
психологічної, сполученої та ігор. В основу теорії раціональних рішень покладений визначений алгоритм
дій (логічний або за допомогою програмного забезпечення машинних систем), тоді як психологічну теорію
побудовано на знаннях, досвіді, інтуїції і способі мислення (логічному або латеральному).
В управлінській практиці при розробці та прийнятті колективних рішень рекомендується
використовувати різноманітні методи, наприклад, "мозкової атаки", колективного обговорення і
дискусії, голосування "за - проти", ділової гри, групової динаміки, ситуаційного аналізу та ін.
Довідково: Технологія роботи над управлінськими рішеннями при оперативному або поточному виді
керівництва передбачає дванадцять взаємозалежних етапів:
1) з'ясування управлінської ситуації і формування задуму щодо неї;
2) визначення цілі (підцілей);
3) обґрунтування задач;
4) виявлення та визначення проблем;
5) вивчення проблем і встановлення причин їх виникнення;
6) пошук, розробка й обґрунтування варіантів рішення;
7) оцінка всіх варіантів та вибір оптимального рішення;
8) узгодження прийнятого рішення;
9) оформлення і затвердження рішення;
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10) підготовка рішення до "запуску" в систему для виконання;
11) забезпечення реалізації рішення;
12) оцінка виконання (при необхідності - наступне коригування) рішення і стимулювання праці
виконавців.
Вимоги до управлінського рішення - своєчасність, обґрунтованість, відповідність наявним силам і
ресурсам, конкретність, гнучкість, динамічність, збалансованість, прийняття за принципом єдиного
документа та ін.

Аналіз невиконаних рішень свідчить, що причини можуть бути різні: рішення було погано
сформульовано, неясною була його мета, воно залишилось незрозумілим для підлеглих, не були
створені умови для його виконання, підлеглі не були зацікавлені у його виконанні.
Забезпечення усіх цих питань складає етап планування та організації виконання рішення.
В процесі управління велике значення має фаза планування реалізації управлінських рішень
(друга фаза процесу управління), в межах якої визначаються способи, шляхи, форми роботи, вибір
виконавців, конкретизація завдань та інше.
Документом, що забезпечує організаційно-правову сторону та механізм виконання системи
управлінських рішень в соціогуманітарній сфері є план реалізації, який дозволяє:
а) розподілити працю щодо виконання конкретного рішення між всіма фахівцями відповідно до
займаних посад і службових обов'язків;
б) вибрати оптимальний варіант досягнення цілі, найбільш ефективні шляхи, способи, форми та
методи роботи;
в) підвищити дисципліну, відповідальність кожної посадової особи.
Прийняте управлінське рішення перед запуском, крім плану реалізації (перша умова запуску
рішення), потребує дотримання другої умови - доорганізації системи з урахуванням специфіки його
розв’язання. В цьому і полягає зміст третьої технолого-функціональної фази процесу управління.
Забезпечивши умови "запуску" рішення на виконання (розробку плану та доорганізацію
системи), апарат управління та колектив приступають до безпосередньої реалізації четвертої та п’ятої
технолого-функціональних фаз процесу управління, що передбачають виконання таких функцій, як
регулювання та контроль.
В управлінській практиці стосовно системи медичної допомоги використовують шість форм
регулювання діяльності системи, кожна з який має свої цільові призначення, особливості та правила [1]:
співбесіди з фахівцями та посадовими особами; колегії або медичні ради; збори колективу чи
співробітників; ділові наради; обходи; виїзди на місце.
Регулювання системи передбачає внесення визначених коректив у її діяльність в межах
конкретного рішення, що може призвести до певної ентропії (хаосу) у функціонуванні останньої та
зниження авторитету керівника. Тому слід підкреслити - сам факт корекції не є дестабілізуючим
чинником і не впливає на авторитет керівника. Але часті, не завжди продумані, а також несвоєчасні
корективи, можуть систему дестабілізувати.
Не менш важливим є кінцевий етап управлінського циклу - контроль за виконанням прийнятих
рішень. Навіть науково обґрунтоване рішення, не доведене до завершення, може не дати очікуваних
результатів і тим скомпрометувати сам процес управління. Висока якість контролю - неодмінна риса
наукового управління.
Культура управління обіймає велике коло питань: культуру технології процесу управління, культуру
інформаційного забезпечення, культуру документального забезпечення, питання спеціальної компетенції
провідника в галузі економічних знань, менеджменту, маркетингу, технології виробництва [3-6].
Керівник має спиратись на засади загальної культури, професійної деонтології, психології
управління, передусім соціальної психології, ділових стосунків, риторики, дотримуватись певного
стилю в управлінській роботі, застосовувати мотиваційні механізми.
Керівник має вирізнятись своєю компетентністю, володіти організаторськими здібностями, мати
авторитет у підлеглих, вміло поєднувати в управлінні інтелектуальний та вольовий компоненти,
бачити далі буденного та очевидного, вміти охопити суть взаємозв'язків, властивих явищу,
продукувати оригінальні ідеї та рішення, знайти можливість реорганізації системи заради її більш
ефективного функціонування. Керівник має бути ініціативним, показувати особистий приклад
сумлінної праці. Для досягнення оптимальних результатів важливо правильно стимулювати працю
колективу. Керівник має для цього кілька стимулів: матеріальні, моральні та примусові.
Важливо їх вміло поєднувати, орієнтуючись головне на матеріальні та моральні стимули та
застосовуючи примусові в крайньому випадку.
В Україні можна виокремити три основні ієрархічні рівні управління охороною здоров'я: базовий,
регіональний та державний [1].
На державні адміністрації покладені такі функції в галузі охорони здоров'я: управління та
розробка прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров'я; організація медичної допомоги
населенню; організація контролю за санітарним станом навколишнього середовища та додержанням
правил санітарної охорони, здійснення заходів щодо запобігання інфекційних захворювань; контроль
за наданням пільг матерям та дітям, поліпшення умов життя багатодітних сімей; контроль за
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додержанням правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, екологічних вимог на
підприємствах, в організаціях та установах.
Базовий рівень - основний в системі медичної допомоги. Тут зосереджені її первинна та
вторинна ланки. Вони структурно об'єднані. Тут зосереджується 90% амбулаторно-поліклінічної і 80%
стаціонарної допомоги. Від якості та ефективності управління на цьому рівні залежать практично
результати діяльності усієї системи.
Управлінська діяльність базового рівня спрямовується на розвиток окремих спеціалізованих видів
медичної допомоги, за кожний з яких відповідає головний фахівець (штатний, що працює в складі
управління або позаштатний, як правило, головний лікар відповідного міського спеціалізованого закладу).
Інформацію, необхідну для контролю як в соціогуманітарній сфері, так і в охороні здоров’я
підрозділяють на медико-статистичну (про здоров'я, кадри, матеріальну базу, діяльність медичних
установ), економічну (фінансову) і науково-медичну інформацію про матеріально-технічне та лікарське
забезпечення. Міністерство охорони здоров'я має в структурі управління відділи, які здійснюють
організаційно-методичну, статистичну та планово-фінансову діяльність, координують роботу з
підготовки й удосконалення кадрів.
Успішному здійсненню реформ в охороні здоров'я може сприяти впровадження принципів
менеджменту та маркетингу, економічних і соціально-психологічних методів в управлінні закладами
охорони здоров'я.
Довідково: Управління будь-яким медичним закладом в т.ч. і медико-профілактичним обслуговуванням,
має здійснюватись вивченням процесу та вирішенням наступних питань:
1. Яка ситуація з наявністю послуг (товару) серед певної групи населення або на певній території?
2. Який попит на даний вид послуг (товар)?
3. Які виробничі і транспортні витрати на виготовлення і доставку товару (реалізацію послуг), тобто
собівартість?
4. Яка споживча вартість товару (послуг) на місцевому ринку?
5. Яка купівельна здатність населення?
6. Які переваги пропонованої продукції (або послуг) в порівнянні з тими, що існують на ринку?
7. Чи є медичні, маркетингові, психологічні і рекламні умови для впливу на споживача?

Рівень соціогуманітарного розвитку колективів – це одна з найважливіших соціальних категорій, що
формується під впливом взаємодії всіх без винятку суб’єктів економічних відносин. Його підвищення
(соціальний прогрес) може бути пріоритетним напрямом державної соціально-економічної стратегії,
зокрема спрямованої на реалізацію основ соціально-орієнтованої ринкової економіки. Категорія “рівень
соціального розвитку колективів промислових підприємств” у широкому значенні виражається сукупністю
умов і відносин, що визначають життя, працю, побут і інтелектуально-культурний розвиток працівників
даного підприємства (організації, установи), характеризує досягнутий в колективі на певний проміжок часу
рівень задоволення різних потреб людей (не тільки фізичних, а й соціальні, інтелектуальних, духовних), а
також визначає й оцінює реальні економічні джерела та соціально-правові гарантії забезпечення
життєдіяльності й подальшого розвитку виробничих колективів. Рівень соціального розвитку виробничих
колективів залежить не тільки від рівня реальних доходів і обсягів фактичного споживання працівниками
матеріальних і духовних благ, а й від рівня розвитку в суспільстві самих потреб у життєвих благах. Це
категорія багаторівнева, у її структурі можна виділити три основні складові: інтегрований, соціальнодиференційований та персоніфікований рівні соціального розвитку. Іншими словами, ця категорія може
характеризувати, відповідно, сукупний рівень соціальної захищеності трудового колективу в цілому,
окремих соціальних груп або окремо взятого працівника та акумулювати широкий спектр соціальноекономічних відносин, що виявляються через багаторівневу систему індикаторів стану й умов
життєдіяльності членів колективів промислових підприємств. Поєднуючи в собі характеристику всіх сторін і
компонентів життєдіяльності працівників, рівень соціального розвитку колективів стає своєрідним мірилом
ефективності соціально-економічної діяльності підприємства. Безумовно, важливого значення набуває
проблема адекватної оцінки основних складових категорії “рівень соціального розвитку колективів
промислових підприємств” – з одного боку, потреб окремої особи, соціальних груп або колективу в цілому,
а з іншого – можливостей для реалізації цих потреб [6].
Достовірно визначити рівень соціального розвитку виробничих колективів неможливо, якщо не
використовувати дієвого механізму збору, обробки й аналізу широкого спектра інформації, що
характеризує всі без винятку сторони життєдіяльності колективу. За умови чітко визначеної та досить
повної системи показників, забезпечення об’єктивної оцінки динаміки цих показників можна не тільки
спостерігати за тенденціями соціального розвитку трудових колективів, а й активно впливати на його
темпи як у кількісному, так і в якісному плані. Головною метою вдосконалення системи соціального
управління є підвищення рівня соціальної ефективності й соціального ефекту функціонування
підприємства. Під соціальним ефектом варто розуміти задоволення як матеріальних, так і духовних
потреб людей. На макрорівні соціальним ефектом є задоволення потреб більшості членів суспільства.
На мікрорівні – задоволення потреб працівників підприємства.
Соціальний ефект, що є метою соціальної ефективності, характеризується розмаїтістю та
кількістю споживаних благ і послуг. Варто розрізняти бажаний і реальний соціальний ефект. Повне
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задоволення всіх потреб є бажаним соціальним ефектом. Але не всі потреби можуть бути задоволені,
тому реальний соціальний ефект нижчий від бажаного.
На реальний соціальний ефект вирішальний вплив справляє не лише економічний стан
підприємства, рівень розвитку виробництва, а і ефективність функціонування соціогуманітарної сфери.
Чим економічно більш розвинуте і стабільне підприємство, тим більше можливостей для досягнення
реального соціального ефекту. Але в існуючій системі ринкових відносин це не відбувається автоматично,
тому що засобами досягнення соціального ефекту служать не тільки економічні результати виробничогосподарської діяльності (дохід, прибуток тощо), а й система виробничих відносин, і в першу чергу
характер власності на засоби виробництва, а також вплив держави на розвиток економіки. Більше того,
соціальний ефект залежить головним чином від соціально-економічних відносин.
Рівні економічного та соціального ефекту залежать один від одного. Можливі два типи зв’язків між
соціальними й економічними результатами: перший тип – соціальні результати є метою, а економічні –
засобами їх досягнення, другий тип – економічні результати є метою, а соціальні – засобами їх досягнення.
Для сучасних ринкових відносин в України характерним є другий тип взаємозв’язку [11].
Водночас у результаті проведених досліджень і за результатами Всесвітньої конференції з
соціального розвитку (Копенгаген, 1995 р.) світовому співтовариству було запропоновано перемістити
акценти із забезпечення темпів економічного зростання на стабільний розвиток людини і на цій базі
сформулювати нові цілі розвитку. Подібна переорієнтація поставила перед наукою нові соціальні
завдання. В їх основі лежить принцип, відповідно до якого економіка існує для розвитку людей, а не
люди для розвитку економіки. Таким чином, критерієм соціальної ефективності є всебічний вільний
розвиток більшості населення.
Специфіка соціальної ефективності й особливі форми її прояву не дають змоги однозначно
застосовувати принцип “максимум результату при мінімумі витрат”. Проте соціальна ефективність сама по
собі не реалізується, а потребує витрат. Чим більше коштів виділяється на соціальні потреби (підготовка і
перепідготовка кадрів, поліпшення здоров’я, підвищення культурного та загальноосвітнього рівня людей
тощо) і чим раціональніше вони використовуються, тим вища соціальна ефективність.
Дослідження свідчать про те, що високу соціальну ефективність має те виробництво, у якому не
порушуються соціальні стандарти. Під соціальними стандартами розуміють вимоги, дотримання яких
забезпечує найбільш сприятливі умови для життєдіяльності. Як відмічає Космарова Н.А. [7], одні соціальні
стандарти визначають величину заробітної плати, інші – умови, у яких знаходяться працівники
підприємства (безпека, освітленість, температура тощо), треті характеризують умови життя за межами
підприємства (забезпеченість житлом, медичними послугами тощо). Вони повинні бути орієнтирами, до
яких необхідно прагнути при проведенні заходів щодо підвищення економічної ефективності виробництва,
щоб вони були соціально обґрунтованими і прийнятними. Соціальна ефективність залежить від здатності
суспільства здійснювати основні напрями соціального прогресу. Вона виявляється у відносинах між
основними класами, суспільними групами, містом і селом і т.д. Напрямами підвищення соціальної
ефективності є: поліпшення матеріально-технічного розвитку, вдосконалення соціальних відносин,
організація й управління суспільною роботою, задоволення матеріальних і духовних потреб і ін.
Оскільки соціальна ефективність виробництва в основному формується на мікрорівні, необхідно
більш детально розглянути сутність соціальної ефективності підприємства. Соціальна ефективність –
це багатогранна, багатопланова категорія економічної науки, тому що вона включає різні, іноді не
порівнянні між собою, потреби людей, які з розвитком цивілізації розширюються й ускладнюються і які
повинні реалізовуватися, якщо суспільство бажає плідно розвиватися, тобто соціальні результати
мають полівалентний характер. Але, незважаючи на різнобічну спрямованість потреб людей, кінцевою
метою життєдіяльності людини є всебічний її розвиток як особистості.
Усебічний вільний розвиток здібностей людини є критерієм соціальної ефективності. Саме виходячи
з цього критерію, визначаються фактори, що становлять зміст цієї характеристики діяльності підприємства
і показники, що характеризують її рівень на тому або іншому етапі розвитку виробництва.
Виходячи з полівалентного характеру факторів, кількісне визначення соціальної ефективності
єдиним показником ускладнено. Необхідно враховувати й той факт, що індивідуальна соціальна
оцінка конкретного соціального результату може варіювати в дуже широкому діапазоні.
В умовах ринкової економіки відносини між найманими робітниками і підприємцями будуються на
принципово новій основі. Мета підприємця – це успіх на ринку і, відповідно, одержання максимально
можливого прибутку при мінімумі витрат (у тому числі й на персонал). Наймані робітники намагаються
одержати більшу матеріальну винагороду при меншому обсязі виконуваних робіт. Таким чином,
визначення взаємовигідного компромісу між очікуваннями найманих робітників й інтересами підприємців є
головним завданням ефективної системи стимулювання працівників у ринковій економіці.
Організаційно-економічні механізми управління соціогуманітарною сферою в умовах
машинобудівного підприємства повинні бути привабливі й вигідні для обох сторін (і для підприємства, і
для найманого робітника). Вони повинні бути пов’язані зі способами досягнення соціальних цілей
суспільства не тільки економічними, організаційно-адміністративними способами мотивації людської
поведінки, а й безпосередньо: шляхом визначення соціальних цілей, підвищення якості життя,
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підвищення соціальної зрілості суспільства, його окремих структур і насамперед керівників. Соціальні
механізми відповідно до вимог об’єктивних закономірностей (зростання ролі соціального фактора)
багато в чому визначають змістовий аспект управління і задають вектор розвитку всім іншим методам
впливу. Наприклад, поряд з економічним стимулюванням сьогодні широко використовується
стимулювання творчою працею, більшою соціальною захищеністю, якістю соціального впливу,
почуттям соціальної причетності до справ фірми тощо (рис.1).

Рис. 1. Організаційно-економічний механізми управління соціогуманітарним розвитком
трудового колективу машинобудівного підприємства
Джерело: розробка автора на основі адаптації [7 ]

Серед способів мотивації виділяють уселяння, переконання, наслідування, залучення, примус,
спонукання та ін. Цілями застосування соціально-психологічних механізмів є забезпечення
зростаючих соціальних потреб людини, її всебічний гармонічний розвиток і підвищення на цій основі
трудової активності особистості й ефективної діяльності колективів.
Психологічні механізми управління спрямовані на регулювання відносин між людьми шляхом
оптимального підбору й розміщення персоналу. До них належать методи комплектування малих груп,
гуманізації праці, професійного підбору та навчання тощо. Методи комплектування малих груп дають
змогу визначити оптимальні кількісні і якісні відносини між працівниками з урахуванням психологічної
сумісності. До методів гуманізації праці належать використання психологічного впливу кольору,
музики, виключення монотонності роботи, розширення творчих процесів і т. д. Методи професійного
підбору та навчання спрямовані на професійну орієнтацію та підготовку людей, що за своїми
психологічними характеристиками найбільше відповідають вимогам виконуваної роботи.
У цілому до соціальних і психологічних механізмів управління належать способи керуючого
впливу, що спираються на об’єктивні закони соціального розвитку й закони психології. Об’єктом
впливу тут є соціальні та психологічні процеси на рівні народонаселення, виробничого колективу або
його структурної ланки, окремого працівника.
Однак, безумовно, одними з ключових є соціальні механізми стимулювання працівників. Можна
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Організаційно-економічні механізми
стимулювання соціогуманітарного розвитку

виділити низку принципів, яким повинна відповідати застосовувана на підприємстві система
соціальних механізмів стимулювання: потрібно виявити матеріальні й нематеріальні потреби
співробітників, необхідно в повному обсязі інформувати співробітників про надані їм соціальні пільги, а
також про їх додатковий, понад державні пільги, характер; надані соціальні пільги повинні бути
економічно виправдані та застосовуватися тільки з урахуванням бюджету та можливостей
підприємства; соціальні пільги, що вже надані працівникам державою, не повинні застосовуватися на
підприємстві; система соціальних пільг повинна бути зрозумілою співробітникам – кожен співробітник
повинен знати, за які заслуги він отримує ту або іншу пільгу.
Як відомо, соціальні механізми стимулювання (рис. 2) спрямовані на зниження плинності кадрів,
стимулювання працівників до ефективної і якісної праці, зниження профспілкової активності,
запобігання страйкам, залучення й закріплення на підприємстві кваліфікованих кадрів. Для цього
необхідна взаємна відповідність цілей і потреб співробітників і цілей підприємства, вироблення
особливої психології в співробітників, (ефект ототожнення себе зі своїм підприємством), підвищення
продуктивності, ефективності і якості праці і готовності співробітників до ефективної роботи на благо
підприємства, соціальний захист співробітників на більш високому рівні, ніж це передбачено
законодавством, створення позитивного мікроклімату в трудовому колективі, створення в суспільстві
позитивного іміджу про підприємство.
Соціальні пільги

Право придбання акцій підприємства за зниженою ціною, додаткові виплати
працівникам, надання службових автомобілів, персональних кабінетів тощо

Забезпечення співробітників
страховою та додатковою
пенсією

Виплата працівникам додаткової пенсії на додаток до державної пенсії,
використання механізмів приватного страхування

Надання права користування
установами соціальної сфери
підприємства

Організація харчування працівників, забезпечення житлом та пільгами з
його придбання, організація медичної допомоги, соціально-консультативна
допомога

Соціальна допомога сім’ї та
організація дозвілля
працівників і членів їх сім’ї

Створення власних дитячих садків для дітей співробітників, поновлення на
посаді матерів, які звільнилися для догляду за дитиною, організація різних
культурних та фізкультурно-оздоровчих заходів, організація для дітей
працівників підприємства новорічних ялинок, екскурсій

Використання фактора
вільного часу

Надання співробітникам додаткової відпустки, робота за вільним графіком,
скорочення тривалості робочого часу за рахунок його економії у результаті
високої продуктивності праці

Рис. 2. Соціальні механізми стимулювання соціогуманітарної сфери в умовах промислового,
машинобудівного підприємства
Джерело: розробка автора на основі адаптації [5 ]

Соціальні пільги в грошовому вираженні несуть у собі принцип, аналогічний грошовій
винагороді. До таких пільг може бути віднесене право придбання для співробітників акцій
підприємства за зниженою ціною. Тим самим досягається мета залучення найманого робітника в
співволодіння підприємством, що формує в працівників почуття господаря, дбайливе ставлення до
майна підприємства. Форми участі найманого робітника в капіталі підприємства можуть бути різними.
Це і безкоштовні акції, і звичайні акції зі знижкою на певний відсоток від ринкового курсу акцій, і
привілейовані акції без права голосу на загальних зборах акціонерів.
Крім того, до соціальних пільг у грошовому виразі належать різні виплати працівникам до
особистих свят, скажімо, з нагоди 10-, 20-, 30-річного і т. д. ювілеїв службової діяльності на
підприємстві в поєднанні зі спеціальною відпусткою. Причому розмір виплат і тривалість додаткової
відпустки можуть залежати від стажу роботи на підприємстві. До аналогічних пільг відноситься
надання керівникам і особливо обдарованим інженерно-технічним працівникам службових
автомобілів, персональних кабінетів і т. д.
Забезпечення співробітників додатковою пенсією по старості також має істотне стимулююче
значення для співробітників. Працівники дорожать своєю роботою, знаючи, що після виходу на пенсію
вони одержать від підприємства додаткову підтримку.
Серйозну стимулюючу роль, особливо в часи криз і інфляції, несе в собі надання співробітникам
права користування закладами соціальної сфери підприємства. Такі соціальні послуги можна поділити на
чотири групи: організація харчування співробітників, забезпечення житлом і пільгами з його придбання,
організація медичної допомоги, соціально-консультативна допомога. Витрати на організацію харчування
співробітників зазвичай працівник і підприємство ділять між собою. Працівник оплачує тільки заготівельну
вартість продуктів, а підприємство оплачує інші витрати на організацію харчування (заробітна плата
кухарів, утримання приміщення їдальні і т. д.). Таким чином, співробітник оплачує 1/3 витрат на
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харчування, а підприємство бере на себе 2/3 витрат, що залишилися. Безумовно, вирішення житлових
проблем співробітників під силу тільки великим підприємствам. Проте такий механізм стимулювання
забезпечує тривалу роботу на підприємстві і значно знижує плинність кадрів. Особливо це актуально в
Україні, де житлова проблема є найбільш важко розв’язуваною для широких верств населення. Існують
різні варіанти реалізації цього механізму. Так, наприклад, підприємство будує житло, а квартири здає
співробітникам за пільговими низькими цінами. При цьому співробітник має можливість поступово за час
роботи на підприємстві викупити житло за пільговою ціною і таким чином вирішити житлову проблему.
Підприємство також може надати співробітникові іпотечну позику під низький відсоток для купівлі житла.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, організація медичної допомоги в
соціогуманітарному контексті промислового підприємства включає прикріплення співробітників до установ
охорони здоров’я і надання їм необхідної медичної та інших видів допомог за рахунок організації. Крім
того, підприємство може організувати соціально-консультативну допомогу для тих співробітників, у кого є
які-небудь проблеми, що потребують втручання психолога, юриста або якихось інших фахівців. Юридична
служба підприємства може надавати консультативну допомогу співробітникам з різних правових питань.
Співробітникам, які страждають психічними розладами, показують погані результати роботи або мають
проблеми в сімейному житті, може бути надана допомога психолога.
Варіантами соціальної допомоги сім’ям і організації дозвілля працівників можуть бути створення
власних дитячих садків для дітей співробітників, відновлення на посаді матерів, що звільнилися з
роботи для догляду за дитиною, організація різних культурних і фізкультурно-оздоровчих заходів,
організація для дітей співробітників підприємства новорічних ялинок, екскурсій і т. д.
Як нематеріальний метод стимулювання використовується чинник вільного часу. Це
“гуманітарний” стимул до праці. Тут можливі три варіанти:
1. Надання співробітникам додаткової відпустки. Відпустка зазвичай надається за специфічну
працю або за особливі умови праці, коли вони відрізняються від нормативних за санітарними,
гігієнічними та трудовими нормами (шкідливі умови праці, ненормований робочий день і т. д.).
Додаткова відпустка компенсує працівникам високі витрати фізичної або розумової енергії.
2. Робота за вільним графіком. Суть цього варіанта полягає в тому, що працівникові надається
право самому визначати режим роботи (час початку, закінчення і тривалості робочого дня). Природно,
що робота за вільним графіком не повинна порушувати ходу виробничого процесу і викликати
зниження ефективності і якості виконуваних робіт. Тому таким правом можуть наділятися тільки
перевірені та дисципліновані працівники, що вміють раціонально планувати свій робочий день. Так,
вільні графіки широко й ефективно застосовуються в західноєвропейських країнах. Наприклад, їх
використовують 75% фірм Франції, 69% фірм Нідерландів, 68% фірм ФРН, 66% фірм Швеції.
3. Скорочення тривалості робочого часу за рахунок його економії в результаті високої
продуктивності праці. Стимулююча функція полягає в зацікавленості працівників у зниженні втрат
робочого часу, підвищенні ефективності і якості виконуваної роботи. Можливі два варіанти заохочення
працівників за зекономлений робочий час. Перший – матеріальний, другий – фактор вільного часу. У
першому випадку працівник одержує колективну премію за зниження витрат на оплату праці у вартості
готової продукції. В другому випадку зекономлений робочий час приєднується до відпустки, наданій у
зручний для працівника вільний час.
На сьогодні у світовій практиці набуває розвитку нова концепція соціальної політики на підприємстві,
що називається кафетерійною. Її суть полягає в тому, що підприємство надає своєму співробітникові
певний кошик соціальних пільг на визначену суму, з якого він може самостійно вибрати ті або інші
соціальні пільги в межах існуючого бюджету, тобто складати для себе так зване “соціальне меню”.
Таким чином, ринкова організація стимулювання ефективності і якості праці не повинна
обмежується тільки заходами матеріальної винагороди, а враховувати й соціальні фактори,
забезпечувати зацікавленість працівника в успіху організації. Застосування гнучких соціальних пільг і
компенсацій - один з дієвих механізмів стимулювання працівників, що має набувати все більшого
застосування з розвитком соціально орієнтованої ринкової економіки.
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ASSESSMENT OF CUSTOMS REGULATION INSTRUMENTS AND
THEIR IMPACT ON THE FOREIGN TRADE LIBERALIZATION
Постановка проблеми. Однією з характерних особливостей сучасної світової економіки є
яскраво виражена тенденція до її лібералізації. Вступ України до Світової організації торгівлі змусив
розглядати проблему дотримання національних економічних інтересів у взаємозв’язку з необхідністю
співвідносити протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняних товаровиробників і
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збереження економічної безпеки нашої держави, із загальносвітовою тенденцією до лібералізації
торгівлі. Високий рівень відкритості вітчизняної економіки зумовлює потребу в особливій увазі з боку
держави до балансування довгострокової тенденції до лібералізації зовнішньої торгівлі та
селективного підходу до реалізації принципів захисту з обов’язковим дотриманням норм і правил СОТ.
Однак, незважаючи на велику увагу до проблем зовнішньоторговельної політики, певні питання,
пов’язані із митним регулюванням в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі розглянуто
фрагментарно. Серед них: теоретичні аспекти, дослідження специфіки та інструментарію митного
регулювання, аналіз тенденцій застосування тарифної та нетарифної лібералізації у
зовнішньоторговельній політиці України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий вклад у дослідження питання
використання інструментів митного регулювання внесли такі дослідники сфери зовнішньоекономічної
діяльності, як І.Г. Бережнюк, О.П. Гребельник, Т.В. Деркач, В.П. Мартинюк, П.В. Пашко, А.Д. Войцещук
та ін. Однак, в науковій літературі відсутні комплексні дослідження впливу інструментів митного
регулювання на стан лібералізації зовнішньої торгівлі. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак
зумовило вибір напряму дослідження в науковому та практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою статті є науково-практичний аналіз сучасних тенденцій та
ефективності митного регулювання, з урахуванням процесів лібералізації зовнішньої торгівлі, що були
здійснені у рамках вступу до СОТ, а також розробка підходів до ефективного використання
інструментів митного регулювання за умов внутрішніх економічних трансформацій та міжнародних
процесів інтеграції і глобалізації.
Виклад основного матеріалу досліджень. Митне регулювання є одним з основних
інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а тому його застосування
сприяє не тільки підтримці стабільності міжнародної торгівельної системи, а й забезпечує захист
вітчизняної економіки. Ефективне та безперебійне функціонування механізму митного регулювання є
однією з невід’ємних умов здійснення митної політики держави, а також вирішення митними органами
важливих завдань, що стосуються посилення економічної та фінансової безпеки України. Процеси
лібералізації зовнішньої торгівлі впливають на сферу господарських відносин та механізми їх
державного регулювання, в тому числі на інструменти митного регулювання, яке є важливим чинником
формування конкурентного середовища на внутрішньому ринку.
Тенденції розвитку міжнародної торгівлі свідчать про важливе її значення як зовнішнього чинника
розвитку національної економіки. Міжнародна торгівельна діяльність активно об’єднує національні ринкові
системи та державні інститути в світовий економічний простір, а об’єкти міжнародного товарообміну у низці
випадків є основними ресурсами науково-технічного прогресу. Однак сподіватися на забезпечення
ефективного зростання ринкової економіки України через надмірне відкриття сфери зовнішньоекономічної
діяльності на сьогодні є загрозливим явищем для національної безпеки країни, що змушує відходити від
умов відкритої лібералізації та більш широко використовувати інструменти митного регулювання. Питання
митного регулювання регламентуються міжнародними договорами, угодами, конвенціями, в яких
сформульовано на багатосторонній основі принципи, умови та правила застосування тарифних і
нетарифних методів. Основним інструментом тарифного регулювання, який спрямований на захист
національного товаровиробника є Митний тариф України [2].
На сьогодні обкладання товарів ввізним митом при ввезенні на митну територію України
здійснюється за ставками, затвердженими Законом України від 19.09.2013р. № 584-VІІ «Про Митний
тариф України», в частині, що не суперечить додатку I до Протоколу, ратифікованого Законом України
від 10.04.2008р. № 250 «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до СОТ». Після вступу до СОТ
Україна змінила тарифи та привела ставки ввізного мита до їх зв'язаних рівнів. При цьому під
зв’язуванням тарифних ставок (ставок експортного або імпортного мита) розуміють те, що чинні
ставки не повинні перевищувати рівень, на якому їх було "зв'язано". Україна взяла на себе
зобов’язання про зниження ставок на такі групи товарів, як сталь, іграшки, деревина, кольорові
метали, фармацевтичні препарати, папір, сільськогосподарська техніка, меблі, інформаційні
технології, наукове, медичне обладнання, будівельна техніка, дистильовані спирти, цивільна авіація.
Для значної кількості товарів Україна знизила ставки ввізного мита до рівня, який відповідає або
навіть нижчий за рівень зв’язаних ставок, ще у 2005 році. Однак в країні було збережено досить високі
ставки для найбільш чутливих товарів, які займають значну частку імпорту. Середньоарифметична
ставка ввізного мита по всьому Митному тарифу після вступу України в СОТ значно зменшилась до
2013 року і становила 4,96% відповідно до графіка тарифних зобов’язань України перед СОТ, що є
невід'ємною частиною Протоколу про вступ України в СОТ (рис. 1).
Середньоарифметична ставка ввізного мита на продовольчі товари зменшилась з 13,79 до
9,16% (м’ясо та харчові нутрощі – з 21,5 до 12,3%, молоко та молочні продукти – з 24,9 до 10,01%,
продукція борошномельно-круп’яної промисловості – з 23,4 до 10,3%, готові харчові продукти з м’яса,
риби або ракоподібних – з 17,3 до 8,9%).
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Рис. 1. Динаміка середньоарифметичної ставки ввізного мита за Митним тарифом
України відповідно до графіку тарифних зобов'язань України перед СОТ за 2000- 2013 роки
Джерело: складено автором на основі [3; 4]

Варто зазначити, що особливо низьким є рівень захисту сільськогосподарських товарів в
Україні, де ввізна тарифна ставка зв’язана на рівні 11,2%, що у 1,5-2 рази нижче порівняно з іншими
країнами-експортерами цих товарів. За даними СОТ, Аргентина зв’язала ставку мита на
сільськогосподарські товари на рівні 32,6%, Бразилія – 35,5%, Болгарія – 42,4%, Китай – 15,8%, ЄС –
15,1%, Канада – 14,5%. Навіть партнери з СНД – Грузія, Молдова, Киргизстан мають зв’язану ставку
вищу, ніж Україна. Зниження тарифного захисту сільськогосподарських товарів відбувається не тільки
за рахунок збільшення тарифних ліній з нульовими ставками (їх частина становила 9,6% на момент
вступу до СОТ і 10% - у складі зв’язаних ставок), а завдяки зменшенню більше ніж у два рази частки
ставок із тарифними піками (відповідно з 44,3 до 21,4%).
Основні зобов’язання України щодо зв’язування ставок імпортних тарифів пов’язані з приєднанням
України до низки «нульових» домовленостей про зниження ставок на такі групи товарів: сталь, іграшки,
деревина, кольорові метали, фармацевтичні препарати, папір, сільськогосподарська техніка, меблі,
інформаційні технології, наукове, медичне обладнання, будівельна техніка, дистильовані спирти – через 3
роки після вступу, цивільна авіація - до 2010 року. Для окремих видів транспортних засобів був
встановлений перехідний період до 2013 року з поступовою зміною ставки імпортного мита з 10% на
момент вступу до 5% на кінець перехідного періоду. Для транспортних засобів з електродвигунами,
перехідний період тривав до 2010 року з відповідним зниженням імпортного мита з 10% до 8%.
Введення в дію ставок імпортного мита, передбачених зобов’язаннями України перед СОТ
призвело до лібералізації Митного тарифу України за рахунок:
- збільшення застосування нульових ставок мита;
- зменшення специфічних ставок мита;
- зниження загального рівня оподаткування за адвалерними ставками;
- практичне скасування комбінованих ставок мита.
Необхідною умовою у вивченні тенденцій митної політики, щодо наслідків вступу в СОТ може
бути аналіз динаміки ввізного митного тарифу України за видами застосування ставок, що
характеризується переважанням адвалерних ставок, які впродовж 2001-2005 рр. становили 79,7%, а
на час вступу до СОТ (16 травня 2008 р.) зросли до 98,5%. Також за цей період частка специфічних
ставок зменшилася з 5,94 до 1,18%, а комбінованих – з 1,77 до 0% (рис. 2).
Якщо аналізувати експортне мито в Україні, то тут є свої особливості. Експортний режим для
вітчизняної економіки не є надто обтяжливим, крім того з 2008р. Україна дотримується своїх
зобов’язань, взятих перед СОТ щодо поступового зниження вивізних митних тарифів на насіння
соняшнику, живу худобу, шкури тварин, брухт чорних і кольорових металів. Наприклад, потрібно взяти
до уваги той факт, що в Китаї нараховується 36 товарних позицій експортної номенклатури, до яких
застосовується експортне мито в розмірі від 20% до 50%. У 2008 році було введено експортне мито на
гази. У лютому 2009 року з переліку газів, які оподатковуються експортним митом, було вилучено
скраплені гази (крім природного).
Зараз в Україні також діє 0% митний тариф на більшість української продукції, яка продається в
країни Митного Союзу згідно з домовленостями між Україною та Росією. За роки членства в СОТ
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найбільше постраждало вітчизняне автомобілебудування. Якщо на момент вступу до СОТ на імпортні
автомобілі діяло ввізне мито в розмірі 25%, то після 2008 р. воно було знижено до 10% (для
порівняння, в Росії цей показник залишається на рівні 30%, а в деяких країнах – членах СОТ – на рівні
50% і вище). Результат: виробництво автомашин в Україні знизилось у 6 разів, а кількість працівників у
цій галузі скоротилась вдвічі.

Рис. 2. Ставки Митного тарифу України до та після вступу в СОТ
Джерело: [5]

Постраждав і вітчизняний агропромисловий комплекс. За підрахунками Федерації роботодавців
України, тільки в двох галузях сільського господарства – в цукровій і свинарстві – після вступу в СОТ
робочі місця втратили біля 500 тис. чоловік. На відміну від країн ЄС, захисні мита на імпорт свинини в
Україну виявились нижчими в 5-8 разів. Як наслідок, до нас на ринок ввозилась свинина: в 2013р. її
імпорт зріс в 2,3 рази у порівнянні з 2010р. і склав 178,7 тис. тонн. За сім місяців поточного року до нас
ввезено більше 20 тис. тонн сала з Польщі, Німеччини, Нідерландів.
З 15 травня 2014 року ЄС в односторонньому порядку тимчасово скасував 98% імпортних мит на
українські товари. Завдяки такому заходу українські експортери отримали пільговий режим доступу на
європейські ринки. Основну вигоду одержали українські аграрії та виробники харчової промисловості.
З проведеного аналізу митних ставок можна зробити висновок, що вступ до СОТ зробив Митний
тариф більш стабільним та стійким. З динаміки митного тарифу бачимо, що після приєднання України
до СОТ середньозважена ставка ввізного мита вирівнялась та не відбувалося різких змін. Це створює
умови для встановлення стабільних цін на внутрішньому ринку і дає можливість національним
виробникам проводити більш стійку цінову політику.
Аналізуючи результати діяльності митних органів у розрізі їх фіскальної функції з 2006 по 2013 рік,
бачимо поступове щорічне збільшення перерахувань у державний бюджет митних платежів, окрім
останнього звітного періоду. Приведення Митного тарифу до вимог СОТ найбільше вплинуло на розміри
надходження від ввізного мита. Значне зниження доходів від ввізного мита у 2009 році, крім вступу до
СОТ, пов’язане з скороченням майже вдвічі відповідно до 2008 року імпорту насамперед внаслідок впливу
світової економічної кризи, що спричинило девальвацію національної валюти та обумовило падіння
внутрішнього попиту. Надходження митних платежів і ввізного мита, зокрема до державного бюджету,
безпосередньо залежить від обсягів товарного імпорту в країну. Такі надходження зростали протягом
2005-2008 років, оскільки, починаючи з 2006 року, імпорт значно переважає над експортом.
На рисунку 3 бачимо, що в 2009 році обсяг митних платежів значно знизився і становив 83,1
млрд. грн., що пов’язано з фінансовою кризою та скороченням обсягів імпорту товарів до 45,4 млрд.
дол. США, що на 40,1 млрд. дол. США менше, ніж в 2008 році. Вже в 2010-2011рр. спостерігалося
зростання обсягів митних платежів загалом та ввізного мита зокрема, на що вплинуло збільшення
обсягів імпорту товарів. Починаючи з 2012 року і до сьогодні, спостерігається тенденція скорочення
обсягу митних платежів, однак обсяг ввізного мита збільшився на 0,3 млрд. грн. в 2013 році відносно
2012 року. Скорочення обсягу митних платежів в 2013 році пов’язане з скороченням імпорту товарів в
країну на 7,6 млрд. дол. США.
З початку 2013 року в Україні ставки ввізного мита приведено до рівня, встановленого
відповідно до Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі. Ввізні мита були підвищені
на 119 товарних під категорій (цемент; руди та концентрати хромові; продукти органічної та
неорганічної хімії; добрива та ін.). При цьому на 13 товарних підкатегорій було встановлено нульову
ставку (руди та концентрати марганцеві, підшипники, генератори змінного струму та інше).
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Окрім вже зазначених змін щодо непрямого оподаткування положеннями законопроекту «Про
Державний Бюджет на 2014 рік» було передбачено внесення таких змін як перенесення з 2014 року на
2015 рік зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків.
Однією з найважливіших проблем, яку необхідно розв’язати в сфері тарифного регулювання
найближчим часом є подальше впровадження міжнародних норм і правил, що дасть змогу перейти до
застосування єдиних стандартів у митній галузі та дозволить вирішити питання, пов’язані з приєднанням
до міжнародних конвенцій щодо гармонізації та спрощення митних процедур, а також допоможе наблизити
митне законодавство та митні формальності, які застосовуються в Україні, до країн ЄС.
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Рис. 3. Динаміка імпорту товарів, митних платежів та ввізного мита у 2006-2013 рр.
Джерело: складено автором на основі [7]

Щодо методів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, то вони дають
можливість захистити національний ринок, національного виробника, а також виконати певні
міжнародні зобов'язання України. Нетарифні методи є ефективним засобом регулювання зовнішньої
торгівлі й упроваджуються шляхом встановлення певних вимог та обмежень до суб'єктів
господарської діяльності при виході їх на зовнішній ринок. Нетарифне регулювання полягає в
установленні державою кількісних обмежень та технічних бар'єрів.
В рамках СОТ легалізовано й узгоджено велику кількість нетарифних захисних заходів, за
допомогою яких дозволяється регулювати зовнішньоторговельну діяльність. Інструменти нетарифного
регулювання, які не заборонені СОТ, майже не регулюються міжнародними угодами, і,
використовуючи їх у торгово-економічній політиці, уряди держав відчувають себе вільніше, ніж при
введенні тарифних обмежень, які регламентуються СОТ.
Генеральна угода з тарифів і торгівлі та Світова організація торгівлі ставлять перед Україною
завдання максимального скорочення використання нетарифних інструментів державного регулювання
у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Загальною вимогою до нетарифних методів регулювання
зовнішньої торгівлі є дотримання країнами принципів недискримінації, доступу до ринку, прозорості,
сприяння економічному розвитку та зростанню міжнародної торгівлі. Однак практика застосування
нетарифних інструментів країнами-членами СОТ не завжди повною мірою відповідає встановленим
цілям та принципам цієї організації.
При вступі в СОТ Україна взяла на себе низку зобов’язань в напрямку нетарифного
регулювання, основними з яких виступають наступні:
- відміна та не використання в подальшому кількісних обмежень чи інших нетарифних
інструментів, що не передбачені домовленістю з СОТ (не буде вводити заборону на м’ясну продукцію,
якщо це не узгоджено з нормативами СОТ);
- відміна Україною заборони на імпорт вантажного транспорту, автобусів та машин віком більше
8 років;
- буде здійснювати контроль цін у відповідності із правилами, а також не буде встановлювати
обов’язкові мінімальні ціни на імпортні товари і продовжуватиме публікувати список товарів та послуг,
ціни на які встановлюються урядом;
- відміна заборони на експорт брухту чорних і кольорових металів, дорогоцінних металів та
каменів (крім золота, срібла та алмазів), а також експортних обмежень на зерно;
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- врахування перш за все міжнародних, а не національних та регіональних стандартів;
- зменшення кількості товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації;
- повністю ввести та дотримуватись умов Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності (TRIPS);
- в частині санітарного та фітосанітарного контролю узгоджувати свої дії з санітарними та
фітосанітарними нормами і встановлювати межі відповідальності контролюючих органів в даній сфері,
зокрема Україна не буде обмежувати імпорт м’ясних продуктів, оброблених гормонами.
Застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД до України вказує на їхній безпосередній
вплив на її питому вагу в світовому експорті. Такий стан речей призводить до того, що оптимальним
для нашої країни є або застосування аналогічних заходів до країн-партнерів, або підписання
торгівельних угод на вигідних умовах для України з декларуванням в них кількості заходів
нетарифного регулювання, що застосовуватимуться обома сторонами.
Висновок з даного дослідження. Отже, можна зробити висновок, що митне регулювання – це
вплив держави в особі державних митних органів на інших суб'єктів митних відносин з метою
підпорядкування їхніх дій загальнодержавним економічним інтересам.
Головний наслідок вступу України до СОТ – випереджаючі темпи зростання імпорту перед
експортом, тому необхідно оволодіти дозволеними засобами захисту внутрішнього ринку. Це
необхідно й через те, що вітчизняні товаровиробники зіткнулися з посиленням політики протекціонізму
з боку країн-членів СОТ. Для цього вітчизняні підприємства повинні вивчити та використовувати всі
захисні інструменти митного регулювання зовнішньої торгівлі, які дозволяють правила СОТ.
Заходи митно-тарифної політики повинні бути спрямовані на розв’язання завдань модернізації
та підвищення конкурентоспроможності українських галузей промисловості та сільськогосподарського
виробництва, які в перспективі могли б сформувати експортний потенціал національної економіки, а
також слугувати цілям забезпечення економічної безпеки держави.
Враховуючи прагнення України до європейської інтеграції та зважаючи на вже отриманий
досвід, можна виділити такі шляхи його вдосконалення з метою збереження ним принципу повноти та
справедливості: розвиток експортного потенціалу країни, а саме – розвиток власного виробництва;
зміцнення позицій вітчизняних товаровиробників на міжнародних ринках. Врахування досвіду країн із
розвинутою та трансформаційною економікою сприятиме покращенню відповідного рівня митного
регулювання економіки.
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IMPROVEMENT OF FINANCIAL SUPPORT MANDATORY STATE OF THE
PENSION INSURANCE IN UKRAINE
Постановка проблеми. Сучасна тенденція старіння населення обумовлює необхідність
формування такої пенсійної системи, яка б мала можливість адаптуватися до постійно мінливої
демографічної ситуації.
У зв'язку з диспропорцією економічно активного населення й пенсіонерів фінансове
забезпечення державного пенсійного страхування відіграє надзвичайно велику роль у реалізації
соціальної політики держави.
В умовах реформування пенсійної системи України, дефіцитності централізованих фінансових
ресурсів питання фінансового забезпечення державного загальнообов’язкового пенсійного
страхування набувають особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні теоретичні аспекти фінансового
забезпечення пенсійного страхування розглядаються в роботах Захарова М.Л. [1], Юрія С.І. [2].
Зарубіжний досвід формування та функціонування пенсійних систем світу за рахунок різних джерел
фінансування представлені у роботах Волошиної А.Ю.[3], Грушко В.І. [4] та Рудік В.К. [5].
Формування джерел фінансового забезпечення Пенсійного фонду України (ПФУ) розглядається
в роботах Лібанової Е.М. [6], Якимової Л.П. [7]. Необхідність вдосконалення фінансового
забезпечення, перспективи реформування пенсійної системи представлено в роботі Коваль О.П. [8].
Незважаючи на наявні публікації, багато питань залишаються ще не достатньо досліджені.
Постановка завдання: Метою даної роботи є аналіз діючої системи фінансового забезпечення
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні та пошук шляхів її
вдосконалення.
Відповідно до мети поставлено такі завдання: проаналізувати склад, структуру, динаміку
доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ), проаналізувати ефективність
функціонування діючої системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні
та визначити резерви збільшення доходних джерел і можливі напрями їх подальшого розподілу.
Предметом дослідження є процес формування та використання фінансових ресурсів з метою
забезпечення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
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Об'єктом дослідження є формування та використання коштів бюджету Пенсійного фонду
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні згідно чинного законодавства [9],
передбачена трирівнева пенсійна система. Перший її рівень ґрунтується на принципі солідарності
поколінь і формується за рахунок страхових внесків, коштів державного бюджету, позабюджетних
соціальних фондів та інших джерел, які акумулюються в ПФУ і є основою реалізації політики
пенсійного страхування в Україні.
Всього доходи бюджету ПФУ з урахуванням залишку коштів на початок року з 2007 р. по 2013 р.
зросли в 2,5 рази (або на 149 159,5 млн. грн.), при цьому темп зростання коштів державного бюджету
склав 3,3 рази, перевищивши темп зростання найбільш значущою дохідної статті - власних доходів
(2,09) [11]. Збільшення частки дотацій має негативну тенденцію, оскільки характеризується високим
рівнем залежності фонду від державного бюджету, а значить, від економічного стану країни в цілому,
що збільшує ризики, пов'язані з соціальним забезпеченням осіб пенсійного віку. Об’єми та напрямки
використання коштів ПФУ на виплату пенсій визначаються згідно із 30 законодавчими актами [11]. В
цілому витрати збільшилися за 2007 - 2013 роки на 150 409,5 млн. грн., або у 2,8 рази.
Тенденція зростання видатків бюджету ПФУ пояснюється збільшенням тривалості життя осіб,
які перебувають на пенсії, скороченням чисельності зайнятих в економіці (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка складових бюджету ПФУ
Джерело: складено авторами за даними [11]

Аналіз статистичних даних (рис. 1) свідчить, що темп росту видатків перевищує темп росту
доходів, протягом 2008 – 2013 рр. спостерігається дефіцит бюджету ПФУ.
Аналіз основних показників фінансової діяльності Пенсійного фонду, проведений за методикою
Л.В. Хить [10], представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Основні показники фінансової діяльності Пенсійного фонду України
Рік

Показник
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Темп
росту

Коефіцієнт демографічного навантаження

1,5

1,5

1,3

0,1

1,5

1,5

1,49

0,99

Коефіцієнт оцінки рівня життя пенсіонерів

1,1

1,4

1,6

1,4

1,4

1,5

1,7

1,37

Коефіцієнт заміщення

33,2

38,8

47,1

44,6

42,6

43,8

48,2

1,32

Коефіцієнт охоплення

0,448

0,452

0,398

0,443

0,446

0,448

0,45

1,00

1,1

0,9

0,9

0,8

0,9

0,7

0,7

0,67

Коефіцієнт платоспроможності

Джерело: складено авторами за даними [11]

Як свідчать дані таблиці 1, демографічне навантаження досить високе: на трьох працюючих осіб
припадає два пенсіонера. Коефіцієнт загальної платоспроможності скорочується, складаючи лише 1/2
нормативу (1,4) [10], що викликано невисоким коефіцієнтом охоплення, який свідчить про те, що
внески до Пенсійного фонду здійснює не все зайняте населення, а це пояснюється зарплатами «в
конвертах», високим рівнем розвитку тіньового сектора.
За коефіцієнтом заміщення й оцінки рівня життя пенсіонерів спостерігається позитивна
динаміка, однак дані є усередненими і не враховують диференціацію розміру пенсії різних категорій
громадян.
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Аналіз розрахункових показників показав, що пенсійна система України досить не досконала і
має низку проблем, основні з яких: низька фінансова стійкість та значний дефіцит бюджету ПФУ,
наявність численних пенсійних пільг за професійною та соціальною ознаками, недостатня
диверсифікованість механізмів пенсійного забезпечення.
Одним з резервів джерел фінансування є скорочення сектора тіньової економіки. Розрахунки
додаткового резерву доходів здійснимо у декілька етапів: а) при збереженні тенденції змін власних
надходжень; б) при збереженні тенденції змін власних надходжень та поступового виходу «з тіні» щорічно,
наприклад, на 30%; в) при умові скорочення частки фонду оплати праці (ФОП) у тіньовому секторі
економіці на 30% щорічно та за рахунок скорочення середньої страхової ставки до 35% (табл. 2).
Таблиця 2
Розрахунки резервів росту доходів ПФУ при виході заробітних плат «з тіні»
Доля
тіньового
сектора
економіки,
%

ФОП у
тіньовому
секторі,
млн. грн.

ФОП у тіньовому
секторі як резерв
росту власних
доходів ПФУ,
млн. грн

83 808,20

-

Можливі додаткові
надходження після виходу
заробітних плат «з тіні»
при збереженні середньої
ставки нарахування, млн.
грн.
-

Рік

ВВП України,
млн. грн.

Частка
ФОП у
ВВП, %

2008

948 056

26

3

2009

913 345

26,7

39

95 106,60

-

-

2010

1 082 569

26,7

38

109 837,50

-

-

2011

1 316 600

25,3

40

133 239,90

-

-

2012

1 408 889

27,3

45

173 082,01

-

-

2013

1 449 406

26,4

45

172 189,43

-

-

2014

1 609 217

26,4

45

191 174,98

57 352,49

23 514,52

2015

1 730 000

26,4

45

205 524,00

61 657,20

25 279,45

2016

1 850 783

26,4

45

219 873,02

65 961,91

27 044,38

Прогноз на 2014-2016 р. складений на основі регресійного рівняння.
Джерело: складено авторами за даними [11]

Середня ставка страхових внесків, визначена як співвідношення власних надходжень ПФУ до
ФОП всіх зайнятих, за розрахунками у 2013 році склала 41%. Розмір ФОП у тіньовому секторі
визначається на підставі даних статистики [11] і попередньо розрахованої частки ФОП у ВВП.
Як видно з таблиці 2, при виході заробітних плат «з тіні», в 2014 році додатковий резерв міг
скласти 57 352,49 млн. грн., в 2015 р. – 61 657,2 млн. грн., в 2016 р. – 65 961,91 млн. грн.
Використовуючи розраховані показники, складемо прогноз власних надходжень за трьома сценаріями
(табл. 3).
Таблиця 3
Прогнозні власні надходження ПФУ у сценаріях розвитку
Рік

При збереженні всіх вихідних
параметрів, млн. грн.

При збереженні всіх вихідних
параметрів та при умові виходу «з
тіні» заробітних плат, млн. грн.

При скороченні страхової ставки
до 35% та при умові виходу
заробітних плат «з тіні», млн. грн.

2014

183 693

207 207,52 (183693+23514,52)

203 766,4 (183693+57352,5×0,35)

2015

198 882

224 161,45 (198882+25279,45)

220 462 (198882+61657,2×0,35)

2016

214 071

241 115,38 (214071+27044,38)

237 157,7 (214071+65961,9*0,35)

Джерело: складено авторами за даними [11]

Як свідчать отримані результати, власні доходи ПФУ за першим сценарієм у 2016 році складуть
214 071 млн. грн, за другим - 241 115,38 млн. грн., за третім – 237 157,7 млн. грн.
Величезні витрати і дефіцит бюджету ПФУ, який покривається коштами держбюджету, викликані
високою диференціацією пенсійних виплат. Аналіз свідчить, що різниця між максимальною (15 303,39
грн.) та мінімальною виплачуваної пенсією (до 500 грн. включно) в 2013 році склала більше 30 разів
[11]. Для вирішення проблем, пов'язаних із соціальною несправедливістю при розподілі фінансових
ресурсів ПФУ, вважаємо за необхідне зменшити диференціацію пенсійних виплат між різними
категоріями громадян, здійснивши перерозподіл, наприклад, максимальних пенсій: депутатів,
міністрів. За базу при перерозподілі використаємо законодавчо встановлене обмеження щодо
пенсійних виплат - десятикратний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з
01.01.2013 р. до 01.07.2014 р. - 9490 грн.).
Наприклад, при скороченні однієї щомісячної пенсії депутата і міністра
можлива виплата
прожиткового мінімуму більше 6 тис. пенсіонерам щомісячно (табл. 4).
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Таблиця 4
Пропозиції щодо скорочення і розподілу максимальних пенсій
Розмір скорочення, %
Сума, на яку відбувається скорочення, (тобто можлива загальна сума
виплати), грн.
Кількість можливих виплачених мінімумів (949 грн.), од.
Кількість можливих виплачених доплат, од. (949 грн.–583 =366 грн.)
(пенсія, яка не досягає прожит. мінімуму - 583 грн.)
Кількість учасників згідно відповідного закону
Загальна сума, яка могла б бути перерозподілена незахищеним категоріям
пенсіонерів, грн.
Всього, грн.:

Закон «Про статус
народного депутата
України»
14 977 – 9490
= 5 487 грн.
6

Закон «Про кабінет
Міністрів України»
15 303 – 9490
= 5 813 грн.
6

15

16

1031

79

5 657 097

459 227
6 116 324

Джерело: складено авторами за даними [11]

Пропозиції щодо скорочення й розподілу максимальних пенсій в розрахунку на рік наведено на
рисунку 2.
Перерозподіл пенсій привілейованих категорій пенсіонерів

6 116 324 × 12 місяців = 73 395 888 грн.

Мінімальної пенсії у розмірі прожиткового
мінімуму
73 398 744 грн. / 949 грн.

Можлива виплата

Доплати до пенсій, які не досягають
прожиткового мінімуму
73 395 888 грн. / 366 грн.

чи

77 340 осіб

200 535 осіб

Рис. 2. Результати можливого перерозподілу пенсій найбільш незахищеним категоріям
пенсіонерів
Джерело: складено авторами за даними [11]

Звичайно, хоча й закон оберненої сили не має, але таке скорочення раніше нарахованих пенсій
привілейованим категоріям пенсіонерів об’єктивно виправдане в умовах економічної нестабільності,
політичних загроз, воно сприяє зменшенню видаткової частини бюджету Пенсійного фонду, його
дефіцитності, а також поліпшенню якості життя пенсіонерів, чиї пенсії менші чи на рівні прожиткового
мінімуму.
Висновки та подальші дослідження. Отже, для вирішення проблем фінансового
забезпечення загальнодержавного пенсійного страхування, на нашу думку, доцільно:
- суттєво збільшити доходи бюджету ПФУ, перш за все, за рахунок виходу ФОП «з тіні»,
підвищення рівня зайнятості населення, економічного зростання у всіх сферах національного
господарства;
- внести зміни в чинне законодавство щодо пенсійного забезпечення привілейованих категорій
населення, за рахунок чого можливе скорочення видаткової частини бюджету ПФУ, його дефіцитність.
Перспективним напрямом подальшого дослідження є обґрунтування й розробка заходів щодо
можливості легалізації заробітної плати працівників, скорочення й недопущення заборгованості з її
виплати, зменшення та ліквідації дефіциту бюджету Пенсійного фонду, а також забезпечення не
тільки на законодавчому рівні, а й реально, функціонування й розвиток поряд з ПФУ накопичувального
фонду пенсійної системи України.
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CREDIT PROVIDING OF ENTERPRISES OF AGROSPHERE
Постановка проблеми. Сьогодні доводиться констатувати, що вітчизняні сільськогосподарські
товаровиробники володіють слабкою матеріально-технічною базою. Для галузі притаманні низькі
темпи структурно-технологічної модернізації, оновлення основних засобів та відновлення природньоресурcного
потенціалу.
В
свою
чергу,
розвиток
підприємств
галузі
та
зростання
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, в цілому, значною мірою залежать від
обсягів та доступності до кредитних коштів. У процесі своєї господарської діяльності
сільськогосподарське підприємство відчуває гостру потребу та хронічний брак коштів у джерелах
фінансування. Але такі несприятливі умови економічного відтворення суттєво знижують попит на
кредитні ресурси. Відтак, ще актуальнішим для сільськогосподарського виробництва стає необхідність
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послідовного системного застосування механізму раціонального використання бюджетних,
запозичених та власних ресурсів.
Ефективна діяльність підприємств агросфери в сучасних умовах економічної кризи не може
функціонувати без належним чином розвиненої та чітко сформованої системи кредитного
обслуговування, де однією з найбільш потужних ланок системи кредитного обслуговування агросфери
мають бути банки. Але останні не зацікавлені в кредитуванні високо ризикових підприємств зі строком
оборотності кредиту більше двох років. Позичальники, особливо дрібні товаровиробники, не мають
вільного доступу до кредитних ресурсів через їхню високу вартість, відсутність прийнятного предмету
застави, недостатню фінансову грамотність, фінансову нестабільність. Недосконалість механізмів
кредитного забезпечення сільськогосподарського виробництва є однією з головних проблем і чинників
гальмування розвитку підприємств галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження кредитного забезпечення
підприємств, зокрема аграрних, займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Й. Малік, П.Т. Саблук,
О.М. Онищенко, В.М. Алексійчук, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко, О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха,
В. Хойер, Й. Шумпетер, Д. Юм та інші. У їхніх наукових працях знайшли відображення основні аспекти
вирішення проблеми удосконалення елементів механізму кредитного забезпечення аграрних
підприємств. Разом із тим, як було вже зазначено вище, окремі особливості та тенденції розвитку
кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (попри значну кількість напрацювань)
залишаються недостатньо вивченими, а тому потребують подальшого дослідження.
Постановка завдання. Проаналізувати стан кредитного забезпечення сільськогосподарських
підприємств протягом останніх років. Здійснити оцінку кредитної ситуації, що склалася у галузі.
Визначити стан, тенденції та виділити особливості кредитного забезпечення банками підприємств
аграрного сектора.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розвитку підприємства
агросфери не втрачають свого стратегічно важливого значення для України, тому що продовжують
залишатися однією з базових виробничих галузей економіки країни. Формування адекватного
механізму кредитного забезпечення аграрного сектору є базовою передумовою продовження
розвитку, модернізації суб’єктів сільського господарства, а стабілізація їхнього фінансовоекономічного стану значною мірою залежить від успішного вирішення визначеної проблеми.
Дані табл. 1 дозволяють зробити загальні висновки про існуючу залежність підприємств
агросфери від запозичених фінансових ресурсів.
За даними табл. 1 можна зробити висновок, що процес кредитного забезпечення
сільгоспвиробників в Україні не набув стабільної тенденції та має циклічний характер. Кредитним
закладам країни необхідно відпрацювати єдиний критерій визначення обсягів кредитування агарної
галузі. Немає одностайної думки щодо оптимального обсягу залучених кредитних ресурсів, їх частки в
обсязі валової продукції сільського господарства. Обсяг кредитів, залучених сільгосппідприємствами,
не повинен перевищувати 40% обсягу валової продукції сільського господарства. Перевищення цієї
граничної межі може призвести до порушення циклу процесу відтворення [3].
Таблиця 1
Динаміка основних показників кредитного забезпечення сільськогосподарського
виробництва України у 2007-2013 рр.
Показники
Залучено
банківських
кредитів
сільськогосподарськими
підприємствами, млрд. грн.
Валова
продукція
сільського
господарства (у порівняльних цінах
2005 р.), млрд. грн.
Питома вага обсягів кредитів у
вартості валової продукції сільського
господарства, %

Рік
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16,8

18,2

5,4

9,6

12,5

13,5

11,4

88,8

104,0

102,1

100,5

118,1

123,6

127,9

18,8

17,5

5,2

9,5

10,5

10,9

8,9

Джерело: [1, с. 50; 2].

Зважаючи на специфіку функціонування агарного сектору, у більшості країн світу на державному
рівні приймаються спеціальні програми розвитку та підтримки суб’єктів галузі. Не останнє місце при цьому
займають і умови кредитних відносин сільгоспвиробників з банківськими установами. Так, наприклад, в
таких західноєвропейських країнах, як Великобританія, Німеччина та Франція частка банківського кредиту
у формуванні основного капіталу агропідприємств становить 30-50%. В Австрії до 40% обсягів всіх
наданих пільгових кредитів банками країни використовується на облаштування й удосконалення
організаційної структури ферм, до 30% на будівництво та реконструкцію житлових і господарських
приміщень, більше 10% – на механізацію виробництва і тільки 5% – на сприяння реалізації продукції [4; 5].
Важливими факторами досягнення такого стану речей є, з одного боку, підвищена увага держави до
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галузі, а з іншого – дієвий режим пільгового кредитування. Банківських кредит є одним із основних
елементів складної системи заходів підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
За результатами проведеного дослідження вітчизняними науковцями можна констатувати, що
головним елементом вітчизняної системи пільгового кредитування аграріїв є здешевлення їхньої
вартості за рахунок бюджетних коштів (в середньому на 10,9%).
Однак, по-перше, частка таких коштів відносно загального обсягу державного бюджету
перебуває в межах 0,1-0,5% [6].
А по-друге, вітчизняний механізм пільгового кредитування базується на тому, що спочатку (з
моменту отримання банківської позики і, практично, до її остаточного погашення) сам позичальник
несе абсолютно всі витрати з обслуговування кредиту і тільки за умови дотримання ним фінансовокредитної дисципліни та відповідності критеріям проходження певної процедури відбору він може
розраховувати на згадану компенсацію. Тобто, первинно на характер і стан встановлення та реалізації
кредитних відносин між банком і позичальником фактор вартості позики не впливає.
Для прикладу розглянемо обсяги залучення кредитних ресурсів на загальних і пільгових умовах
в окремі роки дослідження. Так, в 2000-2011 рр. пільговий режим кредитного забезпечення
сільськогосподарських підприємств засвідчив вагомі позитивні результати. Обсяги одержаних
пільгових кредитів з кожним роком зростали.
Результати вивчення стану виконання урядової програми за 2000-2011 роки (на основі даних
Міністерства аграрної політики та продовольства України) дає підстави констатувати, що обсяги
пільгового режиму кредитування підприємств агросфери у 2008 році зросли майже у 19 разів в
порівняні з 2000 роком.
У 2008 році спостерігається найбільше зростання пільгового режиму кредитування. У 2011 році
банками України було надано 12,5 млрд. грн. кредитів аграрним підприємствам, а з них 6,5 млрд. грн.
належало до схеми часткової компенсації.
Недостатнє кредитне забезпечення підприємств агросфери кредитними коштами є
незадовільним ще й у зв’язку з тими умовами, на яких банківські установи надають кредитні кошти.
Однією з основних таких умов є вартість кредитних ресурсів.
Результати
аналізу
розміру
відсоткових
ставок
за
банківськими
кредитами
сільськогосподарським підприємствам представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Рівень відсоткових ставок банків України за кредити, надані сільськогосподарським
підприємствам у національній валюті
Період

Середня відсоткова ставка комерційних
банків за надані кредити, %

Розмір компенсації відсоткових ставок
з держбюджету України, %

2000

56

2001

35

14

2002

27

10

2003

21

12

2004

17

10

2005

18

10

2006

20

10

2007

18

9

2008

24

12

2009

27

15,37

2010

25

15,5

2011

19

15,5

2012

23

16

Джерело: складено на основі даних Міністерства аграрної політики та продовольства України

За даними табл. 2 можна стверджувати, що сучасний етап розвитку кредитних відносин
сільськогосподарських підприємств з банками визначається та характеризується тенденцією до
зростання вартості кредиту. Особливе удорожчання кредитів спостерігається у 2009 році – і це тільки
за даними про рівень номінальних відсоткових ставок (не беручи до уваги різні додаткові платежі за
кредитами).
Слід зазначити, що сподіване падіння ставок за кредитами банків відбулося у 2012 році (23%) в
порівнянні з 2010 роком (25%). Найнижчим розмір відшкодування відсоткових ставок з державного
бюджету був у 2007 році і становив 9%, у 2010-2011 роках не змінювався і становив 15,5%.
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З метою удосконалення механізму пільгового кредитування сільськогосподарських
товаровиробників за участі банків та надання йому більш дієвого змісту в Україні варто врахувати
також наступні характерні особливості практики країн Західної Європи та Північної Америки. При
цьому основним принципом реалізації механізму залишається часткова компенсація відсоткової
ставки фінансово-кредитних установ.
Досвід Франції передбачає застосування диференційованої фіксованої (законодавчо
закріпленої) пільгової ставки. В свою чергу, ставки банків впливають лише на обсяг бюджетної
компенсації. Зокрема, для фермерів передбачено шість видів пільгових кредитів, за якими рівень
відсоткової ставки коливається в межах 3,5-8,5%, а державні кошти для компенсації розподіляються
не між банками, а між адміністративно-територіальними одиницями (департаментами), які наділені
правом проведення відбору банків-кредиторів на конкурсній основі.
Форма організації пільгового механізму, яка передбачає фіксацію як рівня пільгової ставки, так і
обсягу бюджетної компенсації застосовується в Німеччині. Пільги часто надаються в рамках реалізації
цільових програм, що відповідають відповідним пріоритетам державної політики в галузі. В деяких
країнах при цьому законодавчо визначені стандарти обсягів забезпечення кредитів. У Великобританії
банки при кредитуванні надають перевагу тільки фермерам у чиїй власності знаходиться не менше
половини фермерського господарства. В США розмір позики не може перевищувати 85% ринкової
вартості заставного майна фермера-позичальника.
Також елементом кредитного механізму забезпечення додатковими грошовими коштами
сільськогосподарських товаровиробників на пільгових умовах варто розглядати програми
гарантованих кредитів. Роль держави при цьому може полягати як в наданні додаткових
безкоштовних гарантій (первинно, без витрат бюджетних коштів), так і в організації кредитного
процесу із залученням спеціалізованих кредитних установ (наприклад, кооперативних іпотечних чи
держаного земельного банків).
Іпотечні банки можуть формувати кредитні ресурси шляхом продажу іпотечних облігацій чи
закладних. При проведенні таких операцій вони заручаються підтримкою держави (наприклад,
державної іпотечної установи). Показовим є приклад Данії, де біля 75% зобов’язань агрогосподарств
сформовані за рахунок довгострокових, забезпечених іпотекою кредитів [7; 8].
В 2012 році змінами до діючого банківського законодавства в Україні було передбачено
створення Державного земельного банку, який мав стати універсальною фінансовою установою, котра
працюватиме з усіма формами агропідприємств, використовуватиме різноманітні види застави за
кредитами та забезпечить здешевлення вартості кредитних ресурсів для селян. Окрім того, банк мав
активно співпрацювати з банками другого рівня щодо рефінансування, надання та отримання
гарантій, а також брати на себе частину ризиків, пов’язаних з кредитуванням аграріїв.
Одним з основних завдань такого банку має бути пільгове кредитування сільськогосподарських
товаровиробників (на рівні 8-9% річних) під заставу землі для власників, або під заставу права оренди,
якщо земля в оренді. Досвід країн світу підтверджує необхідність функціонування на ринку земель
державного банку, який до того ж зможе виконувати функції регулятора ринку та розпорядника
державних сільськогосподарських земель.
Висновки з проведеного дослідження. Безперечно, кредитне забезпечення – це ключовий
аспект співробітництва банків та сільськогосподарських підприємств, але перспективним лідером буде
той, хто пропонуватиме підприємствам агросфери комплексне стратегічне партнерство.
Загалом сучасний стан кредитного забезпечення сільського господарства залишається на
незадовільному рівні. Потреба агропідприємств у кредитах зростає, проте постійно зменшуються
розміри залучення кредитних ресурсів, зростають відсоткові ставки на кредити. Така ситуація не може
забезпечити ефективне функціонування та стабільний розвиток аграрних підприємств. Тому, на
перспективу, банківська система повинна виробити пріоритетні умови для доступності кредитних
ресурсів підприємствам агросфери. Удосконалення кредитного забезпечення аграрних виробників має
важливе значення для функціонування економіки, адже здійснює вплив на макроекономічну ситуацію,
поліпшує соціальний розвиток села.
Особливий інтерес в рамках удосконалення вітчизняної практики пільгового банківського
кредитування сільськогосподарських товаровиробників викликають види кредитів, критерії відбору
позичальників, об’єкти кредитування та вимоги щодо забезпечення, а також порядок та умови
встановлення пільгових відсоткових ставок за банківськими кредитами.
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TECHNOLOGIZATION OF BANK FINANCIAL MANAGEMENT AS A
RESULT OF EVOLUTIONARY PROCESS
Постановка проблеми. Нові виклики в економіці, прискорення та непередбачуваність змін в
усіх її сферах, багатовимірність діяльності сучасних організацій вимагають трансформації управління
ними за рахунок удосконалення інструментів, методів, технологій. Це повною мірою відноситься й до
банків, які є важливою ланкою фінансової системи. Основною передумовою технологізації
фінансового управління банками, тобто його поділу на процедури і операції, є зростаючий рівень
складності управлінського процесу і складність функціонування самих банків, яка обумовлена
широким спектром банківських операцій та послуг, наявністю значної кількості ризиків, дією
різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На теперішній час наукою отримано значні здобутки
у сфері фінансового управління банками, представлені у роботах Г. М. Азаренкової [1],
Т. А. Васильєвої [2], О. В. Васюренка [3], С. М. Козьменка [2; 4], Л. В. Кузнєцової [5], Б. В. Самородова
[6], Л. О. Примостки [7], П. Роуза [8], Дж. Сінкі [9] та інших, які присвячені підходам до управління
фінансовими потоками банку [1], банківськими ризиками [2], банківськими ресурсами [3], фінансовим

244

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

розвитком банку [6], розробці його стратегії [4], формуванню системи управління фінансами банку [5].
Проте недостатньо розробленою залишається технологічна складова фінансового управління банком,
тобто визначення сукупності впорядкованих, скоординованих управлінських процедур, які
реалізуються у межах функцій фінансового управління. Також потребують врахування еволюційні
зміни як у економіці у цілому, так і у фінансовому менеджменті зокрема, тенденції та риси яких можуть
бути використані при формуванні технології фінансового управління банком.
Постановка завдання. Метою статті є визначення еволюційних процесів, під впливом яких
формуються умови для технологізації фінансового управління банком.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміщення акцентів у структурі сучасної економіки
убік пріоритету наукомістких галузей, розвитку економіки знань, інформаційних систем визначило
формування
нового
постіндустріального
суспільства.
Специфічними
особливостями
постіндустріальної економіки є: посилення ролі знань і інформації як визначального фактору
результативної діяльності; поширення творчої, інтелектуальної праці; прискорення процесу
технологічних трансформацій. Аналіз цивілізаційних змін, проведений у роботі [10], показує, що
технологія перетворилася на базову, багатоаспектну складову людської діяльності, стала самостійним
ресурсом постіндустріальної економіки, що становить основу економічної системи.
Оскільки переважна частка технологій розвивалася, імітуючи біологічні аналоги природи, для
дослідження технологізації можливо використовувати положення еволюційної економіки. Як
відзначають Є.В. Попов, Н.В. Хмелькова [11], сьогодні еволюційна теорія претендує на роль
теоретичної системи, яка найбільшою мірою відповідає сучасним реаліям мінливого, невизначеного й
нелінійного зовнішнього середовища.
Відповідно до еволюційної теорії, будь-яка економічна система може бути представлена як живий
організм, що має багатомірну природу, діяльність якого спрямована на виживання. Можливість
застосування положень еволюційної економіки до дослідження технологій фінансового управління
обумовлена також тим, що елементом наслідування у еволюційній економіці є «рутини», які згідно з
концепцією організаційних рутин, розробленою Р. Нельсоном і С. Уінтером [12], представляють собою
регулярно повторювані способи ведення діяльності. У ході використання рутин виробляються операційні й
динамічні унікальні здатності компанії. Операційні здатності – це алгоритми дій зі здійснення певного виду
діяльності. Динамічними називають здатності щодо створення, інтеграції й реконфігурації операційних
здатностей. Поняття рутини подібно до поняття «технологія управління», однак остання не зводиться
тільки до однозначного алгоритму дій, може мати різний рівень регламентації.
Необхідність впровадження сучасних технологій в усі сфери діяльності суспільства
обумовлюється не лише тенденціями постіндустріальної економіки та еволюційним підходом до її
розвитку, а й визнається на державному рівні, що знайшло відображення у Законі України «Про
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» [13], Державній
програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр. [14].
Узагальнення думок сучасних учених [15–20] дозволяє констатувати, що технологізація
проникає не тільки у економічну систему в цілому, але й у сферу управління на рівні конкретних
організацій. Разом з тим, П. Друкер відзначає, що не існує якоїсь однієї технології, яка належала б
тільки якійсь одній індустрії, і що, навпаки, усі технології можуть – принаймні теоретично – мати
важливе значення для будь-якої індустрії й впливати на будь-яку індустрію [21]. З цього випливає, що
правомірно використовувати наукові розробки у галузі технологій у цілому також і у сфері фінансового
управління банком за умов їх адаптації до специфіки банківської діяльності.
На сьогоднішній день технології управління вже мають власну еволюцію. Так, спочатку
управлінська технологія ототожнювалася з виробничою, що не враховувало особливостей
управлінської діяльності. У подальшому було запропоновано схему структуризації управлінських
робіт, яка передбачала поділ процесу управління на функції, що складалися з комплексу
управлінських процедур; виникли технології цільового та процесорного управління, технології
командотворення, залучення працівників до процесу управління. Згодом технологія управління набула
характеру рухомої конструкції компонентів, провідним аспектом якої став когнітивний. Сьогодні
пріоритети зміщуються убік власне управлінського аспекту, спрямованого на комплексні (системні)
управлінські технології, а також на генерування, самовідтворення нових управлінських технологій [22].
Оскільки у даній статті розглядаються технології фінансового управління банком, доцільно
простежити еволюцію фінансового менеджменту для виявлення тенденцій, які є визначальними на
теперішньому етапі. Фінансовий менеджмент є наукою про найбільш загальні закони й закономірності,
принципи і правила, категорії і терміни ефективного управління відносинами, пов'язаними з
формуванням, розподілом, використанням коштів державою, муніципалітетами, підприємствами,
організаціями, спрямованого на досягнення поставлених цілей [23, с.64].
Фінансовий менеджмент є відносно молодою економічною наукою. Поняття «фінансовий
менеджмент» було введено у науковий обіг Т. Коуплендом і Дж. Уестоном у 1962 р. в процесі дослідження
фінансових відносин господарюючих суб'єктів. Деякі автори, у тому числі В.В. Ковальов [24], пропонують
розглядати етапи розвитку фінансового менеджменту з моменту становлення фінансової науки. І.О. Бланк
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[25] початок його формування як спеціальної науки про управління фінансами фірм, компаній, корпорацій
відносить на кінець ХIХ – початок ХХ ст., тобто пов'язує із зародженням загальної теорії менеджменту. З
початку й до середини ХХ в. фінансовий менеджмент розвивався у межах класичної теорії фінансів і
менеджменту, не маючи спеціального сучасного найменування.
Морфологічні ознаки даної науки сформувалися, з одного боку, у процесі онтогенезу класичної
теорії фінансів, з якої він вийшов, ознаменувавши в середині 60-х рр. ХХ ст. початок нового
неокласичного етапу розвитку фінансів. З іншого боку, він представляє феномен явища на початку ХХ
ст. загальної теорії менеджменту, одночасно з яким він постійно удосконалюється в процесі їх ідейної
єдності, безперервного взаємного збагачення. Тому фінансовий менеджмент як неокласична теорія
фінансів і складова частина загального менеджменту повинен розглядатися дослідниками в їхньому
тісному взаємозв'язку, взаємозалежності й взаємозумовленості [23, с.64].
Етапи розвитку фінансового менеджменту й основні напрями дослідження цієї науки
представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Еволюція фінансового менеджменту
Етап

Основні напрями дослідження

Основні дослідники Теорії, підходи

Дж. Уільямс,
Управління державними й муніципальними фінансами,
М. Гордон,
розробка загальних основ фінансового аналізу, створення
Ф. Найт
інструментів управління дебіторською заборгованістю й
запасами, визначення джерел і форм залучення капіталу,
оптимізація співвідношення між основним і обіговим капіталом,
власними
й
позиковими
коштами.
Розвиток
школи
статистичного фінансового аналізу (1860-1880), школи
мультиваріантних
аналітиків
(1870-1890),
концепції
взаємозв'язку рівня ризику й прибутковості (1921).
2. Формування основ
Розробка методів, критеріїв фінансового аналізу, комплексної
Дж. Уільямс,
оцінки фінансового стану компаній, діагностики банкрутства,
загальної теорії
Ф. Модільяні,
М. Міллер,
фінансового
методів антикризового управління, відновлення активності
І. Фішер,
менеджменту
суб'єктів фінансових відносин, формування основ дивідендної
(30–60 рр. ХХ ст.)
політики, основних положень портфельної теорії. Розвиток
Г. Марковіц,
концепції вартості капіталу (1938), концепції вартості грошей у
Дж. Лінтнер
часі (1930), концепції структури капіталу (1958).
Подальше теоретичне обґрунтування головної мети, значення Т. Коупленд, Дж.
3. Систематизація й
розвиток концептуальних фінансового
менеджменту,
оцінка
умов
ефективного Уенстон, Ф. Блек,
основ фінансового
формування портфеля фінансових інвестицій, розвиток
М. Шоулз,
менеджменту
методів оцінки реальної ринкової вартості різних видів Р. Мертон, У. Шарп,
(60–90 рр. ХХ ст.)
інвестиційних фінансових інструментів, методів оцінки
Дж. Лінтнер,
фінансових активів з урахуванням систематичного ризику,
Дж. Ван Хорн,
формування методологічних основ фінансового планування,
Ю. Брігхэм,
бюджетування, визначення можливостей диверсифікації
Л. Гапенські,
джерел фінансування активів компаній. Формування моделі
Е. Альтман,
оцінки опціонів (1973), моделі фінансового забезпечення
Р. Хіггінс
стійкого зростання підприємства (1988).
4. Удосконалення
Узагальнення, інтеграція теоретичних висновків різних
Р. Каплан,
методології фінансового наукових шкіл, основних концептуальних підходів до
Д. Нортон,
управління фінансами держави, включаючи міжнародні
менеджменту
Л. Мейсел,
фінанси. Розвиток методів фінансового забезпечення стійкого
Д. Хан,
(90 рр. ХХ ст. по
теперішній час)
К. Адамс,
соціально-економічного розвитку, методів аналізу кон'юнктури
фінансового
ринку.
Удосконалення
методів
оцінки
П. Робертс.
інвестиційної привабливості активів, похідних цінних паперів.
Розробка нових фінансових інструментів, інноваційних
технологій у сфері управління фінансами. Формування нових
напрямків фінансового менеджменту: інжиніринг, моніторинг,
контроллінг, реінжиніринг, збалансована система показників.
Розвиток стратегічної складової фінансового менеджменту.
1. Нагромадження
наукових відомостей про
управління фінансами
(кінець ХІХ ст.–
30 рр. ХХ ст.)

Класична теорія
фінансів, теорія
менеджменту

Школа
наукового
управління,
маржиналізм

Неокласична
теорія фінансів,
функціональний підхід до
фінансового
управління

Системний,
процесний,
ситуаційний,
проектний
підходи до
фінансового
управління

Джерело: складено автором на основі [24–27]

Як видно з таблиці 1, на сучасному етапі відбувається розробка нових інноваційних технологій у
сфері управління фінансами. Є.П. Аксьонов, І.В. Рощина підкреслюють, що сьогодні до фінансового
управління необхідно ставитися як до інноваційних технологій [23, с.61]. Це може слугувати однією з
підстав застосування технологічного підходу до фінансового менеджменту банку.
Забезпечення належного рівня функціонування банківської системи України вимагає від банків
уміння швидко реагувати на мінливе зовнішнє середовище і ухвалювати рішення в умовах великої
кількості факторів невизначеності. Сьогодні стан банківської системи характеризується значною
нестабільністю, зниженням прибутковості та ліквідності. Так, відтік депозитів за вісім місяців 2014 р.
склав у іноземній валюті 28,6%, у національній валюті – 9,9%, обсяг коррахунків банків у
Національному банку України зменшився на 16,3 %, що негативно вплинуло на ліквідність. Прибуток
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банківської системи у 2013 році становив 1,4 млрд. грн, що в 3,5 рази нижче за відповідний показник
2012 року. У 2014 р. продовжуються тенденції зниження прибутковості: на 01.08.2014 р. збиток від
діяльності банків склав 2011 млн. грн., а показники рентабельності активів та капіталу мали від'ємні
значення – -0,27% та -1,9% відповідно. За місяць ситуація суттєво погіршилася, і на 01.09.2014 р.
збиток складав вже 5334 млн. грн. [28].
Поточна ситуація у банківській системі негативно позначилася на рейтингах вітчизняних банків.
Так, міжнародне рейтингове агентство «Moody’s» знизило кредитні рейтинги Приватбанку, ОТП банку,
Укрексімбанку, Райффайзен банку Аваль, Дочірнього банку Сбербанку Росії, ПУМБ, банку
«Південний», Ощадбанку, банку «Кредит Дніпро», Промінвестбанку, ВіЭйБі Банку, банку «Фінанси і
кредит» з позначки Caa2 до Caa3 [29]. До переліку банків, що перебувають у стадії ліквідації, за 2014
р. додалися ПАТ «Комерційний банк «Даніель», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк», ПАТ «Старокиївський банк», ПАТ «Західінкомбанк», ПАТ
«Автокразбанк», ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк», ПАТ «Реал банк», ПАТ банк «Меркурій».
За прогнозами Українського кредитно-рейтингового агентства [30], загострення політичної й
економічної ситуації змусить банки переглянути стратегії розвитку, банки з іноземним капіталом, імовірно,
продовжуватимуть залишати український ринок, основним завданням для банків буде підтримка
ліквідності й капіталізації. Очікуване скорочення внутрішнього попиту й структурні дисбаланси в економіці
можуть спричинити негативний вплив на платоспроможність реального сектору, що може призвести до
зростання обсягу проблемних кредитів у кредитних портфелях на 30-40%. Маючи обмежений запас
платоспроможності й капіталу, у випадку різкого погіршення економічних показників банки будуть більш
активно застосовувати різні інструменти оптимізації діяльності.
Зазначені тенденції та прогнози свідчать про необхідність підвищення фінансової стійкості,
результативності вітчизняних банків, а також здатності їх до адаптації, що вимагає розвитку сучасних
технологій фінансового управління.
Узагальнюючи викладене вище, можна представити передумови технологізації фінансового
управління банком наступним чином (рис. 1).

Розвиток еволюційної
економіки

Цивілізаційні зміни

Вплив держави

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Розвиток технологій
управління організацією

Вимоги до підвищення
ефективності управління
банками

Еволюція фінансового
менеджменту

Рис.1. Передумови технологізації фінансового управління банком
Джерело: розробка автора

Технологізація фінансового управління банком передбачає поєднання функціонального,
процесного,
системного,
ситуаційного,
програмно-цільового,
проектного,
поведінкового,
рефлексивного підходів, які не вступають у протиріччя один з одним, а відображають різні сторони
управління. Відповідно до функціонального підходу, технологія управління спрямована на реалізацію
функцій планування, організації, мотивації, координації й контролю. Виходячи з того, що складовими
технологій управління є операції та процедури, управління на основі технологій є сукупністю дій
(процесів), що відповідає процесному підходу. Оскільки банк є сукупністю пов'язаних взаємодіючих
підсистем, при формуванні технології фінансового управління доцільним є використання положень
системного підходу. Згідно з тим, що в процесі управління слід обирати лише ті процедури,
інструменти, методи, які відповідають поточній ситуації, технологію фінансового управління банком
можна розглядати з позицій ситуаційного підходу. Технологія фінансового управління банком завжди
має цільову спрямованість, крім того, операції, що її складають, підлягають регламентації, що
уможливлює використання програмно-цільового підходу. З позицій впровадження технологій

247

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА І ГРОШОВА ПОЛІТИКА

фінансового управління у діяльність банку вони є певними проектами, що вимагає вирішення питань
фінансового та кадрового забезпечення та передбачає застосування проектного підходу. Оскільки
технологія управління не може функціонувати без залучення персоналу, необхідно враховувати його
поведінкові особливості, створювати мотиваційну складову, управляти знаннями, що відповідає
положенням поведінкового та рефлексивного підходів.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, технологізація фінансового управління банком
є результатом еволюційного процесу, який формується під впливом: 1) цивілізаційних змін, у
результаті яких технології перетворюються на самостійний ресурс, що складає основу економічної
системи; 2) розвитку еволюційної економіки, що сприяло виникненню концепції «організаційних
рутин», які за змістом подібні до технологій управління; 3) визнанням технологій провідним фактором
економічного зростання на державному рівні; 4) розвитку технологій управління організацією,
сучасним етапом якого є зміщення пріоритетів у бік використання комплексних (системних)
управлінських технологій та їх генерування; 5) еволюції фінансового менеджменту, який сьогодні
спрямований на розробку нових інноваційних технологій у сфері управління фінансами; 6) сучасних
тенденцій у банківській системі та зростання динамічності зовнішнього середовища, що створює
вимоги підвищення ефективності фінансового управління банками.
При формуванні технологій фінансового управління банком доцільним є поєднання
функціонального, процесного, системного, ситуаційного, програмно-цільового, проектного,
поведінкового, рефлексивного підходів.
Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку концепції фінансового управління
банком на основі технологічного підходу.
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PROBLEM CREDITS OF BANKS:
NATURE, FORMATION FACTORS AND MINIMIZATION METHODS
Постановка проблеми. Комерційні банки у процесі кредитної діяльності постійно
наражаються на небезпеку кредитного ризику, генерація якого збільшується у міру підвищення
продуктивного використання банківських активів під час здійснення кредитного процесу. Ризики
кредитної діяльності призводять до утворення проблемних кредитів у структурі кредитного портфеля
банків та вимагають кваліфікованого управління з метою локалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність проблемних кредитів досліджували у своїх
працях провідні вітчизняні та іноземні вчені: С. Кузнецов [8], Т. Мініна [12], Н. Ликова [10],
О. Барановський [2], М. Власенко [3], Л. Примостка [15], В. Вовк [7], Р. Коцовська, В. Сирота [18 ],
О. Дзюблюк [5], В. Пірог [14], О. Дробніцька тощо. Однак, постійно діючі чинники зовнішнього та
внутрішнього економічного середовища призводять до безперервного виникнення нових проблемних
кредитів, які потребують подальшого вивчення з метою пошуку шляхів їх мінімізації.
Постановка завдання. Визначити сутність поняття «проблемний кредит», дослідити сукупність
чинників, що спонукають виникнення проблемної заборгованості у банків, проаналізувати динаміку
обсягів проблемних кредитів банків України впродовж останніх років та визначити способи їх
мінімізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні нормативно-правові документи не
регламентують поняття «проблемний кредит» чи «проблемна заборгованість». Банки та НБУ
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використовують у практиці низку визначень: прострочені кредити, недіючі кредити, безнадійні кредити,
сумнівні кредити тощо. Базельський комітет з банківського нагляду проблемний кредит визначає як
кредитний продукт, за яким є істотні зобов’язання перед банком, значне погіршення фінансового стану
боржника, а також погіршення його якості або втрата забезпечення за ним [1].
Водночас, науковці пропонують свої трактування поняття «проблемний кредит». Професор
О.І. Барановський визначає проблемний кредит як прострочену та сумнівну кредитну, вексельну та
відсоткову заборгованість, а також прострочену заборгованість за комісійними платежами [2].
Л. Примостка під проблемними кредитами розуміє такі, за якими своєчасно не проведені один чи
кілька платежів, значно знизилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, які дозволяють
банку мати сумнів щодо повернення позики [15], а М. Власенко проблемними вважає кредити (сума
основного боргу), платежі за якими не здійснюються у початкові встановлені терміни [3].
Ґрунтуючись на підходах вчених до визначення поняття «проблемний кредит» [2; 3; 7; 10; 12;
15], сформулюємо власне визначення даної категорії.
Отож, проблемний кредит – це кредит за яким своєчасно не проведені один чи декілька
платежів внаслідок значного погіршення фінансового стану позичальника або кредит, ринкова вартість
забезпечення за яким значно знизилася.
Фактично, проблемні кредити є зворотною стороною кредитного ризику кредиторів. Ризик – це
імовірність настання певної негативної події, а наявність проблемної заборгованості – це вже
зреалізований ризик, подія, яка відбулася. Тому обсяг проблемних кредитів відображає ступінь ризику
банківської кредитної діяльності у той чи інший період розвитку національної економіки.
В контексті дослідження та наукового обговорення допустимого рівня проблемних кредитів,
опираючись на досвід іноземних банків, для яких прийнятна частка проблемних кредитів у загальному
обсязі виданих становить 0,5-3% [15] та практику вітчизняних банків, для яких допустимий рівень
проблемних кредитів становить 5% [7], вважаємо за доцільне визначити рівень 0,5% проблемних кредитів
від загального обсягу наданих кредитів як природний рівень проблемних кредитів, нижче якого дана частка
не може опуститися, зважаючи на постійну присутність чинників, перешкоджаючих позичальникам вчасно
та справно розраховуватися за кредитними зобов’язаннями. Природний рівень проблемних кредитів варто
розглядати як неминучі витрати кредитної діяльності та включати їх у вартість ведення бізнесу.
До виникнення проблемних кредитів призводить сукупність чинників, що породжують кредитний
ризик. Чинники ризику – це можливі порушення, недоліки та проблеми, які негативно вплинули або
можуть вплинути на рівень управління діяльністю контрагента кредитора або на результати його
фінансово-господарської діяльності [11].
Дослідивши та проаналізувавши функціонування кредитного ринку загалом та банківської
системи, зокрема, ми виокремили три групи чинників, що призводять до виникнення проблемної
заборгованості:
− зовнішні (макроекономічні);
− внутрішні (банку та позичальника).
− внутрішньосистемні (банківські).
Зовнішні чинники макроекономічного середовища генерують ризик виникнення проблемних
кредитів та найбільше активізуються у період економічного спаду чи кризи та зменшують свій вплив у
період економічного зростання чи на піку розвитку економіки. Відповідно, у той чи інший періоди ризик
зростання частки проблемних кредитів у структурі банківського кредитного портфеля або зростає, або
зменшується.
До групи зовнішніх чинників виникнення проблемних кредитів ми відносимо:
− нестабільний фінансово-економічний стан країни, який породжує девальвацію гривні,
зниження доходів населення та інші економічні процеси, що негативно відображаються на
платоспроможності позичальників;
− політичну нестабільність;
− асиметричність інформації на кредитному ринку (кредитори не можуть мати усієї достовірної
інформації про позичальника, а позичальнику не повідомляють усіх подробиць кредитної угоди);
− зміни законодавства;
− форс-мажорні обставини спричинені природніми явищами.
Усі ці чинники визначають макроекономічну складову ризику неповернення кредитів і,
відповідно, впливають на частку простроченої заборгованості.
Внутрішні чинники виникнення проблемної заборгованості пов'язані з діяльністю банку або
позичальника.
Внутрішні чинники банку формуються в процесі провадження його кредитної діяльності,
внаслідок допущення прорахунків чи недопрацювань як керівниками, так і працівниками нижчих
управлінських ланок. До них ми віднесли:
− недоліки при укладанні кредитної угоди;
− агресивна кредитна політика банку;
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− кваліфікація персоналу;
− неякісна оцінка платоспроможності позичальника;
− завищення вартості застави;
− неефективна система супроводу кредиту та відсутність моніторингу;
− неконтрольованість термінів повернення позик до банків.
Внутрішні чинники зростання проблемної заборгованості, що виникають в середовищі
функціонування позичальника, ґрунтуються, переважно, на погіршенні його фінансового стану через
недосконале управління або скрутний стан на ринку: збитковість виду економічної діяльності,
зростання конкуренції тощо. Однак існує група позичальників, які зумисне відмовляються погашати
кредитну заборгованість, знаходячи законні підстави для таких дій. Тобто позичальники можуть
навмисне порушувати умови кредитного договору.
Особливою групою чинників, які є індивідуальними для кредитного ринку кожної окремої країни,
є чинники, породжені банківською системою –внутрішньосистемні банківські чинники. Це сукупність
певних подій у банківській системі недалекого минулого, які спонукали формування теперішнього
обсягу проблемної заборгованості за наданими кредитами; або недосконалий розвиток певних
сегментів кредитного ринку, що не дозволяє повною мірою реалізовувати заходи по мінімізації ризику
утворення проблемної заборгованості.
Такими особливими чинниками, породженими банківською системою України, що спонукали до
зростання проблемних кредитів, стали умови ведення кредитної діяльності банками напередодні
фінансової кризи 2008 р.: кредитна експансія 2007-2008 рр., велика частка наданих валютних
кредитів, залежність банківських кредитних ресурсів від зовнішніх джерел фінансування тощо. Окрім
того, до зростання частки проблемних кредитів у кредитному портфелі банків призводить слабкий
розвиток ринку похідних цінних паперів, особливо кредитних деривативів та кредитних бюро. Саме
розвиток цих сегментів фінансово-кредитного ринку дозволив би мінімізувати кредитні ризики.
Проблемні кредити після фінансової кризи 2008-2009 рр. вважаються чи не найбільшим
гальмівним чинником розвитку кредитного ринку. Українські банки досі намагаються позбутись
докризових обсягів «токсичних» активів у вигляді неповернутих іпотечних, споживчих та
корпоративних позик [16].
Динаміка кредитного портфеля та обсягів проблемних кредитів комерційних банків України
впродовж 2005-2015 рр. наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Кредитний портфель вітчизняних банків та його структура у 2005-2014 рр., на початок періоду
Рік

Показник
Кредитний портфель,
млн. грн.
Темп зростання
кредитного портфеля, %
Проблемні кредити,
млн. грн.
Темп зростання
проблемних кредитів, %
Частка проблемних
кредитів у кредитному
портфелі, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

88614

143423

245230

426867

734022

723295

732822

801809

815142

911402

30,5

61,9

71,0

74,1

72,0

-1,5

1,3

9,4

1,7

11,8

3145

3379

4456

6357

18015

69935

84851

79292

72545

70178

25,80

7,44

31,87

42,66

183,39

288,20

21,33

-6,55

-8,5

-3,3

3,55

2,36

1,82

1,49

2,45

9,67

11,58

9,61

8,90

7,7

Джерело: розроблено автором на основі [4; 17]

Отож, як бачимо із даних табл. 1, обсяг проблемних кредитів у структурі кредитного портфеля
комерційних банків має чітку розмежованість на два періоди: до кризи 2008 року та з початку 2009
року. Хоча до 2009 р. обсяги проблемних кредитів зростали з року в рік, темп їх зростання жодного
року не перевищував темп зростання кредитного портфеля банків, а частка у структурі кредитного
портфеля коливалася від 3,55% у 2005 р. до 1,49% у 2008 р. Тобто ситуація на банківському
кредитному ринку розвивалася динамічно-поступально.
Фінансова криза 2008 р. призвела до значного зростання обсягів проблемних кредитів та їх частки у
кредитних портфелях банків. На початок 2009 р. обсяг проблемних кредитів становив 18015 млн. грн., що
перевищило обсяг початку 2008 р. у 2,83 раза. У наступні роки нарощування обсягів проблемних кредитів
лише інтенсифікувалося, досягнувши найбільшого значення на початок 2011 р. – 84851 млн. грн., що
становило 11,58% від обсягу кредитного портфеля банків та стало критичною межею у діяльності банків.
Лише активна робота банків із проблемними кредитами впродовж 2011-2012 рр. дозволила досягти
поступового скорочення проблемної заборгованості, яка вже на початок 2014 р. скоротилася до 70178 млн.
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грн. або 7,7% від обсягу кредитного портфеля банків. Проте, незважаючи на зусилля банкірів, до
докризового рівня обсягів проблемних кредитів банки вже не повернулися.
Важливе значення для аналізу рівня ризику кредитної діяльності банків України має визначення
обсягів забезпечення банками проблемних кредитів, яке здійснюється через формування резервів за
кредитними операціями банків. Дослідивши обсяги проблемних кредитів, порівняємо їх із обсягами
резервів банківської системи за кредитними операціями та проаналізуємо рівень покриття проблемної
заборгованості банківськими резервами (табл. 2).
Таблиця 2
Забезпечення (покриття) банками проблемної заборгованості
Рік

Показник
1.
2.
3.

Проблемні кредити
банків, млн. грн.
Резерви за кредитними
операціями, млн. грн.
Покриття банками
проблемної
заборгованості, %,
(р.1/р.3)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3379

4456

6357

18015

69935

84851

79292

72545

70178

7849,5

11497,8

17297

42454

232,3

258,0

272,1

235,2

107186,8 139626,7 147762,8 130105,2 122411,3

153,3

164,6

186,4

179,3

174,4

Джерело: розроблено автором на основі [17]

Із розрахунків співвідношення резервів за кредитними операціями до проблемної заборгованості
можна зробити висновок, що банки щороку абсолютно покривають проблемні кредити, розраховані за
методикою НБУ. Загальні обсяги забезпечення банками проблемної заборгованості щороку майже у 2
рази і більше перевищують обсяги проблемних кредитів банків.
Зважаючи на постійну генерацію кредитного ризику в процесі кредитної діяльності, особливо
банківських установ, який виражається у проблемній заборгованості за кредитами, на практиці
вживається низка попереджуючих заходів (до ризикових) та низка заходів для мінімізації проблемної
заборгованості (після ризикових). Окрім того вченими постійно розробляються та пропонуються нові
(інноваційні) заходи для запобігання та подолання проблемної заборгованості для банківських
кредиторів кредитного ринку України.
На основі опрацювання наукових праць вітчизняних вчених [5; 6; 9; 13; 14; 18] із проблем
мінімізації проблемної заборгованості, запропонуємо їх розподіл за групами (до ризикові та після
ризикові) та за рівнями подолання (табл. 3).
Таблиця 3
Заходи попередження та подолання кредитних ризиків
Рівень подолання (запобігання)
кредитним ризикам

Рівень банків

Рівень держави

Попереджуючі заходи
(до ризикові)

Подолання ризиків
(після ризикові)

− вдосконалення кредитної політики;
− ефективне управління кредитним
портфелем;
− диверсифікація;
− лімітування;
− резервування;
− структурування;
− скоринг;
− сек’ютеризація активів.

− реабілітація;
− ліквідація;
− продаж проблемних активів.

− встановлення нормативів кредитного
ризику;
− зміна принципів резервування і
стандартів розрахунку банківських
нормативів;
− розвиток ринку кредитних
деривативів.

− рекапіталізація банківських установ
(до капіталізація);
− державна програма очищення
балансів банків від проблемних
кредитів.

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6; 9; 13; 14; 18 ]

Усі заходи мінімізації поділяються на доподійні (попереджувальні) та післяподійні (подолання
наслідків). Заходи можуть вживатися зі сторони банків та зі сторони держави, переважно в особі НБУ.
Варто зазначити, що більшість із попереджуючих заходів та заходів подолання наслідків
проблемної заборгованості комерційні банки вже використовують при провадженні кредитної
діяльності. Такими заходами є: диверсифікація, лімітування, резервування, структурування тощо.
Однак їх ефективність є різною у різних банків, що залежить від суб’єктивних чинників. Не у всіх
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банках впроваджений скоринг та сек’ютеризація активів – це заходи, що вимагають додаткових
капітальних вкладень та фахівців, відповідного рівня кваліфікації. Часто банки для зменшення обсягів
проблемної заборгованості продають її спеціалізованим компаніям, а деколи і самі борються із
злісними неплатниками реабілітацією або ліквідацією.
На рівні держави усі заходи із попередження та подолання кредитного ризику можна розглядати
як інструменти державного регулювання кредитного ризику. На сьогодні держава застосовує у ролі
попереджуючого заходу встановлення нормативів кредитного ризику, якими є Н7, Н8, Н9 та Н10 та
рекапіталізацію банків як захід із подолання наслідків нестримного зростання проблемної
заборгованості. Інші заходи можна розглядати як перспективні, які було би варто впровадити,
спростивши тим самим кредитну діяльність кредиторам кредитного ринку.
Висновки з даного дослідження. Незалежно від якості кредитного портфеля та методів, які
застосовуються при управлінні кредитним ризиком, усі банки у тій чи іншій мірі стикаються з
проблемами неповернення кредитів, в результаті чого виникають проблемні кредити (проблемна
заборгованість).
Проведене дослідження дозволило: сформулювати покращене визначення поняття
«проблемний кредит»; впровадити поняття «природний рівень проблемних кредитів» та обґрунтувати
його прийнятний рівень; виділити три групи чинників, що призводять до виникнення проблемної
заборгованості: зовнішні (макроекономічні), внутрішні (банку та позичальника) та внутрішньосиситемні
(банківські); проаналізувати динаміку кредитного портфеля та обсягів проблемних кредитів
комерційних банків України впродовж 2005-2015 рр.; запропонувати доподійні (попереджувальні) та
післяподійні (подолання наслідків) заходи мінімізації проблемної заборгованості.
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EVALUATION OF FISCAL STIMULUS OF INVESTMENT ACTIVITY
IN UKRAINE
Постановка проблеми. Кожна держава має на меті бути рівноправним партнером світового
рівня серед інших розвинених країн. Однак стати таким партнером може країна, економіка якої є
конкурентоздатною, уряд активно інвестує у розвиток та інновації, формує сприятливе фіскальне поле
та бореться з корупцією.
Приватний сектор – це єдиний контрагент в Україні, який зацікавлений у відновленні основних
засобів стратегічно важливих сфер економіки України. Тому важливо не тільки зацікавити державу
інвестувати у майбутній економічний потенціал країни, а знайти необхідні економічні стимули, які б
полегшили та активізували інвестиційні процеси у національному господарстві. Одним з
найважливіших серед них мають бути фіскальні стимули інвестиційної активності в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вчених, які займалися безпосередньо чи
опосередковано дослідженням сфер інвестування та оподаткування можна назвати Л. Демиденка,
А. Крисоватого, І. Луніна, В. Мельника, О. Романенка, В. Гейця, А. Дагаєва, П. Друкера, Б. Йонсона,
Дж. М. Кейнса, О. Кузьміна, А. Маршалла, Л. Омеляновича, М. Портера, А. Поручника, К. Прахалада,
Е. Райнерта, П. Рапкіна, А. Садєкова, Дж. Сакса, П. Самуельсона, Б. Скотта, М. Туган-Барановського,
І. Фішера та багато інших.
Аналіз результатів останніх досліджень підтверджує доцільність продовження вивчення
поставленої проблеми, зокрема питань оцінки фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення стану інвестування у розвиток
стратегічно важливих сфер економіки України на сьогодні та розроблення пропозицій щодо
податкового стимулювання інвестиційної діяльності приватного сектора.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стан інвестиційної сфери в Україні протягом
практично всіх років незалежності можна охарактеризувати не як розвиток і стимулювання
інвестиційних вкладень, а скоріше як гальмування діяльності з нарощування чи навіть простого
збереження продуктивної основи економіки. Як результат, вітчизняна економіка спирається на
безнадійно застарілий виробничий потенціал, який не оновлюють належним чином у зв’язку з
недостатньою кількістю інвестицій [1, c. 66].
Незалежна Україна отримала у спадок від Радянського Союзу величезний за обсягами, але
структурно спотворений, морально застарілий виробничий потенціал. Хоч Україна і належала нібито до
більш економічно розвинених республік Радянського Союзу, насправді її забезпеченість сучасними на
період розпаду засобами виробництва була нижчою, ніж у середньому по СРСР. Внаслідок спотвореної
матеріальної структури виробничого потенціалу, перші роки незалежності в країні характеризувалися
кризовим падінням обсягів практично в усіх сферах, включно з інвестиційною [1, c. 71].
Зміни в інвестиційній активності країни стали помітними після 2000 р., щорічні темпи приросту
інвестицій почали випереджати показник зростання реального ВВП. Важливо відмітити, що зростання
економіки й обсягів інвестицій було забезпечено повністю за рахунок власних українських ресурсів,
тобто вітчизняна економіка остаточно та самостійно закріпилася саме на власних інвестиціях [1, c. 76].
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Для залучення іноземних інвестицій у 1991 р. прийнято Закон “Про захист іноземних інвестицій
на Україні”, 1992 р. – “Про іноземні інвестиції”, а також була спроба створити вільні зони з наданням
пільг на 50 чи 100 років, де б для іноземних інвесторів створювали сприятливі умови.
Сподіваючись на іноземні інвестиції, в Україні мали на думці залучати їх на тих самих умовах,
що і в розвинених країнах, тобто на тривалі терміни під низькі відсотки. Ніхто навіть не намагався
з’ясувати, чи захочуть світові інвестори ризикувати вкладеннями у країну, яка ще не показала себе як
демократична та прогнозована [1, c. 71].
Варто підкреслити, що іноземні інвестиції, які вкладали протягом незалежності України,
керувалися цілком засадами ринку, і зовсім не у інновації, не у науково – технологічний прогрес країни
в цілому. Найбільше інвестицій відбулося у банківську сферу, а саме – іноземні банки викуповували
частки українських: банк “Аваль”, “АЖІО”, УкрСиббанк, “Індекс-банк”, “Престиж” та “Укрсоцбанк”.
Загалом іноземні інвестори не вкладають в економіку України коштів для збільшення її потенціалу, а
для власного збагачення та отримання вигоди. Тому для української економіки важливим є створення
умов для активізації вкладень вітчизняними інвесторами.
Розглянемо у табл.1 динаміку інвестицій в основний капітал протягом 2010 – 2013 рр.
Таблиця 1
Частки інвестицій в основний капітал, %
Рік

Показник
Інвестиції в основний капітал

2010
100

2011
100

2012
100

2013
100

Кошти державного бюджету

5,8

7,1

5,8

2,4

Кошти місцевих бюджетів
Власні кошти підприємств та
організацій
Кредити банків та інші позики

3,4

3,4

3,1

2,7

60,8

58,6

59,7

63,8

12,3

16,3

17,1

15,3

Кошти іноземних інвесторів

2,1

2,8

1,7

1,8

Джерело: складено авторами за даними [3]

Згідно з даними, наведеними у табл. 1, частка іноземних інвестицій в основний капітал за
останні 4 роки не перевищує 3% усіх інвестицій. Іноземних інвесторів не приваблюють капітальні
вкладення на території України. Найбільше вкладають в обладнання та загалом в основний капітал
власники підприємств, розвиваючи бізнес. Протягом останніх чотирьох років інвестиції тримаються
майже на рівні 60%. Порівняно з власними коштами підприємств, частка коштів держави, включно з
коштами місцевих бюджетів, видається мізерною.
Розглянемо інвестиційні вкладення в економіку України на прикладі сільського господарства,
промисловості та транспорту.
Зазначимо той факт, що по експорту пшениці Україна знаходиться на 6 місці в світі станом на
2013 р. Ступінь зносу основних засобів у сільському господарстві є досить високим, фактично 40%.
Необхідно інвестиції для збереження, утримання високих позицій на міжнародному ринку, щоб не
втратити прибутків. Також зношеність основних засобів у промисловості та у сфері транспорту значна
щодо останньої, то її стан можна назвати навіть критичним (табл. 2).
Таблиця 2
Ступінь зносу основних засобів стратегічно важливих сфер економіки України
Роки
Вартість основних
засобів
Всього в Україні
Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство
Промисловість
Діяльність транспорту та
зв’язку

2010

2012

Первісна

Залишкова

Ступінь зносу,%

Первісна

Залишкова

6648861

1731296

74,9

9148017

2135987

Ступінь
зносу,%
76,7

113388

67110

40,8

137640

90018

34,6

1101199

407616

63

1603646

685030

57,3

3816055

213176

94,4

5634650

223719

96

Джерело: складено авторами за даними [3]

У таблиці 3 наведено показники рентабельності операційної діяльності вітчизняних суб’єктів
господарювання, який розраховують діленням результату від операційної діяльності на витрати
підприємств. Показник рентабельності не має усталених норм, його обчислюють для кожної окремої галузі.
Навіть не враховуючи 2008 – 2009 рр. – роки падіння прибутковості підприємств – можемо
помітити позитивну динаміку цього показника не для всіх підприємств.
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У сфері промисловості спостерігаємо падіння показника рентабельності на 3 пункти у 2009 р. до
1,8 та відновлення його до рівня 3,6 у 2010 р., після чого знову повільне падіння цього показника.
У будівництві показник рентабельності впродовж усіх років є від’ємним, у 2009 р. та 2012 р. він
сягнув найвищого рівня. Такий рівень у 2012 р. пов’язаний із проведенням міжнародної футбольної гри
“Євро-2012” в Україні, оскільки тоді будували інфраструктуру країни, доріг, стадіонів тощо.
Таблиця 3
Рівень рентабельності вітчизняних підприємств
Показник
Галузь
промисловість
будівництво
торгівля авто та мотоциклами
оптова торгівля, посередництво в
оптовій торгівлі
діяльність готелів та ресторанів
фінансова діяльність
освіта
надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у
сфері культури та спорту

Рівень рентабельності,%
2008

2009

2010

2012

2013*

4,9

1,8

3,6

3,4

3,2

-2,7

-0,9

-1,2

-0,1

–1,3

-0,5

-2,4

12,6

12,2

10,8

0,1

5,5

10,3

-

-

-6,3

-3,3

-1,8

-

-

5,2

1,5

3,2

6,1

0,8

6,2

6

6,7

-

-

-6,7

-13,7

-14,8

-

-

*станом на 1.09.2013
Джерело: складено авторами за даними [3]

Торгівля авто та мотоциклами впродовж аналізованих років, окрім 2008-2009 рр. набирає позитивну
тенденцію, рівень рентабельність цієї сфери зростає, від 2010 р. починає приносити прибуток.
Така ж позитивна тенденція і у сфері оптової торгівлі, однак офіційних даних про прибутковість
цієї сфери після 2012 р. немає. Також поступово покращується діяльність готелів. Це стосується й
фінансової діяльності. Щоправда, готельний бізнес та оптова торгівля знаходяться у приватних руках,
звідси і відповідний розвиток.
Ситуація у сфері освіти протягом аналізованих років залишається стабільною, а показник
рентабельності надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту
стрімко падає. Можна припустити, що у цьому об’єднаному показнику більшу роль відіграє саме
надання комунальних послуг, а не сфера культури та спорту. Показник рентабельності у
комунальному господарстві можна вивести на позитивний рівень, створивши прозору систему збору
податків та розподілу коштів.
Активи вітчизняних підприємств, як свідчать дані статистики, зростають кожним роком, а
показник рентабельності не покращується. Серед джерел фінансування активів можуть бути і залучені
кредити, і власні кошти підприємств, але прибутковішими вітчизняні підприємства не стають.
Особливо це стосується підприємств, що перебувають у руках держави. А така сфера, як комунальне
господарство, взагалі перебуває в непростому стані.
Розглянемо, яким чином можна стимулювати інвестування в Україні, використовуючи фіскальні
інструменти. Зокрема, вважаємо доцільними
1) зниження ставки податку (що передбачено Податковим кодексом України);
2) надання податкових пільг;
3) надання податкових кредитів;
4) дозвіл на безмитний (низькооподатковуваний) імпорт обладнання, запчастин;
5) спрощення нормативно–правової бази для полегшення розуміння іноземним інвесторам
“правил гри”.
Однак, як бачимо у табл. 2, частка іноземних інвестицій від 2010 р. (з прийняттям Податкового
кодексу) не зросла суттєво, і ледве сягає 2%.
Законом України від 06.09.2012 “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць” прийнято рішення визнати пріоритетними
галузями економіки транспортну інфраструктуру, сільське господарство, житлово–комунальний
комплекс та машинобудування і на 19 років надати відповідні податкові пільги.
Податкові пільги отримають підприємства, які будуть відповідати певним критеріям. Згідно статті
4.2. Закону України від 06.09.2012 “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях
економіки з метою створення нових робочих місць”, інвестиційним проектом у пріоритетній галузі
економіки вважають такий проект, який передбачено реалізувати на новоствореному або діючому
підприємстві, де проведено реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови виділення
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окремого структурного підрозділу, на якому будуть реалізовувати інвестиційний проект) та який
одночасно відповідає певним критеріям.
У табл. 4 відображено дані дослідження Європейської бізнес-асоціації у 2013 р. В опитуванні
брали представники бізнесу – великі, середні, малі підприємства.
Простоту адміністрування податків оцінкою 4 відзначило 15% респондентів. Не можна не
вказати на позитивну оцінку позиції “фіскальний тиск” – балами 4 і 5 в сумі оцінили 22% учасників.
Також відзначили покращення податкового обслуговування всього 14% на рівні 4 та 5. Загалом оцінку
3 обирає найбільша кількість опитаних підприємців для більшості пунктів.
Таблиця 4
Результати дослідження Європейською бізнес-асоціацією сфери оподаткування
в Україні у 2013 р.
Запитання: Наскільки податковий режим у 2013 р. сприяв інвестиціям та веденню Вашого бізнесу?
Надзвичайно
перешкоджав
1

Перешкоджав

Задовільно

Добре

Сприяв

2

3

4

5

Податкове законодавство

29%

34%

38%

6%

0%

Простота адміністрування податків

27%

27%

31%

15%

0%

Фіскальний тиск

31%

19%

29%

11%

11%

Податкове обслуговування

15%

25%

46%

12%

2%

Джерело: складено авторами за даними [4]

Серед негативних фіскальних чинників, які перешкоджають веденню бізнесу, представники
приватного сектору називають:
- часті обтяжливі перевірки (виїзні/ невиїзні) документації та діяльності;
- корупційні податки (примусова оплата коштів стороннім особам, які не потрапляють до
бюджету країни);
- відсутність захисту у представників влади (оскільки великий бізнес часто лобіюють);
- “пропозиції” сплатити податки авансом;
- штучні перепони чи відмови при поданні податкових декларацій;
- упередженні рішення податкових органів, суддів на користь держави;
- відсутність прозорої системи проведення державних замовлень (знову ж таки через вплив
влади).
Висновки з даного дослідження. Таким чином, інвестування у розвиток інновацій, науково –
технічного прогресу позитивно вплине на економіку України, вирівнюючи виробничі диспропорції, що
залишилися після розпаду СРСР. Власники підприємств найбільше інвестують в основний капітал, на
противагу їм, держава та іноземні інвестори поводяться досить пасивно. Іноземні інвестори керуються
засадами ринку при вкладанні коштів в українську економіку. З огляду на це, потрібно створити умови
для заохочення вкладання коштів у виробничий потенціал країни, для розвитку інновацій.
Конкурентоздатність країни визначають її перевагами на світовому ринку, наявністю інновацій,
можливістю модернізувати обладнання підприємств. Ступінь зносу основних засобів в Україні є досить
високим і потребує переозброєння у провідних галузях економіки.
Податковий кодекс та низка інших законів України мають позитивну тенденцію до змін та
заохочення власників бізнесу вкладати більше коштів, однак досі є такі проблеми, які подолати не так
просто. Це потужний зв’язок представників влади та бізнесу, наявність корупції, хабарництво,
відсутність прозорості проведення тендерів та держзакупівель, перешкоди при поданні податкових
накладних, часті перевірки, корупційні податки, відсутність культури ведення бізнесу, упередженість
представників влади тощо.
Ситуація із фіскальними стимулами в Україні потребує значних змін. Вважаємо, що для
стимулювання інвестиційної активності та розвитку підприємницької діяльності у нашій державі
необхідно створити інвестиційні регіональні/галузеві комісії або інститути, які мали б змогу на місцях/у
галузях вивчати, що саме потрібне регіону/галузі, які їхні слабкі та сильні сторони й куди саме потрібно
вкладати кошти. Такі інститути могли би складати програму інвестування в ту чи іншу галузь, метою
яких було б:
- розрахувати можливу майбутню кількість робочих місць, які при розвитку того чи іншого
проекту було б створено;
- розвивати стратегічно важливі сфери для економіки країни, не враховуючи швидкість
повернення коштів, тобто не в ті, які працюють на ринкових засадах і обіцяють швидке повернення
вкладень, а в такі, які принесуть прибуток у довготривалій перспективі;
- враховуючи, чи це державне підприємство, чи приватне, – розробляти окрему програму
розвитку та системи регулювання таких проектів.
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Також у програмі мав би обиратися найкращий підхід зі сторони фіскальних інструментів:
- зменшення податкової ставки на прибуток або обрання її індивідуально, можливе також на
певний період скасування її повністю;
- зменшення державних податкових перевірок або присутність при їх проведенні, щоб зменшити
кількість порушень;
- контроль державних коштів з метою спрямування їх на інвестування проекту та постійне
звітування для забезпечення прозорості й відкритості для громадськості;
- організація прозорих тендерів для закупівлі обладнання, якщо підприємства є дуже великими
або сума необхідних коштів для проекту є значною;
- співпраця з іноземними колегами для отримання та переймання досвіду кращого спрямування
коштів, втілення інновацій та пропозицій співпраці з тією умовою, що контрольний пакет акцій
залишається у руках українців.
Ключовим моментом є індивідуальний підхід для кожного підприємства. Чому рівень рентабельності
прийнято вважати індивідуальним для кожної сфери економіки, а у законі про стимулювання інвестиційної
діяльності уряд вказує такі високі вимоги та стандарти, однакові для всіх? При створенні регіональних
інвестиційних інститутів, які би розробляли необхідні проекти та підбирали б фіскальні інструменти для
його втілення, можна було б досягнути позитивних зрушень не лише в інвестиційній сфері.
Окрім індивідуального підходу дуже важливою є прозорість співпраці держави та бізнесу:
прозоре зарахування податкових платежів та їхнє пізніше правильне прозоре скерування, прозорий
розподіл коштів на державні замовлення. Звичайно, на початку створення та втілення таких інститутів
є досить витратними – організація роботи, набирання персоналу, підготовка кадрів, пошук
приміщення, власне дослідження самого регіону, визначення напрямку розвитку, розроблення
програми та визначення коштів, необхідних для її реалізації, підбір найкращих фіскальних стимулів.
Втілення такої ідеї може принести значні переваги й зростання прибутковості обраних підприємств
вже за кілька років.
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FOREIGN BANKS CAPITAL OF UKRAINE: RISKS AND OPPORTUNITIES
Постановка проблеми. В останні роки в результаті лібералізації доступу іноземного капіталу
до вітчизняної банківської системи участь банків, що контролюються нерезидентами, стала особливо
помітною. Так, протягом 2005–2012 рр. кількість банків з іноземним капіталом зросла більше ніж удвічі.
Той період активного розвитку українського банківського сектору характеризувався значним
зростанням обсягів операцій щодо купівлі українських банків і відкриття іноземними банками своїх
представництв та мережі філій (з 2008 року); розширенням діяльності іноземних банків з
обслуговування населення, причому не тільки щодо залучення, а й розміщення коштів; використанням
залучених коштів для кредитування української економіки. Серед основних факторів, що сприяли
значній активізації діяльності іноземних банків в Україні, можна виділити такі:
• позитивні структурні зрушення у вітчизняній економіці та високі темпи зростання ВВП;
• активне зростання попиту на банківські послуги з боку населення;
• розширення зовнішньоекономічних зв’язків українських підприємств;
• можливість отримання високих прибутків;
• вступ до Світової організації торгівлі та дотримання всіх вимог щодо лібералізації доступу
іноземного банківського капіталу;
• зменшення впливу політичної ситуації в країні на економічний розвиток [1; 2].
У теперішній період в умовах посилення міжнародної інтеграції та загострення фінансової кризи
в Україні постає питання нестачі фінансових ресурсів, що може викликати низку негативних моментів,
а саме дестабілізації у грошово-кредитній сфері, зниження конкурентоспроможності українських банків
з одночасним збільшенням іноземного капіталу. Все це створює передумови для розвитку новітніх
банківських послуг іноземних банків, що вимагає визначення оцінки ризику присутності іноземного
капіталу на вітчизняному банківському ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти залучення
іноземного капіталу до банківської системи знайшли своє відображення в економічній літературі.
Зокрема, дослідженню проблем і перспективам розвитку банківської системи та доцільності залучення
іноземного капіталу присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних учених, як М.А. Козоріз, М.Д.
Алексеєнко, В.М. Геєць, Т.С. Смовженко, В.М. Кочетков, А.В. Верников, Дж. Бонін. У роботах
зазначених авторів розкрито та обґрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої
практики залучення іноземного капіталу в Україну; представлено класифікацію ризиків присутності
іноземного капіталу, запропоновано систему заходів щодо удосконалення організації захисту прав
іноземних інвесторів і законних інтересів банків; розроблено цілісну концепцію вдосконалення
механізму формування банківського капіталу.
Проте проведені ними дослідження недостатньою мірою враховували особливості оцінки ризику
присутності іноземного капіталу у вітчизняному банківському секторі, враховуючи розрахункові підходи
до оцінки їх діяльності.
Постановка завдання. Метою даної статті є оцінка ризику присутності іноземного капіталу у
вітчизняному банківському секторі.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні експансія іноземного капіталу
здійснюється в основному за рахунок злиття та поглинання банків. Продаж українських банків
відбувається такими шляхами:
1. Повний продаж. У цьому випадку покупець купує контрольний пакет акцій вітчизняного банку,
у результаті чого фінансова установа переходить у його власність. Цей метод є найбільш поширений і
був застосований для таких банків, як: «Райффайзен банк Аваль» (Австрія), «Індекс-Банк» (Франція).
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2. Продаж банку з подальшим спільним веденням бізнесу. Цей метод застосовується для банків,
які вже належать фінансово-промисловим групам і не можуть бути продані повністю. Такий метод
продажу обрав банк «Укрсоцбанк» (Австрія).
3. Ринковий продаж акцій шляхом їх розміщення на фондовій біржі. Такий метод вигідний для
середніх і великих банківських установ, акції який вільно обертаються на ринку. Таким методом
продажу був проданий банк «Мегабанк» (Німеччина).
4. Публічне розміщення акцій вітчизняних банків на світових фондових біржах (IPO). За таким
методом було продано банк «Надра» (Австрія) [3].
Аналіз вітчизняного банківського ринку показав, що кількість банків з іноземним капіталом у 2013
році скоротилася на 4 банки й на 1 січня 2014 року становила 49, кількість банків із 100% іноземним
капіталом скоротилася на 3 банки до 19 банків. Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в у
статному капіталі банків змінилася і становила на 1.08.2014 р. 31,7%, порівняно зі 41,9% у 2012 році [4].
Експансію іноземних банків на фінансовому ринку України доцільно розглядати як з позиції
виявлення позитивних наслідків цього процесу, так і з точки зору оцінки ризиків для безпеки розвитку
вітчизняної банківської системи.
Діяльність будь-якого банку неминуче супроводжується різноманітними зовнішніми та
внутрішніми ризиками. Оцінимо розмір загального банківського ризику для банків з українським
капіталом та за участю іноземного капіталу. Рівень загального банківського ризику розраховується, як:

L=

A
Ka

(1)

де А – активи банку;
Ка – сума акціонерного капіталу [5, c. 65].
Ураховуючи загальноприйняті підходи, в основу оцінювання ризиків покладено такі критерії:
L — від 0 до 5 — низький рівень ризиків;
L — від 5,1 до 10 — середній рівень ризиків;
L — від 10 і вище — критичний рівень ризиків [6].
За даними фінансової звітності банків України [7] розраховуємо розмір загального ризику банків і
результати наведемо у таблиці 1.
Таблиця 1
Розмір загального ризику банків України станом на 2014 рік

«Фінанси та
кредит»(Україна)

Укрексімбанк
(Україна)

Ощадбанк
(Україна)

Банк «Київська
Русь»(Україна)

Родовід банк
(Україна)

Середній
розмір
ризику,
%

13

6,7

6,7

16,7

0,7

8,76

Банки з українським капіталом
Показник
Загальний
коефіцієнт
ризику банків

РайффайзенБанк
Аваль Австрія)

УкрСиббанк (85
% Франція)

Сбербанк (100
%Росія)

Ідея Банк (92,
2 Польща)

Акта Банк
(95 % Кіпр)

Середній
розмір
ризику,
%

14,8

13,5

12,3

15,7

12,5

13,76

Банки за участю іноземного капіталу
Показник
Загальний
коефіцієнт
ризику банків

Джерело: розраховано автором за даними [7]

Виходячи з табл. 1, до банків зі середнім рівнем ризику відносяться Родовід банк, Укрексімбанк
та Ощадбанк – банки, власниками яких є держава. До банків з високим рівнем ризику увійшли решта
банків з українським капіталом та іноземним капіталом. Як бачимо, через значний вплив внутрішніх
факторів на діяльність іноземних банків, високий розмір загального банківського ризику банків з
іноземним капіталом характеризує критичний рівень ризику. Це свідчить про необхідність зниження
ризикованої діяльності банків України.
Основними критеріями поділу ризиків присутності іноземного капіталу у банківській системі
країни є:
• функціональний рівень прояву наслідків дії ризиків;
• сегмент захоплення ринку банківських послуг;
• стратегія проникнення іноземного капіталу у банківську систему;
• середовище виникнення ризиків;
• стадії проникнення іноземного капіталу у банківську систему;
• ієрархічна структура впливу ризиків на розвиток країни.
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Функціональний рівень прояву наслідків дії ризиків присутності іноземного капіталу у банківській
системі визначається ступенем впливу цих ризиків на стабільність її функціонування. Через вливання
іноземного капіталу у банківський сектор прояв ризиків відбуватиметься на рівні банківської системи.
Можливість зниження її стабільної роботи внаслідок різкого відтоку іноземного капіталу при погіршенні
ситуації в Україні, східноєвропейському регіоні чи країні походження традиційно впливає на
фінансовий ринок загалом та порушує механізми функціонування всього господарського комплексу
країни, структури виробництва, диверсифікації ресурсів.
Втрата контролю за банківською системою з боку вітчизняних інвесторів може змінити рух
фінансових потоків у країні з напряму підтримки вітчизняних та стратегічно важливих для економіки
підприємств і виробників на фінансування виробництв за участю іноземного капіталу та більш економічно
вигідних іноземним інвесторам. Це доводить і приклад Польщі, котра, допустивши іноземні банки на свій
ринок (близько 70%), сьогодні визнає ситуацію, в якій найважливіші фінансові, інвестиційні та кредитні
рішення приймаються за кордоном й утворюють загрозу суверенності польської економічної політики та
незацікавленість у розвитку польської промисловості чи експорту [8, с. 80].
Рівень ризикованості для економіки країни, де є частка іноземного капіталу у банківській системі
чи рівень вигод від поетапного здійснення цього процесу залежатиме насамперед від чіткої позиції
країни щодо допустимого рівня іноземного капіталу у банківській системі, його якості, цілей вливання
та походження, прийнятої політики захисту національних інтересів. Ризик присутності іноземного
капіталу у банківській системі країни пов’язаний із невизначеністю наслідків впливу іноземного
капіталу на рівень функціонування банківської системи та розвиток економіки країни, де знаходиться
іноземний капітал.
Серед можливостей присутності іноземного капіталу, передусім для розвитку банківської
системи України, можна виділити такі:
- наповнення вітчизняного валютного ринку ресурсами та зменшення залежності від внутрішньої
обмеженості валютних коштів;
- незначне здешевлення вартості валютних ресурсів за умов стабільного валютного курсу та
відсутності ажіотажного попиту на іноземну валюту;
- розширення можливостей щодо ефективного розміщення капіталу та масштабів проектного
фінансування і прямих іноземних інвестицій;
- встановлення та розширення відносин між національними та іноземними банками, що
сприятиме здійсненню швидкого та якісного валютного обслуговування власних і клієнтських інтересів;
- розширення доступу до міжнародних валютних ринків та ринків капіталів [9, с. 27-28].
Серед негативних наслідків можуть стати порушення рівноваги та спричинення тиску на
вітчизняну банківську систему сильними гравцями міжнародного рівня, збільшення її залежності та
вразливості до зовнішніх шоків, коливань на світових фінансових ринках, ймовірне перенесення їхніх
ризиків та тенденцій розвитку на вітчизняну банківську сферу, прихід іноземних банків, що не мають
високих міжнародних рейтингів і достатнього обсягу капіталу, зниження довіри населення до банків та
втрата національної приналежності внутрішньою банківською системою.
Отже, при визначенні доцільності зростання присутності іноземного капіталу у банківській
системі України необхідно керуватися стратегічними пріоритетами, практична реалізація яких дасть
змогу забезпечити цілісність і стабільність функціонування вітчизняної банківської системи.
Висновки з даного дослідження. На сучасному етапі розвитку банківської системи в умовах
економічної нестабільності гостро стоїть питання підвищення конкурентоспроможності банків
порівняно з іноземними банками із збереженням національних пріоритетів банківської системи в
цілому в умовах руху іноземного капіталу. Необхідно забезпечити систему управління іноземним
капіталом, яка б, з одного боку, забезпечувала стабільність вітчизняних банків, а з іншого – їх
ефективність і динамічне зростання. Ці умови повинні базуватися передусім на заходах підтримки
конкурентоспроможності банків із національним капіталом, використанні позитивних структурних і
технологічних переваг банків з іноземним капіталом для підвищення інвестиційного потенціалу
вітчизняної банківської системи та її стимулювальної ролі в соціально-економічному розвитку країни,
інтенсифікації використання сучасних банківських технологій і банківського менеджменту, оптимізації
інституційної структури вітчизняної банківської системи та наближення її до стандартів країн із
розвинутою ринковою економікою.
На нашу думку, важливим кроком до розвитку вітчизняного банківського ринку повинно стати
стимулювання відкриття філій іноземних банків у певних містах і спеціальних економічних зонах, що, з
одного боку, сприятиме розвиткові ринку банківських послуг у всіх регіонах, а з іншого – дозволить
вітчизняним банкам конкурувати та співпрацювати з іноземними партнерами.
Українське законодавство не передбачає обмежень щодо участі іноземного капіталу в
банківському секторі країни. У новій концепції реформування банківської системи України НБУ ставить
на меті нарощування частки іноземного капіталу в банківській системі до 50% і зменшення ролі
держави в банківському секторі до рівня нижче за 10% до 2020 року.
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Необхідність такого нарощування полягає в тому, щоб водночас із розвитком банків з
іноземними капіталами на території України існувала можливість розвитку та підвищення
ефективності функціонування вітчизняного банківського капіталу. У разі непередбачених ситуацій у
країні (політичних чи економічних), коли іноземні банки можуть припинити свою діяльність на території
України, вітчизняний банківський капітал повинен бути достатнім, аби запобігти кризам у банківській
системі та не допустити спаду економіки.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING IMPACT OF THE FINANCIAL
AND STOCK MARKETS IN THE FINANCIAL DERIVATIVES MARKET
Постановка проблеми. Світова фінансова криза 2007-2009 рр. не тільки призвела до значних
грошових та матеріальних втрат суб’єктів господарювання, але й виявила проблемні аспекти
функціонування фінансового ринку України, в цілому, та його вертикального (строкового) сегменту, що
включає в себе ринок похідних фінансових інструментів (далі – ПФІ), зокрема. На сьогодні переважна
більшість вчених розглядає проблеми функціонування ринку ПФІ та системи його регулювання не
комплексно, а фрагментарно в розрізі окремих груп цих проблем. Необхідним є всебічний аналіз причин
неефективного функціонування вітчизняного ринку ПФІ та його системи регулювання, з метою розробки
конкретних пропозицій щодо їх нівелювання, що сприятиме динамічному розвитку цього ринку та його
нормальному функціонуванню. При цьому, функціонування ринку похідних фінансових інструментів (далі –
PПФІ) не може розглядатися без факторного впливу фондового та фінансового ринку в цілому. Динаміка
показників даних ринків зумовлює зміни в окремих їх структурних елементах, який становить собою РПФІ.
Тому, з метою визначення сучасних тенденцій та перспективних напрямків розвитку РПФІ на найближчий
період необхідно застосувати методи економіко-математичного моделювання, які дозволяють оцінити
ступінь впливу кожного фактору досліджуваних ринків на розвиток РПФІ та спрогнозувати майбутні
тенденції його функціонування шляхом зміни того чи іншого фактору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз стану вітчизняного ринку ПФІ та тенденцій
його розвитку досліджувала незначна кількість науковців, зокрема такі вітчизняні науковці:
В.Б. Гордон [4], Л. О. Примостка [8], А. В. Безп’ятов, [3], В. І. Полюхович [7] та інші. У наукових
джерелах переважає проста констатація фактів, окремих проблем функціонування ринку ПФІ та
окреслення загальної тенденції, виявленої на основі проведеного аналізу статистичних даних. При
цьому, авторами зазвичай пропонується часткове вирішення виявлених проблем.
Постановка завдання. Здійснити моделювання впливу фондового та фінансового ринків на
РПФІ через побудову математичної моделі за допомогою системи структурних рівнянь, що є основою
складання науково обґрунтованих програм розвитку РПФІ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основним завданням дослідження виступає
врахування у моделі групи чинників: глибини фінансового сектора; індексу реального ефективного
обмінного курсу; реальної відсоткової ставки; дефлятору ВВП; глобального індексу капіталу S&P GEI;
ринкової капіталізації компаній, що знаходяться в лістингу на біржах; обсягу торгів на ринку цінних
паперів; загальної вартості акцій; кількості професійних учасників фондового ринку; частки біржового
ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів; біржового обсягу ПФІ; позабіржового обсягу
ПФІ, в подальшому оцінити параметри моделі та ступінь її адекватності реальним даним.
Вхідним масивом даних для розрахунку даної моделі є статистична інформація, представлена в
таблиці 1. Дані є часовими рядами в розрізі фінансового, фондового ринків та РПФІ за період 2008 –
2013 роки. У файлі даних прийняті наступні позначення: FINM1 - М2 до ВВП, % (глибина фінансового
сектора M2/GDP); FINM2 - індекс реального ефективного обмінного курсу; FINM3 - реальна відсоткова
ставка, RIR %; FINM4 - дефлятор ВВП, % INF; FINM5 - глобальний індекс капіталу S&P, GEI; FONM1 ринкова капіталізація компаній, що знаходяться в лістингу на біржах, млрд дол. MCLC; FONM2 - обсяг
торгів на ринку цінних паперів, млрд. грн.; FONM3 - загальна вартість акцій, млрд. дол. ShTV; FONM4 кількість професійних учасників фондового ринку; FONM5 - частка біржового ринку в загальному
обсязі торгів на ринку цінних паперів,%; RPFI1 - біржові обсяг ПФІ; RPFI2 - позабіржові обсяг ПФІ.
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Таблиця 1
Динаміка показників характеристики фінансового, фондового ринків та ринку похідних
фінансових інструментів
Фінансовий ринок

Фондовий ринок

РПФІ

Рік

FINM1

FINM2

FINM3

FINM4

FINM5

FONM1

FONM2

FONM3

FONM4

FONM5

RPFI1

RPFI2

2008
2009
2010
2011
2012
2013

54,40
53,35
55,23
52,65
54,88
62,29

115,09
96,54
99,05
99,44
101,69
62,29

-8,63
6,89
1,86
1,41
9,64
62,29

28,58
13,07
13,75
14,33
7,99
62,29

-82,19
31,08
53,84
-36,29
-4,06
62,29

24,36
16,79
39,46
25,56
20,71
311,73

883,39
1067,26
1541,38
2171,1
2530,87
1676,97

2,54
0,59
2,1
4,57
1,21
64,2

1877
1806
1807
1679
1522
1228

5,5
4,5
10,74
13,16
12,59
27,69

0,15
0,05
0,02
0,17
0,13
0

0,12
0,05
3,73
23,82
24,78
18,01

Джерело: [5; 1; 6; 2]

Усі наведені показники представляють собою спостережувані явні змінні, оскільки їх значення
відтворюють реальну ситуацію на розглянутих ринках. Крім того, в моделі повинні бути присутні й
латентні змінні: FINM - рівень розвитку фінансового ринку; RPFI - рівень розвитку ринку похідних
фінансових інструментів; FONM - рівень розвитку фондового ринку. Явні змінні FINM1, FINM2,
FINM3, FINM4, FINM5, FONM1, FONM2, FONM3, FONM4, FONM5, RPFI1, RPFI2 є ендогенними
змінними досліджуваної моделі впливу фінансового та фондового ринків на РПФІ.
Представимо загальну модель як сукупність п’яти простих моделей функціонування
фінансового, фондового ринків та РПФІ в розрізі кожної пари показників. Моделі (системи регресійних
рівнянь) функціонування фінансового та фондового ринків є загальними чинниками моделей і
зазвичай називаються моделями вимірювань, у той час, як модель множинної характеристики РПФІ
під впливом двох зазначених моделей називається структурною моделлю.
Кожна з п’яти моделей представляє собою систему чотирьох рівнянь: залежності рівня розвитку
фінансового ринку від рівня розвитку похідних фінансових інструментів; рівня розвитку фондового
ринку від рівня розвитку похідних фінансових інструментів та рівня розвитку фінансового ринку;
значення розглянутого показника характеристики фінансового ринку від рівня розвитку даного ринку;
значення розглянутого показника характеристики фондового ринку від рівня розвитку даного ринку.
Переходячи до практичної реалізації запропонованого підходу, визначимо залежність між
фінансовим, фондовим ранками та РПФІ на основі показників глибини фінансового сектора та
ринкової капіталізація компаній, що знаходяться в лістингу на біржах. Вибір даних показників як
факторів впливу на РПФІ обумовлюється їхніми специфічними характеристиками.
Глибина фінансового ринку (financial depth) відображає зв’язок між насиченістю економіки
фінансовими ресурсами та темпами економічного зростання. Цей показник має лінійний зв’язок з
номінальною вартістю біржових та позабіржових ПФІ, оскільки характеризує рівень розвитку
фінансового ринку.
Зростання високоризикових фінансових продуктів-інновацій, існування вбудованої інфляційної
спіралі, нарощування обсягів сек’юритизованих активів, панування ліберальної монетарної доктрини
спричинили збільшення глибини фінансового сектора та відрив його від реального, тим самим створюючи
передумови для виникнення криз та циклічності фінансових ринків та ринку ПФІ зокрема в майбутньому.
Так, у період кризи 2007-2009 рр. в кругообігу товарно-грошово-фінансових потоків спостерігається
зниження надлишкової частки фінансового навантаження у вигляді «фінансових бульбашок» і система
кругообігу капіталу повертається до рівноважного стану. Проте після кризових подій завдяки «ефекту
відскоку» відбулося відновлення глибини фінансового сектора на рівні, що перевищує докризові.
Ринкова капіталізація компаній, що знаходяться в лістингу на біржах лінійно пов’язана з
номінальною вартістю біржових та позабіржових ПФІ, оскільки характеризує рівень розвитку ринків
базових активів. Слід відмітити, що рівень капіталізації з поширенням процесів фінансіалізації та
існуванням відриву фінансового від реального сектора перестав відображати реальну позицію компаній на
ринку, ефективність їх діяльності та перспективи розвитку, оскільки цей фактор набув дещо штучного
характеру і стали відображати здатність компанії отримувати прибутки у результаті спекулятивних
операцій з власними акціями на біржових майданчиках та позабіржових торгових платформах у межах
панівної концепції «stock market capitalism». Так, найвищої своєї точки рівень капіталізації досяг у 2007
році. У цей рік український ринок зареєстрував другий у світі показник зростання (130 %). У свою чергу,
спекуляції з метою отримання швидкого прибутку, розвиток Інтернет-трейдингу, конкуренція за право
управління підприємством значно підвищили попит на акції та на ПФІ на них. Так, обсяг торгів на ринку ПФІ
в 2007 р. зросли на 0,01 млрд. грн, а в 2008 р. – на 0,27 млрд. грн, а протягом 2009 р. – на 6,3 млрд. грн.
Кількісна оцінка впливу ринку похідних фінансових інструментів на рівень розвитку фінансового
та фондового ринків, а також взаємозв’язку між цими ринками у випадку характеристики фінансового
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ринку показником глибини фінансового сектора, фондового ринку - ринковою капіталізацією компаній,
що знаходяться в лістингу на біржах, може бути виражена наступною системою рівнянь:
 FINM
 FONM


 FINM

 FONM

де

= 0 . 443 RPFI

+ 0 . 937

= 1 . 900 RPFI + 3 . 259 FINM
= FINM
+ 0 . 027

1
1

+ 52 . 592

(1)

= FONM

FINM - рівень розвитку фінансового ринку;
RPFI - рівень розвитку ринку похідних фінансових інструментів;

млрд. грн.

FINM1 - М2 до ВВП, глибина фінансового сектора;
FONM1 - ринкова капіталізація компаній, що знаходяться в лістингу на біржах.
FONM - рівень розвитку фондового ринку.
Аналіз системи рівнянь (1) дозволяє зробити наступні висновки:
- зростання рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів супроводжується
підвищенням глибини фінансового сектора, причому при зростанні рівня розвитку ринку похідних
фінансових інструментів на 1% супроводжується підвищенням на 0,44% співвідношення М2 до ВВП;
- між рівнями розвитку ринків похідних фінансових інструментів та фондового спостерігається
пряма залежність, що свідчить про зростання (зменшення) ринкової капіталізації компаній на 1,90
млрд. дол. при збільшенні (зменшенні) рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів
відповідно на 1%;
- два останні співвідношення системи (1) свідчать про те, що рівень розвитку фінансового ринку
відображує зміну глибини фінансового сектора, а між ринковою капіталізацією компаній та рівнем
розвитку фондового ринку спостерігається прямопропорційна залежність, що корегується на 0,027%;
- нехтування взаємозв’язком між фінансовим ринком і ринком похідних фінансових інструментів
дозволяє стверджувати про середній рівень розвитку першого протягом 2008-2013 рр. на рівні 0,937,
тобто послідовному зменшенні темпів приросту показників характеристики даного ринку;
- середній рівень розвитку фондового ринку без врахування взаємного впливу між даним ринком
та ринками фінансовим і похідних фінансових інструментів свідчить про стрімке зростання показників
характеристики даного ринку.
Для другої моделі взаємозв’язку ринків використаємо показники-фактори: індекс реального
ефективного обмінного курсу та обсяг торгів на ринку цінних паперів.
Індекс реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) – розрахунковий валютний курс, який є
індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів по відношенню до продукції
основних торговельних партнерах країни. РЕОК має лінійний зв’язок з номінальною вартістю біржових
та позабіржових ПФІ, оскільки як інструмент хеджування ПФІ дозволяють нівелювати валютний ризик,
що особливо актуальним є сьогодні. Зростання РЕОК вказує на те, що конкурентоспроможність
вітчизняних товарів на світових ринках знижується. Така ситуація можлива у випадку перевищення
темпів зростання цін у країні над рівнем інфляції в країнах-партнерах, або у випадку ревальвації
обмінного курсу національної валюти. У цьому випадку, щоб мінімізувати свої втрати, суб’єкти
господарювання використовують валютні ПФІ (рисунок 1).

Рік

Рис. 1. Динаміка обсягу вітчизняного ринку ПФІ та РЕОК за 2009-2013 рр.
Джерело: [5; 1; 6; 2]

Відповідно до даних, представлених на рисунку 1, у 2012 році спостерігається вперше за чотири
роки девальвація РЕОК, що супроводжується незначним збільшенням обсягів товарів на ринку ПФІ
порівняно з попередніми роками, коли була ревальвація РЕОК. Протягом 2013 р. цей показник
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знизився ще на 0,4 %, завдяки чому українські виробники отримали цінові переваги як на зовнішньому,
так і на внутрішньому ринках збуту їх продукції.
Окрім цього, зростає також спекулятивний попит на ці інструменти, оскільки учасники мають
реальний шанс отримати прибутки від зміни обмінного курсу. Так, сьогодні, в період високих темпів
інфляції та масових кризових явищ у всіх сферах економіки, одним із дієвих інструментів є
встановлення плаваючого обмінного курсу. Для НБУ, у процесі здійснення курсової політики
насамперед основною завданням залишається інфляційне таргетування. Ефект від змін курсової
політики для інфляції буде більш істотним, ніж від регулювання інших монетарних параметрів, що
обумовлено більш сильним взаємозв’язком між зазначеними факторами.
Обсяг торгів на фондовому також має лінійний зв’язок з номінальною вартістю біржових та
позабіржових ПФІ, оскільки забезпечує високу ліквідність фінансових активів і диверсифікацію
інвестиційних ризиків. Завдяки цьому ринок цінних паперів стимулює інвестиції в довготермінові
проекти. Необхідно відзначити здатність фондового ринку скорочувати вартість зовнішнього
фінансування підприємств, що також сприяє їх економічному розвитку. У період економічного спаду з
метою підтримання норми прибутку на попередньому рівні спрямовують свої капітали у більш
ризиковані інноваційні інструменти – зокрема ПФІ.
Кількісна оцінка впливу ринку похідних фінансових інструментів на рівень розвитку фінансового
та фондового ринків, а також взаємозв’язку між цими ринками у випадку характеристики фінансового
ринку показником індексу реального ефективного обмінного курсу, фондового ринку - обсягу торгів на
ринку цінних паперів може бути виражена наступною системою рівнянь:
 FINM = 0 . 390 RPFI + 0 . 500
 FONM = 0 . 500 RPFI + 0 . 500 FINM


 FINM 2 = FINM + 0 . 500
 FONM 2 = FONM + 0 . 500

+ 0 . 500

FINM - рівень розвитку фінансового ринку;
RPFI - рівень розвитку ринку похідних фінансових інструментів;

(2)

де

FINM2 - індекс реального ефективного обмінного курсу;
FONM2 - обсяг торгів на ринку цінних паперів.
FONM - рівень розвитку фондового ринку.
Аналіз системи рівнянь (2) дозволяє зробити наступні висновки:
- зростання рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів супроводжується
підвищенням індексу реального ефективного обмінного курсу, причому при зростанні рівня розвитку
ринку похідних фінансових інструментів на 1% супроводжується підвищенням на 0,39 ч. од. індексу
реального ефективного обмінного курсу;
- між рівнями розвитку ринків похідних фінансових інструментів та фондового спостерігається
пряма залежність, що говорить про зростання (зменшення) обсягу торгів на ринку цінних паперів на
0,5 млрд. дол. при збільшенні (зменшенні) рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів
відповідно на 1%;
- два останні співвідношення системи (2) свідчать про те, що рівень розвитку фінансового ринку
відображує зміну індексу реального ефективного обмінного курсу, скорегованого (збільшеного) на 0,50
млрд. дол., а між обсягом торгів на ринку цінних паперів та рівнем розвитку фондового ринку
спостерігається прямопропорційна залежність, що корегується також на 0,50 млрд. дол.;
- нехтування взаємозв’язком між фінансовим ринком і ринком похідних фінансових інструментів
дозволяє стверджувати про середній рівень розвитку першого протягом 2008 – 2013 років на рівні 0,50
млрд. дол., тобто досить швидкому зменшенні темпів приросту показників характеристики даного ринку;
- середній рівень розвитку фондового ринку без врахування взаємного впливу між даним ринком
та ринками фінансовим і похідних фінансових інструментів свідчить про доволі повільне зростання
показників характеристики даного ринку.
Продовжуючи побудову моделей для дослідження взаємозв’язків між зазначеними ринками,
використаємо показники реальної відсоткової ставки та загальної вартості акцій.
Реальна відсоткова ставка має лінійний зв’язок з обсягами торгівлі на ринку ПФІ, оскільки
збільшення обсягів прямих інвестицій порівняно з портфельними призводить до переорієнтації
грошових потоків з ринків капіталу на ринки реальних активів, що дозволяє відволікти надлишкову
ліквідність з ринку ПФІ та знизити їх обсяг у короткостроковому періоді, що, в свою чергу, у
довгостроковій перспективі завдяки зміцненню реального сектора економіки створює передумови для
стійкого функціонування ринку ПФІ в майбутньому.
Так, зниження темпів економічного зростання та погіршення ситуації в реальному секторі,
зростання ризикованості виробництва відбивається на зростанні обсягів хеджувальних операцій на
ринках ПФІ, які є фундаментальною основою функціонування ринку. Функціонування ринку ПФІ не
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може бути стійким, якщо втрачені зв’язки між ним і реальним сектором. У свою чергу, превалювання
спекулятивних мотивів в обраних стратегіях учасників ринку, непрофесійна поведінка в умовах високої
волатильності ринку ПФІ негативно впливають на розвиток цього ринку.
Кількісна оцінка впливу ринку похідних фінансових інструментів на рівень розвитку фінансового
та фондового ринків, а також взаємозв’язку між цими ринками у випадку характеристики фінансового
ринку показником реальної відсоткової ставки, фондового ринку - загальною вартістю акцій може бути
виражена наступною системою рівнянь:
 FINM
 FONM


 FINM
 FONM

де

= − 2 . 222 RPFI

+ 0 . 463

= − 2 . 365 RPFI − 1 . 480 FINM
= FINM + 41 . 285

2
2

= FONM

(3)

+ 0 . 500

FINM - рівень розвитку фінансового ринку;
RPFI - рівень розвитку ринку похідних фінансових інструментів;

FINM3 - реальна відсоткова ставка;
FONM3 - загальна вартість акцій.
FONM - рівень розвитку фондового ринку.
Аналіз системи рівнянь (3) дозволяє зробити наступні висновки:
- зростання рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів супроводжується
зменшенням реальної відсоткової ставки, причому при зростанні рівня розвитку ринку похідних
фінансових інструментів на 1% супроводжується зменшенням на 2,22% реальної відсоткової ставки;
- між рівнями розвитку ринків похідних фінансових інструментів та фондового спостерігається
обернена залежність, що свідчить про зростання (зменшення) загальної вартості акцій на 2,365 млрд. дол.
при зменшенні (збільшенні) рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів відповідно на 1%;
- два останні співвідношення системи (3) свідчать про те, що рівень розвитку фінансового ринку
відображує зміну реальної відсоткової ставки, скорегованої (збільшеної) на 41,285 млрд. дол., а між
загальною вартістю акцій та рівнем розвитку фондового ринку спостерігається прямопропорційна
залежність, що корегується також на 0,50 млрд. дол.;
- нехтування взаємозв’язком між фінансовим ринком і ринком похідних фінансових інструментів
дозволяє стверджувати про середній рівень розвитку першого протягом 2008 – 2013 років на рівні
0,463%, тобто досить повільному зменшенні темпів приросту показників характеристики даного ринку;
- середній рівень розвитку фондового ринку без врахування взаємного впливу між даним ринком
та ринками фінансовим і похідних фінансових інструментів свідчить про відсутність будь-яких
показників характеристики даного ринку.
Здійснимо розрахунок взаємозв’язку ринків через дефлятор ВВП та кількості професійних
учасників фондового ринку.
Дефлятор ВВП характеризує зміну в часі загального рівня цін на всі товари і послуги, що
реалізовані кінцевим споживачам. Цей показник має лінійний зв’язок з обсягом торгівлі на ринку ПФІ,
оскільки з метою нівелювання ризику знецінення грошових одиниць в результаті інфляції суб’єкти
господарювання збільшують свій попит на ПФІ. Зокрема, зростання рівня інфляції призводить до
зростання на світових ринках ПФІ обсягів торгівлі такими специфічними захисними продуктами як
інфляційні свопи (Inflation-linked Swaps), які користуються значним попитом у пенсійних фондів, які
використовують їх для хеджування своїх інфляційних очікувань.
Кількість професійних учасників як фактор лінійно пов’язаний з рівнем розвитку біржового ринку
ПФІ, оскільки характеризує розвиток інфраструктури цього ринку. Якщо ринок є досить розвиненим, то
і його інфраструктура буде більш розгалуженою та складною. При цьому, слід мати на увазі, що
кількість професійних учасників не може рости постійно, оскільки існує межа насичення ринку, коли
кожний додатковий учасник не лише не сприяє розвитку ринку ПФІ, а, навпаки, створює певні
перешкоди для цього. Тому важливе значення має їх якісний склад. Так, ринок ПФІ функціонуватиме
ефективно лише тоді, коли на ньому здійснюють діяльність кваліфіковані професійні учасники, через
це в Україні так як і в світі існує тенденція до підвищення до них вимог.
Кількісна оцінка впливу ринку похідних фінансових інструментів на рівень розвитку фінансового
та фондового ринків, а також взаємозв’язку між цими ринками у випадку характеристики фінансового
ринку показником дефлятор ВВП, фондового ринку - кількістю професійних учасників фондового ринку
може бути виражена наступною системою рівнянь:
 FINM = − 2 . 321 RPFI + 54 . 065
 FONM = 87 . 476 RPFI + 16 . 969 FINM

(4)

 FINM 4 = FINM
 FONM 4 = FONM + 11656 . 390
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де

FINM - рівень розвитку фінансового ринку;
RPFI - рівень розвитку ринку похідних фінансових інструментів;

FINM4 - дефлятор ВВП;
FONM4 - кількістю професійних учасників фондового ринку.
FONM - рівень розвитку фондового ринку.
Аналіз системи рівнянь (4) дозволяє зробити наступні висновки:
- зростання рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів супроводжується
зменшенням дефлятору ВВП, причому при зростанні рівня розвитку ринку похідних фінансових
інструментів на 1% супроводжується зменшенням на 2,321% дефлятору ВВП;
- між рівнями розвитку ринків похідних фінансових інструментів та фондового спостерігається
пряма залежність, що свідчить про зростання (зменшення) кількості професійних учасників фондового
ринку на 87,476 од. при збільшенні (зменшенні) рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів
відповідно на 1%;
- два останні співвідношення системи (4) свідчать про те, що рівень розвитку фінансового ринку
відображує зміну дефлятору ВВП, а між кількістю професійних учасників фондового ринку та рівнем
розвитку фондового ринку спостерігається прямопропорційна залежність, що корегується також на
11656,390 од.;
- нехтування взаємозв’язком між фінансовим ринком і ринком похідних фінансових інструментів
дозволяє стверджувати, що середній рівень розвитку першого протягом 2008 – 2013 років
залишається незмінним;
- середній рівень розвитку фондового ринку без врахування взаємного впливу між даним ринком
та ринками фінансовим і похідних фінансових інструментів свідчить про відсутність будь-яких
показників характеристики даного ринку.
На останньому кроці моделювання визначимо взаємозв’язок фондового, фінансового ринків та
РПФІ на основі рівня розвитку РПФІ та частки біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку
цінних паперів.
Частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів лінійно пов’язана з
номінальною вартістю ПФІ, оскільки чим більша саме ця частка, тим ринок є більш організованим,
контрольованим, що, в свою чергу, забезпечує вищий рівень розвитку ринок ПФІ. Широкомасштабне
переважання позабіржового ринку, відсутність механізмів покриття кредитних ризиків контрагента,
низький рівень ризик-менеджменту організаторів торгів є основою для виникнення криз на ринку ПФІ.
У зв’язку з чим, з 2011 р. наднаціональні та національні регулятори почали вводити нормативні акти,
основною метою яких є саме правова регламентація здійснення торгів на позабіржовому ринку ПФІ.
Наприклад, у США та Європі розроблене й впроваджується оновлене законодавство для регулювання
національних ринків (National Market System), з 1 січня 2013 р. набув чинності Закон США «Про
оподаткування іноземних рахунків» та комплексне законодавство щодо регулювання фінансових
ринків: Dodd-Frank (США), MiFID II, EMIR (Європа).
Кількісна оцінка впливу ринку похідних фінансових інструментів на рівень розвитку фінансового
та фондового ринків, а також взаємозв’язку між цими ринками у випадку характеристики фінансового
ринку показником глибини фінансового сектора, фондового ринку - глобальний індекс капіталу S&P
GEI, що знаходяться в лістингу на біржах, може бути виражена наступною системою рівнянь:
 FINM = − 0 . 341 RPFI
 FONM = 0 . 473 RPFI + 1 . 098 FINM + 1 . 881

(5)

 FINM 1 = FINM
 FINM 1 = FONM + 0 . 500
де

FINM - рівень розвитку фінансового ринку;
RPFI - рівень розвитку ринку похідних фінансових інструментів;

FINM5 - глобальний індекс капіталу S&P GEI;
FONM5 - Частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів.
FONM - рівень розвитку фондового ринку.
Аналіз системи рівнянь (5) дозволяє зробити наступні висновки:
- зростання рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів супроводжується
зменшенням - глобальний індекс капіталу S&P GEI, причому при зростанні рівня розвитку ринку
похідних фінансових інструментів на 1% супроводжується зменшенням на 0,341 ч.од. співвідношення
глобальний індекс капіталу S&P GEI;
- між рівнями розвитку ринків похідних фінансових інструментів та фондового спостерігається
пряма залежність, що свідчить про зростання (зменшення) ринкова капіталізація компаній на 0,473%
при збільшенні (зменшенні) рівня розвитку ринку похідних фінансових інструментів відповідно на 1%;
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- два останні співвідношення системи (5) свідчать про те, що рівень розвитку фінансового ринку
відображує зміну глибини фінансового сектора, а між ринковою капіталізацією компаній та рівнем
розвитку фондового ринку спостерігається прямопропорційна залежність, що корегується на 0,500%;
- нехтування взаємозв’язком між фінансовим ринком і ринком похідних фінансових інструментів
дозволяє стверджувати про середній рівень розвитку першого протягом 2008 – 2013 років на рівні
1,881, тобто послідовному зростанні темпів приросту показників характеристики даного ринку;
- середній рівень розвитку фондового ринку без врахування взаємного впливу між даним ринком
та ринками фінансовим і похідних фінансових інструментів свідчить про повільне зростання показників
характеристики даного ринку.
Таким чином, підсумовуючи отримані результати всіх побудованих п’яти моделей
взаємозалежності досліджуваних ринків через сукупність структурних рівнянь, можемо комплексно
відобразити систему факторного впливу фондового та фінансового ринку на РПФІ (табл. 2).
Таблиця 2
Узагальнення результатів оцінки впливу фінансового та фондового ринків на ринок похідних
фінансових інструментів
Кількісна оцінка впливу
Зростання рівня розвитку
Зростання рівня розвитку
ринку ПФІ на 1%
фондового ринку на 1%
Фондовий ринок
FONM1, млрд дол.

Зростання рівня розвитку
фінансового ринку на 1%

1,90

1,00

3,26

FONM2, млрд дол.

0,50

1,00

0,50

FONM3, %

-2,37

1,00

-1,48

FONM4, од.

87,48

1,00

16,97

FONM5, %

0,47

1,00

1,10

FІNM1, %

0,44

-

1,00

FІNM2, ч.од.

0,39

-

1,00

FІNM3, %

-2,22

-

1,00

FІNM4, %

-2,32

-

1,00

Фінансовий ринок

FІNM5, ч.од.
-0,34
1,00
Примітка: FINM1 - М2 до ВВП, % Глибина фінансового сектора M2/GDP; FINM2 - Індекс реального ефективного
обмінного курсу (Real effective exchange rate index); FINM3 - Реальна процентна ставка, RIR %; FINM4 - Дефлятор ВВП, %
INF; FINM5 - Глобальний індекс капіталу S&P GEI; FONM1 - Ринкова капіталізація компаній, що знаходяться в лістингу на
біржах, млрд дол. MCLC; FONM2 - Обсяг торгів на ринку цінних паперів, млрд грн.; FONM3 - Загальна вартість акцій, млрд
дол ShTV; FONM4 - Кількість професійних учасників фондового ринку; FONM5 - Частка біржового ринку в загальному обсязі
торгів на ринку цінних паперів,%

Джерело: складено автором

Проаналізувавши дану систему факторів, було визначено неоднозначний вплив факторів
фондового та фінансового ринку в цілому. Так, більшість чинників фондового ринку справляють
прямий вплив на зростання рівня розвитку РПФІ, окрім реальної відсоткової ставки. Щодо чинників
фінансового ринку, то більшість із розглянутих показників здійснюють обернений вплив на розвиток
РПФІ, зокрема загальна вартість акцій, кількість професійних учасників на фондовому ринку та частки
біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів. Прямий вплив мають лише
ринкова капіталізація компаній, яка засвідчує якість базових активів у ПФІ та обсяг торгів на ринку
цінних паперів як механізму зростання ліквідності фінансових активів.
Висновки з даного дослідження. Застосування запропонованого автором підходу до
структурного моделювання впливу фінансового та фондового ринків на РПФІ дає змогу
проаналізувати вплив кожного фактору із досліджуваних ринків на розвиток РПФІ та кількісно
визначити зміну того чи іншого чинника на зростання рівня розвитку РПФІ на перспективу, крім того
дана система моделей дозволяє визначити зв’язок між окремими факторами, їх дію на кожному з
ринків та, взагалі, взаємодію фондового, фінансового та РПФІ.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PRACTICE ANALYSIS OF
BANK REFINANCING IN UKRAINE
Постановка проблеми. Рефінансування банків як на міжбанківському кредитному ринку
(МБКР), так і з боку Національного банку України є джерелом поповнення банківських ресурсів. Однак,
кризи ліквідності, які досить часто супроводжують банківську діяльність, свідчать про недостатню
опрацьованість теоретичних і практичних аспектів цієї проблеми. Актуальним є питання дослідження
взаємних впливів рефінансування банків та стану їх вільної ліквідності.
У результаті торгів на міжбанківському кредитному ринку, банки залучають додаткову ліквідність
(кредити та депозити) як з метою подальшої кредитно-інвестиційної діяльності, так і для підтримки
вільної ліквідності на коррахунку. Центральний банк, контролюючи показник вільної ліквідності,
виступає кредитором останньої інстанції у періоди критичного зниження або дефіциту його обсягів у
банківській системі (або окремого банку). Проте аналіз рефінансування банків України у 2009 та 2014
роках, свідчить про наявність проблем щодо своєчасності й адекватності його з боку Національного
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банку України. Це обумовило необхідність аналізу рефінансування банків на основі оцінки показника
вільної ліквідності банківської системи в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх публікацій на тему механізму
рефінансування банків в сучасних умовах свідчить про значний інтерес до окресленої проблеми з
боку науковців і практиків. Частково спробу вирішити питання механізму рефінансування розглядають
відомі такі вчені, як O.І. Барановський [1], А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук [2], В.І. Міщенко [3],
А.В. Сомик, K.P. Тагірбеков [4] та ін. Однак, незважаючи на значний обсяг наукових досліджень та
практичних розробок, досі не вирішено певну низку практичних і методичних проблем рефінансування
банків на основі аналізу вільної ліквідності. Так, зокрема, не розроблено методичні засади аналізу
рефінансування банків на МБКР на основі оцінки вільної ліквідності банківської системи.
Постановка завдання. Мета даного дослідження є розробка методичних засад до аналізу
рефінансування вітчизняних банків на МБКР на основі оцінювання динаміки вільної ліквідності
банківської системи та оцінювання адекватності її підтримки Національним банком України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У більшості країн світу рефінансування є
основним каналом відновлення банківських ресурсів у випадку дефіциту ліквідних коштів. Ліквідність
банківської системи є її динамічним станом, який забезпечує своєчасність, повноту і безперервність
виконання усіх грошових зобов’язань та достатність коштів відповідно до потреб розвитку економіки.
Банківська ліквідність, як динамічний стан, характеризується постійними змінами [5, с.40 ].
В основному банки підтримують ліквідність на міжбанківському кредитному ринку,
купуючи/продаючи тимчасово вільні кошти у формі кредитів або депозитів. Рефінансування банків на
міжбанківському кредитному ринку здійснюється на ринкових засадах і регулюється Постановою НБУ
від 30.04.2009 №259 «Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України» [6] та «Положенням про надання банками України інформації за угодами з
купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку»,
затверджене постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №20 зі
змінами та доповненнями [7]. Так, зокрема Постанова №515 від 10.12.2012 р., затверджена
Правлінням Національного банку України, націлена на підвищення ефективності регулювання
ліквідності банків шляхом оперативного відстеження потоків кредитних ресурсів на міжбанківському
кредитному ринку, сприяння усуненню спекулятивного попиту на кредитні ресурси та подальшому
зниженню вартості кредитів для реального сектору економіки, своєчасного вжиття превентивних
заходів впливу на банки, фінансовий стан яких особливо нині викликає занепокоєння [8]. Крім того,
Національним банком України посилено контроль за виконанням банками зобов'язань за депозитнокредитними угодами, укладеними між банками, на підставі яких здійснюються такі операції.
Динаміка зміни кредитного та депозитного портфелів банків України на міжбанківському ринку в
2002–2013 роках (рис. 1), демонструє зростання кредитів випереджаючими темпами відносно
депозитів з 2002 р. до початку фінансової кризи - 2009 р. Внаслідок кризи відбулось значне зниження
обсягів кредитів на МБКР - майже на 45% (за період 2009 – 2013 рр.) Це свідчить про виникнення
дефіциту ліквідності на світових кредитних ринках, а також є сигналом для центрального банку для
вжиття заходів, спрямованих на підтримку ліквідності банківської системи.
50
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Рис. 1. Динаміка кредитного та депозитного портфелів банків України на міжбанківському
ринку в 2007–2013 роках (залишки коштів на кінець періоду)
Джерело: розроблено автором за даними [9]

За досліджений період динаміка залишків за міжбанківськими кредитами та депозитами є
нерівномірною. Помітне зниження залишків кредитів і незначне зростання депозитів спостерігалось
під час кризи у 2008-2009 рр. У 2013 р. залишки коштів банків України за кредитами на
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міжбанківському кредитному ринку становили 19 млрд. грн. або 2,1% від загального обсягу кредитного
портфеля банків, за депозитами – 35 млрд.грн. або 5% загального обсягу депозитів.
Для досягнення поставленої мети, з нашої точки зору, більш адекватним показником, аніж залишки
за депозитно-кредитними операціями банків на МБКР, є обсяги торгів ресурсами та відсоткові ставки, за
якими здійснюються операції купівлі-продажу. Ці ресурси є досить нестабільними, але значними за
обсягами, особливо відносно обсягів рефінансування Національним банком України (табл.1).
Таблиця 1
Обсяги та відсоткові ставки за кредитами та депозитами на міжбанківському ринку
України за 2007 – січень 2014 рр.*

Період

Рефінансування НБУ

Кредити
Нерезидентам

Депозити
Резидентам

Нерезидентам

Резидентам

млрд.грн.

%

млрд.грн.

%

млрд.грн.

млрд.грн.

%

млрд.грн.

%

2007

2,5

10,1

873,8

4,5

925,0

4,0

6,5

4,8

10,9

5,4

2008

169,5

15,3

1 154,6

3,4

1 720,5

10,3

26,4

4,8

47,3

10,9

2009

64,4

16,7

1 290,0

0,5

787,3

12,2

98,3

2,4

150,1

6,9

2010

5,2

11,6

2 042,1

0,3

703,5

2,6

32,2

1,7

194,8

2,9

2011

28,8

12,4

1 645,8

0,5

1 313,3

5,1

20,6

1,8

267,3

5,0

2012

71,7

8,1

1 072,9

0,2

1 539,5

8,5

100,1

0,7

153,3

6,8

2013

70,5

7,2

483,1

0,3

1 084,5

4,1

5,1

4,7

131,1

2,8

2014
січень
лютий

–

%

–

–

8,5

6,8

167,0

0,2

114,3

5,2

0,1

22,3

10,4

57,5

0,2

105,3

12,1

1,2

–
2,8
3,0

11,1

2,5

16,8

2,8

Джерело: розроблено автором за даними [9]

Обсяги операцій на міжбанківському ринку щодо кредитів та депозитів за період 2007-2014 рр. були
досить суттєвими, особливо відносно рефінансування НБУ, хоча і значно різнилися за роками. Зокрема,
обсяги кредитів куплених вітчизняними банками у 2008 році становили 1720,5 млрд.грн., що майже вдвічі
перевищило значення обсягів за 2007 р., і більш ніж у 10 разів обсяги рефінансування НБУ. Причому
відсоткова ставка зросла у 2,6 раза з 4% до 10,3%, тоді як ставка рефінансування НБУ була значно вищою
10,1% та 15,3%, відповідно. У той же час обсяги кредитів банкам-нерезидентам зросли в 1,3 раза з 873,8
млрд.грн. до 1154,6 млрд.грн. у кризовому 2008 році, порівняно з попереднім роком знизилися тільки у
2013 р. до 483 млрд.грн. Пілякризовий період характеризувався зниженням попиту на ліквідність
вітчизняними банками і тому обсяги кредитів, куплених на МБКР, у 2009 та 2010 рр. зменшилися майже
вдвічі порівняно з 2008 роком. Аналогічна тенденція складалася щодо рефінансування НБУ. Відсоткова
ставка також почала знижуватися, хоча рефінансування НБУ залишалося дорогим. Наступні роки
характеризувалися незначним підвищенням обсягів рефінансування банків на МБКР.
Переважно міжбанківські кредити є короткостроковими («овернайт») (рис. 2).
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Рис. 2. Щомісячна динаміка обсягів кредитів, куплених вітчизняними банками на МБКР за
2006 – лютий 2014рр.
Джерело: розроблено автором за даними [9]
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До того ж за період з 2009 по 2011 рр. обсяги кредитів, куплених банками – резидентами були
нижчими, аніж банками-нерезидентами, що може свідчити про достатній рівень ліквідності вітчизняних
банків. І хоча відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для вітчизняних банків у 2009 році
залишалась на високому рівні у 12%, проте у 2010 році вона знизилася до 2,6%. У той же час
відсоткові ставки за кредитами для банків – нерезидентів були низькими: у 2008 р. на рівні 0,5%, а в
наступні роки мали тенденцію до зниження. У 2012 році вітчизняні банки відчували певний брак
ліквідності, про що ілюструє зростання обсягів міжбанківських кредитів до 1 539,5 млрд.грн. і
зростання відсоткової ставки до 8,5%, що навіть перевищило значення ставки рефінансування НБУ,
яка становила 8,1%. Наступне перевищення відсоткової ставки МБКР над середньозваженою ставкою
рефінансування НБУ відбулося у лютому 2014 року, що свідчить про гострий дефіцит ліквідності у
вітчизняних банків, який стався внаслідок значного відтоку депозитів (майже на 100 млрд.грн.).
Міжбанківські депозити також можна розглядати як рефінансування банків. Їх обсяги є значно
нижчими, аніж кредитів. У кризовому 2008 році банки залучили майже у 4 рази (47 млрд. грн під
10,9%) більше депозитів, ніж у попередньому 2007 році. Найвищі обсяги залучення депозитів
вітчизняними банками у сумі 267,3 млрд.грн. були у 2011 році під 5%. У той же час, розміщення
депозитів у банках-нерезидентах коштує значно дешевше і є меншим за обсягами.
Обсяги кредитів, проданих на МБКР банкам-нерезидентам дозволяють вітчизняним банкам
регулювати ліквідність, отримуючи додаткові доходи. Оскільки криза ліквідності у 2008 році була
глобальною, то попит на ресурси зростав одночасно у банків з різних країн. На рис. 3
продемонстровано зростання обсягів кредитів, наданих банкам – нерезидентам у цей період.
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України за 2006 – лютий 2014 рр.*
* Джерело: розроблено автором за даними [9]

Під час фінансової кризи відбувався перетік коштів від українських банків до банківнерезидентів, внаслідок чого вітчизняні банки відчули значні проблеми з ліквідністю та вимушені були
звертатися щодо її підтримки до НБУ як кредитора останньої інстанції.
При прийнятті рішення стосовно рефінансування банків, НБУ балансує між вирішенням двох
основних завдань: забезпеченням стабільності грошової одиниці та підтримка ліквідності банківської
системи на достатньому рівні. Для цього центральний банк діагностує або моніторить вільну
ліквідність банківської системи – показник, котрий фіксує розрив, що виникає через невідповідність
сукупного попиту та сукупної пропозиції ліквідності. Перевищення сукупного попиту над сукупною
пропозицією ліквідності свідчить про наявність у банківській системі структурного її дефіциту. І
навпаки, перевищення сукупної пропозиції над попитом створює структурний профіцит ліквідності.
Усунення структурного надлишку ліквідності потребує проведення центральним банком операцій із
поглинання (стерилізації) ліквідності, тоді як його адекватними діями щодо подолання структурного
дефіциту ліквідності будуть операції з підтримання ліквідності кредитними операціями [5, с. 38].
Ліквідність банківської системи досліджується центральним банком за станом поточних
(кореспондентських) рахунків банків у центральному банку. Основними її структурними складовими є
кошти сформованих банками обов’язкових резервних вимог, що зберігаються на кореспондентських
рахунках банків у центральному банку та вільна ліквідність (вільні резерви).
Вільна ліквідність розраховується як різниця між обсягами коштів на коррахунках банків у
Національному банку України та необхідною сумою обов’язкових резервів (формула (1)). Позитивне
значення цього показника свідчить про наявність вільної ліквідності (профіциту) в банківській системі,
від’ємне значення показника – про недостатність ліквідності (дефіцит).
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Вл (Дл) = Ккр – Орв.
(1)
Розрахувавши вільну ліквідність банків України за формулою (1), представимо її динаміку за
період з 2007 - лютий 2014 рр. (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка вільної ліквідності банків України за 2006- лютий 2014 рр.*
Джерело: розроблено автором за даними [9]
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Рис. 4 демонструє, що показник вільної ліквідності банків України протягом досліджуваного періоду
переважно є профіцитним. І лише в деякі періоди часу спостерігається дефіцит ліквідності банків. Зокрема,
під час кризи 2008 року помітне зниження вільної ліквідності, що вимагало від Національного банку України
здійснення рефінансування банків. З середини 2009 до осені 2011 мав місце профіцит ліквідності.
Вітчизняні банки відчували дефіцит ліквідності у середині 2012 року. Останній місяць 2013 р. та початок
2014 року характеризуються значним дефіцитом ліквідності. У лютому 2014 року обсяг коррахунків банків у
Національному банку України за місяць збільшився на 9,1% (з початку року зменшився на 18,6%) – до 26,9
млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками відповідно до встановлених нормативів,
становив 28,5 млрд.грн. Відповідною реакцією на дефіцит ліквідності було зростання обсягів
рефінансування банків Національним банком України, який у лютому 2014 року становив 22,3 млрд. грн. (з
початку року – 30,7 млрд.грн.). Середньозважена відсоткова ставка за цими операціями за лютий досягла
рівня - 10,41% річних (з початку року – 9,43% річних). Дефіцит ліквідності банків протягом двох місяців 2014
року був загрозливим явищем для економіки країни і таким, що потребує значної уваги з боку НБУ у
вигляді додаткового рефінансування.
Роль кредитора останньої інстанції традиційно покладається на центральний банк. Проте в
Україні протягом багатьох років, особливо до кризи 2008-2009 років, Національний банк України
рефінансував вітчизняні банки в незначних обсягах (рис. 5).
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Рис. 5. Обсяги рефінансування банків Національним банком України за 2007-2014 рр.*
Джерело: розроблено автором за даними [9]

Лише за 2008 р. темпи зростання обсягів рефінансування зросли у 66 разів (з 2,5 млрд.грн. у
2007 році до 169 млрд.грн. у 2008 р.), що було реакцією НБУ на гострий дефіцит банківської
ліквідності. Відтік значного обсягу депозитів з багатьох банків вимусив їх вдатися до пошуку коштів
для відновлення ресурсів. Кризу ліквідності вдалося подолати за рахунок рефінансування
Національним банком України. У післякризові роки відбулося зниження темпів приросту обсягів
рефінансування банків з боку НБУ до (-97%) у 2011 році сягнули 5,2 млрд.грн. Проте у 2013 році цей
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показник становив 126% відносно 2011 року, а обсяги рефінансування склали 70,5 млрд.грн. Отже,
очевидною є нерівномірна динаміка обсягів рефінансування банків з боку НБУ.
Розглянемо, яким чином співвідноситься рефінансування банків Національним банком України з
показником вільної ліквідності банків (рис. 6).
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Джерело: розроблено автором за даними [9]

Графік чітко демонструє реагування Національного банку України у вигляді рефінансування на
зміни обсягів вільної ліквідності банків. Доволі чітко відслідковуються періоди, коли при достатніх
рівнях вільної ліквідності НБУ практично не здійснював рефінансування банків, наприклад, до жовтня
2008 р., з 2010 по 2012 р та ін.. Також прослідковуються періоди активізації рефінансування банків з
боку НБУ під час зниження вільної ліквідності: у 2009 р., 2013 р. та на початку 2014 р.
Проте, очевидно, що не можна стверджувати про чітку й однозначну реакцію НБУ, часто вона є
ситуативною і не досить адекватною та з певними запізненнями у часі. Для підтвердження наших
висновків, розрахуємо кореляційно-регресійний зв’язок між цими двома параметрами (рис. 7).
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Джерело: розробка автора

Лінія тренду має невеликий кут нахилу, що свідчить про незначний зв'язок між цими двома
показниками. Лише у 2009 році на нетривалий період рефінансування банків НБУ мало вплив на
збільшення вільної ліквідності банків, а також у 2013 році.
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Економічне трактування висновків регресійного аналізу наступне. При збільшенні
рефінансування банків з боку НБУ на 1 млрд. грн вільна ліквідність банків зросте на 7 млрд. грн. При
нульовому значенні рефінансування вільна ліквідність банків становитиме 0,18 млрд. грн, тобто
можливий дефіцит ліквідних коштів.
Коефіцієнт кореляції 0,1 свідчить про відсутність тісного зв’язку між рефінансування банків з
боку НБУ та показником вільної ліквідності банків.
Це значить, що Національний банк України не здійснює постійної підтримки банків
рефінансуванням, залежно від стану їх вільної ліквідності, а лише надає разову підтримку у виключних
випадках, наприклад у період банківської кризи. Звідси, очевидною є пропозиція Національному банку
України більшою мірою покладатися на аналіз вільної ліквідності банків при прийнятті рішення про
рефінансування банків у випадку зниження цього показника, враховуючи обсяги торгів на МБКР.
Причому, надзвичайно важливим вважаємо саме час рефінансування, тобто, не слід допускати
значного дефіциту вільної ліквідності. Важливим завданням НБУ є визначення певного мінімального
значення вільної ліквідності, після досягнення якого слід виконувати функцію кредитора останньої
інстанції та надавати банкам рефінансування.
Висновки та подальші дослідження. Отже, результатом аналізу практики рефінансування
банків України на міжбанківському кредитному ринку можна вважати наступне.
По-перше, для підтримки ліквідності банки здійснюють кредитно-депозитні операції на МБКР,
який є частиною глобального ринку і повною мірою використовують переваги глобалізації у сфері
фінансів, отримуючи доступ до додаткової ліквідності та додаткових доходів на глобальному рівні.
По-друге, у випадках виникнення дефіциту вільної ліквідності банків Національний банк України
надає їм кредити рефінансування. Проте, немає тісного кореляційного зв’язку між цими двома
показниками. А відтак існують також інші чинники у межах грошово-кредитної політики, які впливають
на прийняття рішення з боку НБУ про доцільність рефінансування банків.
По-третє, одним із головних завдань НБУ при прийнятті рішення щодо рефінансування банків
має бути визначення певного мінімального значення вільної ліквідності, досягнення якого автоматично
включає режим підтримки банківської ліквідності.
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CAPITAL MARKETS
Постановка проблеми. З початку кризи єврозона витратила значні суми на допомогу
проблемних фінансових інституцій, а також на подолання боргових криз в країнах - членах валютного
союзу. Для подолання цих проблем були створені такі механізми, як Європейський стабілізаційний
механізм, а тепер з осені 2014 року має почати свою діяльність єдиний банківський нагляд в особі
Європейського центрального банку. Тим не менше, більшість країн єврозони і надалі страждають від
боргової кризи, а з єврозони та й загалом з Європейського союзу відбувається відтік капіталу. Постає
питання, наскільки такі кроки стимулюють ринки капіталу і що очікувати в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розгортання боргової кризи в єврозоні
досліджується за кордоном багатьма вченими. Серед дослідників варто виділити Пола де Груве, Вім
Фонтейна, Ендрю Палмера, Петера Прата – всі вони досліджують банківську системи Європейського
союзу та розглядають її в ракурсі боргової кризи, що розгорнулася в єврозоні. Проте досі не отримано
переконливих теоретичних узагальнень, які б запропонували дієвий шлях вирішення проблеми.
Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати економіку країн, що найбільше
постраждали від кризи в єврозоні, продемонструвати на емпіричних фактах відтік капіталу з єврозони
та ефективність впливу політики керівництва єврозони на ці показники.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з останньою доповіддю МВФ, країни з
розвинутою економікою надають підтримку фінансовим ринкам за рахунок адаптивної грошово-кредитної
політики та легкодоступної ліквідності [1]. Саме такими методами подолання кризи є створення фондів
допомоги – Європейський стабілізаційний механізм (ESM) та Європейський фонд фінансової стабільності
(EFSF). При цьому МВФ у своїй доповіді зазначає, що ці країни повинні відмовитися від подібних заходів
для того, щоб створити умови для самопідтримуючого зростання. У свою чергу це зростання потягне за
собою зростання інвестицій та збільшить рівень зайнятості. МВФ впродовж тривалого періоду
підштовхував країни єврозони до здійснення реформ. Власне, саме реформи повинні помогти подолати
боргову кризу, яка вже впродовж тривалого часу закріпилася в єврозоні. Власне відсутність активних
реформ сприяє витіканню капіталу з банків. Капітал просто перетече з європейських банків у інші частини
світу, де йому не буде загрожувати фінансова нестабільність. На даний момент саме ESM – Європейський
механізм стабільності та майбутній банківський союз служать достатньо ефективними інструментами на
шляху подолання боргової кризи. Заходи економічної політики, прийняті на національному та
європейському рівнях сприяють переходу на новий рівень інтеграції. Наразі тяжко говорити про
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реструктуризацію бізнес-сектору, оскільки велика кількість банківських установ і далі бореться з
некредитоспроможністю. Крім того, кредитні умови для комерційного сектору залишаються доволі
складними і потребують втручання держави. В свою чергу, в червні Європейський центральний банк (ЄЦБ)
зробив заяву щодо політики негативних відсоткових ставок для банківських депозитів. У випадку політики
нульових відсоткових ставок відбувається стимулювання економіки – зменшується рівень депозитів, і гроші
перебувають в обігу, цим самим стимулюючи економіку. ЄЦБ таким чином не буде виплачувати банкам
відсотки за цими вкладами, що в свою чергу змушуватиме банки не зберігати кошти в ЄЦБ, а
підштовхуватиме їх до кредитування. Починає діяти дана політика з вересня 2014 року, і ефективність
цього кроку можна буде перевірити за декілька місяців.
Наразі МВФ заявляє, що в єврозоні повинні проводити ретельну та прозору оцінку стану
банківської системи, а потім ліквідувати ті банки, які не є кредитоспроможними і ставлять під удар всю
фінансову систему країни, а в свою чергу і єврозони. Якщо відбудеться зміцнення балансів банків, то
це повпливає на повернення більш оптимістичних настроїв на фінансові ринки єврозони.
Окрім того, з серпня 2014 року великі банки Європейського союзу починають продаж
протермінованих боргів та збиткових операцій, так звані «погані активи». Продаж цих активів
дозволить використовувати кошти, які можна буде направити на кердитування. Ці всі кроки
допоможуть доволі виснаженій економіці єврозони. Власне, через значну допомогу банкам, що
страждали на некредитоспроможність, багато країн і стикнулися з проблемою державного боргу.
Загалом, сума всіх активів, які планують продати європейські банки оцінюють в суму 1,71 трлн.
доларів – це майже 8% від загального балансу цих банківських установ [8].
При цьому, для порятунку країн-боржників активно діє програма ESM. Європейський
стабілізаційний механізм, що фактично розпоряджається банківськими повноваженнями, має
можливість істотно впливати на відсоткові ставки, що формуються на первинному ринку. Якраз ці
ставки і визначатимуть, яку ж суму повинні сплатити країни-емітенти за своїми боргами. Таким чином,
єврозона має в розпорядженні інституцію з найбільшим на даний час капіталом, метою діяльності якої
є стабілізація боргового ринку. Низькі відсоткові ставки дозволять поступово зменшувати борговий
тягар за рахунок рефінансування старої заборгованості. У результаті країни-учасниці зможуть
поступово збільшувати обсяг державних витрат, і їх економіка почне відновлюватися. Доволі важко,
однак, прогнозувати, чи зможе Європейський стабілізаційний механізм подолати всі проблеми
єврозони та наскільки швидко привести європейську економіку в стан рівноваги.
EFSF та ESM було створено для того, щоб не допустити розвалу економіки єврозони, а також,
щоб заповнити суттєву прогалину в архітектурі валютного союзу. Єврозона також зміцнила банківську
систему, посилила нагляд та пруденціальне регулювання. Це заклало основу для нового стовпа
інтеграції: банківського союзу із створенням єдиного наглядового механізму, єдиний орган прийняття
резолюцій і гармонізовані національні системи гарантування вкладів. Ключовою частиною реакції на
кризу було зусилля, направлене на ліквідацію дисбалансів, які утворилися на національних рівнях в
попередні роки (рис. 1). Хвиля структурних реформ трансформувала Європу. Зокрема, зміни були
адаптовані відповідно до потреб кожної країни, проте всі були орієнтовані на підвищення
конкурентоспроможності, зростання рівня занятості та економічне зростання [2].

Рис. 1. Державний борг, % від ВВП
Джерело: розраховано автором на основі даних World bank [10]

Греція була країною з найбільшим накопиченими дисбалансами і структурними прогалинами.
Відповідно, потребувала найбільш інтенсивної програми допомоги. Керівництво вжило рішучих заходів
щодо вдосконалення збору податків, фіскального управління та виконання бюджету. Також були
реалізовані ключові реформи щодо пенсійної системи, ринку праці та системи охорони здоров'я.
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Програма продовжується і надалі та продовжує збільшувати зусилля на шляху до регулювання та
досягнення позитивних показників.
В Португалії чіткі заходи були необхідні після десяти років низьких показників зростання. У всіх
ключових сферах державних видатків (сфера охорони здоров'я, пенсії, заробітна плата) реформи
здійснили важливе підґрунтя для встановлення стабільності. На даний момент регулювання ще не
завершене, і необхідне продовження реформ.
В Ірландії криза першочергово корінилася в банківському секторі та приватному секторі, окрім
того, Ірландія втратила конкурентоспроможність в останні роки.
Кіпр в свою чергу в рамках програми економічних реформ зробив сильний акцент на фінансовий
сектор. Цілі програми на Кіпрі полягають у відновленні фінансової стабільності, зміцненні стійкості
державних фінансів та проведенню структурних реформ в цілях довгострокового зростання.
Відповідно, ESM надав Кіпру допомогу у сумі 9 млрд. € для того, щоб фінансувати погашення
заборгованості, фіскальні дефіцити та для рекапіталізації фінансового сектора. З травня 2013 до
березня 2014 ESM було надано на Кіпр в загальній сумі 4,6 млрд. € після дотримання Кіпром
ключових заходів, обумовлених Меморандумом про розуміння. У фінансовому секторі основним
пунктом, здійсненим у 2013 році, була застава на незастраховані вклади та введення обмежувальних
заходів в економіці з метою забезпечення фінансової стабільності в країні.
Програма економічного регулювання для Греції полягала у відновленні стійкості державних
фінансів, реструктуризації та стабілізації фінансової системи та підтримки довгострокового
економічного зростання шляхом здійснення структурних реформ. З березня 2012 року до березня
2014 в загальній сумі Греції було виділено 99 млрд. € із запланованих 109,1 млрд. в рамках угоди між
EFSF та Грецією. Звісно, допомога надавалася після певних умов, виконаних згідно з меморандумом
порозуміння. У фінансовому секторі другий етап рекапіталізації банківської системи було завершено
до червня 2013 року. Макроекономічні показники покращилися вже у 2013 році, а економічний спад
сповільнився до темпів -3,9% в 2013 році, порівняно з 7% у попередньому році [2, c.18].
Звісно, що криза в єврозоні, частиною якої є й Греція, і Португалія, і Кіпр, вплинула й на інші країні.
При цьому, значний вплив відбувся на прямі іноземні інвестиції, обсяги приватного капіталу. Під час
першої фази кризи в єврозоні великі обсяги приватного капіталу витекли з «периферійних» країн. При
цьому цей відтік капіталу не позначився на обмінному курсі євро. Капітал просто переміщувався всередині
самої єврозони – наприклад, з Іспанії до Німеччини. Згодом стало зрозуміло, що криза перейшла в нову
фазу і капітал не просто перетікає з однієї країни в іншу, а капітал витікає загалом з зони євро [9].
У своїй статті Метт Кінг з Citigroup розраховує відтік капіталу з різних країн єврозони. Він
зазначає, що країни валютного союзу значно втратили впродовж кризи. Спостерігався значний відтік
капіталу, також продаж державних облігацій суттєво скоротився по країнах [7]. Чистий відтік капіталу
відносно ВВП склав у 2013 році у єврозоні 2,6%. Інші інвестиційні зобов’язання скоротилися на 404
млрд. євро у єврозоні, а портфельні інвестиції – на 250 млрд. євро. Прямі іноземні інвестиції також
значно скоротилися в єврозоні за останній період (рис. 2). Фінансовий рахунок у 2013 році мав
додатне значення лише у Великобританії та Франції, інші ж країни завершили 2013 рік з від’ємним
показником (рис. 3).

Рис. 2. Притік прямих іноземних інвестицій, млрд. дол.
Джерело: OECD [6]
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Рис. 3. Фінансовий рахунок країн єврозони у 2013 році, млрд. євро
Джерело: розраховано автором на основі даних Євростат [4]

Потоки прямих іноземних інвестицій значно відрізняються в розрізі років [5]. В даний час, в
рамках ЄС, приплив прямих іноземних інвестицій, як і раніше, в значній мірі зосереджені в 15
державах-членах ЄС. Вони пропонують хороший доступ до ринків, можливості доступу до потужних
промислових баз та добре освіченої робочої сили. Проте, в роки, що передували кризі, найбільш
динамічна частка потоків прямих іноземних інвестицій в ЄС було зосереджена між ЄС-15 та новими
державам-членами. Після того, як нові держави-члени сильно постраждали від кризи, ця тенденція
пішла на спад протягом останніх двох років [3]. У 2013 році у Великобританії спостерігалося різке
падіння прямих іноземних інвестицій до країн, які не є членами ЄС. В той же ж час, Німеччина
збільшила потік прямих іноземних інвестицій в країни, які не є членами ЄС, перемістившись при цьому
на друге місце серед країн-членів ЄС, випередивши Великобританію.
Висновки з даного дослідження. Пройшло наразі ще недостатньо часу, щоб зробити
однозначні висновки щодо ефективності здійснюваних заходів в єврозоні, які мають на меті подолати
боргову кризу та покращити ситуацію на ринках капіталу. Проте виглядає на те, що наразі ці всі заходи
мають доволі короткочасний ефект. Але немає впевненості, що будуть вирішені першопричини
проблеми. Звісно, кроки, які зараз здійснюються по відношенню до банківської системи єврозони є
доволі обнадійливими – зокрема, запровадження негативних відсоткових ставок, які мали б
простимулювати кредитування бізнесу і оживити економіку. Проте, не варто забувати, що на стан
економіки і на банківської сфери перш за все впливають очікування населення. І в даному випадку
останні не на користь зростання економіки.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах посилення ролі підприємницьких структур, як
важливої складової економічної системи держави, проблема фінансового забезпечення
безперебійного процесу виробництва постає особливо гостро. Формування необхідної структури
оборотних активів, досягнення належного рівня ефективного їх використання має важливе значення
для забезпечення соціально-економічного розвитку вітчизняної економіки. Основною проблемою в
організації оборотних активів суб’єктів господарювання є забезпечення необхідним власним
оборотним капіталом (далі – ВОК) [1, с.105].
Власний оборотний капітал це частка власного капіталу, яка інвестована у формування
оборотних активів підприємства. Зважаючи на його тісний зв'язок з фінансовою стійкістю
підприємства, можна відзначити, що будь-яка зміна власного оборотного капіталу призводить до
певних змін фінансової стійкості. Отже, даний факт є підставою для ствердження, що наявність такого
зв’язку дозволяє управляти фінансовою стійкістю підприємства через управління оборотним
капіталом, варіюючи його величиною.
Методики розрахунку власного оборотного капіталу протягом останнього десятиліття практично
залишаються незмінними. Проте внесення трансформаційних змін до побудови фінансової звітності у
відповідності до вимог МСБО потребує на перегляд діючих методик та вжиття заходів щодо
подальшого їх вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження питань управління оборотним
капіталом підприємства розглядаються у наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних ученихекономістів, як: О.Д. Заруби, В.М. Федосова, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Т.В. Головко, А.В. Чупіса,
В.О. Меца, Ю.С Цал-Цалко та ін. Саме ними виявлено особливості управління оборотним капіталом
на мікрорівні, доведено його значимість у забезпеченні конкурентних позицій підприємства на ринку,
запропоновано методи оцінки та розрахунку показників, зроблено спроби дослідження зовнішніх і
внутрішніх чинників впливу тощо. Проте, не зважаючи на широке висвітлення у науковій літературі
проблем, пов’язаних з організацією управління оборотним капіталом підприємств, до тепер не всі
аспекти цієї складної та багатогранної проблеми з’ясовано та належно обґрунтовано. Зокрема, це
стосується методик розрахунку величини власного оборотного капіталу, які в умовах внесення
трансформаційних змін до побудови фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ потребують у
подальшому вивченні та здійсненні пошуку шляхів їх удосконалення.
Постановка завдання полягає в удосконаленні методики розрахунку власного оборотного
капіталу в умовах внесення трансформаційних змін до побудови фінансової звітності підприємств у
відповідності до вимог МСФЗ, що забезпечить своєчасне реагування керівництва підприємства на
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зміни у фінансуванні формування оборотних активів і відповідно сприятиме посиленню фінансової
міцності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «оборотний капітал» походить від
англійського поняття «circulating capital» і з’явився в словниковому обігу в зв’язку з активним
використанням англомовних джерел економічної літератури. В україномовних джерелах з економічної
теорії його синонімами є «оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотні активи», «поточні активи».
Проте, незважаючи на неоднорідність термінів, економічна сутність поняття, що ними визначається,
трактується у вітчизняній та зарубіжній літературі досить однозначно. Це сукупність грошових коштів,
авансованих підприємством для формування оборотних виробничих фондів і фондів обігу, які
використовуються в межах одного відтворювального циклу або в короткостроковому періоді (до
одного року), що забезпечують безперервний процес виробничо-господарської діяльності [3, с.104] та
приносять економічну вигоду [2, с.195].
Власний оборотний капітал знаходиться у постійному русі, послідовно проходячи всі стадії
кругообігу (рис. 1).

Рис. 1. Кругообіг оборотного капіталу підприємства
Джерело: [9]
Отже, в будь-який момент часу частина оборотного капіталу підприємства авансується у
виробничі запаси матеріалів і незавершене виробництво, які обслуговують виробничу сферу, інша
частина авансується у вивантажену продукцію та дебіторську заборгованість, які обслуговують процес
обігу продукції за межами підприємства. Таким чином його запас на кожній стадії кругообігу має бути
таким, щоб забезпечити неперервну роботу підприємства [9].
Аналіз літератури, в якій розглядаються питання щодо методики розрахунку власного
оборотного капіталу, дозволяє зробити висновок, що серед фахівців в даний час існують різні точки
зору з цього питання. У табл.1 наведено існуючі моделі розрахунку власного оборотного капіталу.
Таблиця 1
Моделі розрахунку власного оборотного капіталу
Моделі
І модель

II модель

Формула розрахунку
ВОК= ∑(Ір.П) - ∑(Ір.А)
де ВОК - величина власного оборотного капіталу; І(Ір.П) - підсумок 1
розділу Пасиву балансу; Е(Ір.А) - підсумок 1 розділу Активу балансу
ВОК = [∑( (ІІр.А) + ∑(ІІІр.А)] - ∑( (ІVр.П),
де ВОК - величина власного оборотного капіталу; ∑(ІІр.А) - підсумок II
розділу Активу балансу; ∑(ІІІр.А) - підсумок III розділу Активу
балансу: ∑(ІVр.П) - підсумок IV розділу Пасиву балансу

III модель

ВОК = ∑(Ір.П) + ∑(ІІр.П) - ∑(Ір.А) - 3 + СП де ВОК - величина власного
оборотного капіталу;
∑(Ір.П) - підсумок 1 розділу Пасиву балансу;
∑(ІІр.П) - підсумок II розділу Пасиву балансу;
∑(Ір.А) - підсумок 1 розділу Активу балансу;
3 - збитки;
СП - статті пасиву, прирівняні до власних джерел формування
засобів (рахунки до нарахування)

IV модель

ВОК = Ет(Ір.П) - І(Ір.А) - 3 + СП
де ВОК - величина власного оборотного капіталу;
∑т(Ір.П) - підсумок 1 розділу Пасиву балансу після трансформації;
∑(Ір.А) - підсумок 1 розділу Активу балансу;
3 - збитки;
СП - статті пасиву, прирівняні до власних джерел формування
засобів (рахунки до нарахування)

Джерело: [10, с.187]
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З перелічених в табл.1 моделей розрахунку власного оборотного капіталу найбільшого
поширення на практиці набули І та ІІ модель. На перший погляд, з введенням в дію НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» та нових форм звітності, суттєвих змін в методиці
визначення власного оборотного капіталу не відбулось. Проте при детальному вивченні змін в активі
та пасиві ф.1 Балансу (Звіті про фінансовий стан підприємства) (далі – ф.1 Баланс) варто зупинитись
на окремих питаннях, зокрема, на розгляді ІІ моделі розрахунку власного оборотного капіталу.
За даною моделлю ВОК визначався за формулою:
ВОК = ∑(ІІ р.А) + ∑(ІІІ р.А) - ∑(ІV р.П),
тобто, як сума рядків ф.1 Балансу:
ВОК = р.260 + р.270 – р.620.
З внесенням змін до побудови балансу, а саме з трансформацією «Витрат майбутніх періодів» з
ІІІ до ІІ розділу активів балансу та трансформацією ІV розділу пасиву до ІІІ, ВОК за даною моделлю
має визначатись, як:
ВОК = ∑(ІІ р.А) - ∑(ІІІ р.П),
ВОК = р.1195 – р.1695
Проте не зміна нумерації рядків є головним. Перехід до складання фінансової звітності за
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (далі – МСБО) вимагає на відображення у
фінансовій звітності у складі поточних зобов’язань нових об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема,
забезпечень та умовних зобов’язань. На перший погляд з внесенням таких змін до фінансової
звітності ніяких ускладнень не виникає, тобто до уваги просто має братись р.1695 підсумок розділу ІІІ
пасиву Балансу, проте це помилкове враження.
Згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» (далі - МСБО 37),
забезпечення – це зобов’язання з невизначеним строком або сумою. Водночас, згідно МСБО 37,
умовними зобов’язаннями визнаються: можливі зобов'язання, які виникають внаслідок минулих подій і
існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька
невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання, або існуючі
зобов'язання, які виникають внаслідок минулих подій, але не визнаються, оскільки немає ймовірності,
що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення
зобов'язання, або суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно [5].
У загальному сенсі, всі забезпечення є умовними, оскільки вони не визначені за строками або
сумою. Проте в МСБО 37 термін «умовний» застосовується лише до зобов'язань, які не визнаються,
оскільки їх існування буде підтверджене тільки після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи
кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання (рис. 2).

Рис. 2. Розмежування забезпечень та умовних зобов’язань
Джерело: [5]

Водночас, згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання» визначено, що забезпечення - зобов'язання з
невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу, а умовне (непередбачене) зобов’язання
– це: 1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде
підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх
подій, над якими підприємство не має повного контролю; або 2) теперішнє зобов’язання, що виникає
внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання
зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки
суму зобов’язання не можна достовірно визначити [8].
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Отже, можливість врахування забезпечень та умовних зобов’язань у складі поточних
зобов’язань підприємства ускладнюється відсутністю чіткої методики їх оцінки. Зокрема, Маценко Л.Ф.
пропонує оцінку забезпечень та умовних зобов’язань здійснювати, виходячи з бухгалтерського
судження про ймовірність виникнення певного наслідку одним з трьох показників: ймовірність
виникнення певного наслідку менше 50% (при існуванні сумніву бути здійсненим); ймовірність
виникнення певного наслідку дорівнює 50% (коли є невизначеність в здійсненні та відсутні чіткі
аргументи на користь не здійснення); ймовірність виникнення певного наслідку більше 50% (при
відносній впевненості в здійсненні). Бухгалтер на підставі такої оцінки повинен, лише виходячи з
критерію суттєвості, ймовірності виникнення факту та його віддаленості, вирішити питання
балансового чи позабалансового відображення [4, с.293].
Водночас Орлов І.В. з метою забезпечення достовірного визначення величини забезпечень та
умовних зобов’язань пропонує застосовувати такі способи оцінки, як: 1) спосіб найкращих оцінок (оцінка
витрат, необхідних для погашення теперішньої вартості зобов’язань на кінець звітного періоду); 2) спосіб
визначеного набору інтервалів значень на основі розрахунку середньої арифметичної величини з
найбільшого та найменшого значення інтервалів, які оцінюються з урахуванням ступеня імовірності прояву
відповідного інтервалу значень. Використання запропонованих способів оцінки умовних зобов’язань, на
думку автора, забезпечить отримання релевантної інформації про величину умовних зобов’язань, їх стан
та оцінку впливу на результати господарської діяльності [7, с.110].
Нашкерська Г.В. наголошує, що оцінка умовних зобов’язань залежить від настання (ненастання) у
майбутньому неконтрольованих або частково контрольованих підприємством подій. Залежно від
можливості прогнозування цих подій та характеру їх впливу, нею запропоновано умовні зобов’язання
поділяти на дві групи: забезпечення та непередбачувані зобов’язання. При цьому оцінка поточних
забезпечень має здійснюватись, виходячи із суми витрат для проведення виплат у наступних
(майбутніх) звітних періодах за призначенням, а довгострокові забезпечення повинні оцінюватись за
теперішньою вартістю. Непередбачені зобов'язання мають відображатись на позабалансових
рахунках підприємства за обліковою оцінкою [6, с. 144].
В П(С)БО 11 передбачено, що забезпечення створюються для відшкодування наступних
(майбутніх) операційних витрат на:
- виплату відпусток працівникам;
- додаткове пенсійне забезпечення;
- виконання гарантійних зобов'язань;
- реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності;
- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо [8].
Тож, і методика їх оцінки передбачена окремо для кожної з груп перелічених операційних
витрат. Залишок забезпечень має переглядатись на кожну дату балансу та, у разі потреби,
коригуватись (збільшуватись або зменшуватись). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для
погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення повинна підлягати сторнуванню.
Що стосується умовних зобов’язань, то в даному стандарті зазначено, що умовні
(непередбачені) зобов'язання мають відображатись на позабалансових рахунках підприємства за
обліковою оцінкою. Тож, відображення їх в р.1660 в ф.1 Баланс недопустиме. Інформація про них має
розкриватись у Примітках до фінансової звітності.
Отже, при розрахунку власного оборотного капіталу, на нашу думку, мають враховуватись і
забезпечення, і умовні зобов’язання (відображені у Примітках до фінансової звітності). Таким чином,
формула визначення власного оборотного капіталу має набувати наступного вигляду:
ВОК = ∑(ІІ р.А) – ∑((ІІІ р.П) + УЗ ПФЗ),
де УЗ ПФЗ – умовні зобов’язання за обліковою оцінкою, відображені у Примітках до фінансової
звітності.
Проте коли мова йде про врахування при розрахунку власного оборотного капіталу умовних
зобов’язань, виникає питання і про врахування умовних активів, тобто можливих активів, які виникли
внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не
відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом
господарювання [5].
Проте, згідно параграфа 89 МСБО 37, умовні активи можуть відображатись в обліку лише за
умови, коли надходження економічних вигід є ймовірним. Якщо є цілковита впевненість у
надходженні економічних вигід, актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у фінансовій звітності того
періоду, в якому відбувається зміна. Якщо надходження економічних вигід стало ймовірним, суб'єкт
господарювання має розкривати інформацію про умовний актив (аналогічно як і про умовні
зобов’язання) у Примітках до фінансової звітності.
Тож, формула визначення власного оборотного капіталу має набувати наступного вигляду:
ВОК = ∑((ІІ р.А) + УА ПФЗ) – ∑((ІІІ р.П) + УЗ ПФЗ),
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де УА ПФЗ – умовні активи за обліковою оцінкою, відображені у Примітках до фінансової
звітності.
Висновки з проведеного дослідження. Запровадження на практиці запропонованої методики
розрахунку власного оборотного капіталу в умовах внесення трансформаційних змін до побудови
фінансової звітності підприємств у відповідності до вимог МСФЗ забезпечить своєчасне реагування
керівництва підприємства на зміни у фінансуванні формування оборотних активів і відповідно
сприятиме посиленню фінансової міцності підприємства.
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FACTORS FOR FORMATION THE INSTITUTIONAL MODEL OF
ACCOUNTING
Постановка проблеми. Дослідження інституціонального аспекту діяльності з формування
економічної інформації мають за мету отримання нових знань про такий важливий соціальноекономічний об’єкт пізнання як бухгалтерський облік. Цей напрям наукової роботи є пріоритетним для
формування наукового й інформаційно-аналітичного забезпечення державного регулювання
бухгалтерського обліку.
Важливе місце у дослідженнях бухгалтерського обліку на засадах інституціоналізму належить
питанням виявлення закономірностей формування моделі бухгалтерського обліку за різних соціальноекономічних умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інституціонального аспекту
бухгалтерського обліку присвячені праці Кірейцева Г.Г., Жука В.М., Петрука О.М. Проте недостатньо
висвітленим залишається питання аналізу чинників формування моделі бухгалтерського обліку за
різних інституціональних систем.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження чинників, які впливають на формування
інституціональної моделі бухгалтерського обліку та виявлення закономірностей інституціоналізації
бухгалтерського обліку за різних інституціональних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інституціональна модель бухгалтерського обліку
– це абстрактне суспільне уявлення про інституціоналізацію цього виду соціально-економічної
діяльності, її мету, завдання й очікувану результативність в окремо взятій інституціональній системі. В
основі інституціональної моделі стійкі, фундаментальні суспільні відносини, що склались у сфері
бухгалтерського обліку під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.
Дослідження інституціональної моделі бухгалтерського обліку дає змогу виявити екзогенні та
ендогенні чинники, які впливають на її формування та визначають особливості.
До екзогенних чинників формування інституціональної системи бухгалтерського обліку слід
віднести насамперед інституціональну систему суспільства.
Загальна архітектоніка будь-якого сформованого соціально-економічного інституту передбачає
наявність щонайменше двох складових – правил і механізму їх дотримання. Правила базових
інститутів суспільства формуються переважно під впливом інституціонального середовища, а правила
похідних (комплементарних) інститутів визначаються інституціональною системою.
З огляду на роль бухгалтерського обліку в суспільному поділі праці, правила, які регулюють
поведінку суб’єктів економічних відносин у цій сфері діяльності, підпорядковуються правилам вищого
порядку (базовим інститутам), а його модель визначається інституціональною системою,
сформованою в суспільстві.
З розвитком суспільних відносин і трансформацією інституціональної системи змінюються й
суспільні очікування стосовно інституту бухгалтерського обліку, а відповідно і його модель. Цей
процес ґрунтовно висвітлено у досліджені історії розвитку інституту бухгалтерського обліку. За
результатами цих досліджень, відповідно до критеріїв наявності формальних і неформальних правил,
їхнього співвідношення та домінуванням на різних етапах розвитку соціально-економічного інституту,
порядку формалізації цих правил можна виділити три форми інституціональної моделі
бухгалтерського обліку. Насамперед це первинна інституціональна модель неформального
регулювання бухгалтерського обліку, яка існувала в період невисокого рівня суспільного значення
діяльності у сфері бухгалтерського обліку. Із зростанням суспільного значення економічної інформації
про соціально-економічні об’єкти, процеси та явища первинна інституціональна модель
трансформувалася: в одних інституціональних системах нею стала модель формального державного
регулювання, в інших – модель формального професійного регулювання.
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Вплив інституціональної системи на формування інституціональної моделі бухгалтерського
обліку простежується через аналіз вертикальної компліментарності з базовими інститутами, а на
розвиток інституту бухгалтерського обліку – через аналіз горизонтальної компліментарності з такими
самими похідними інститутами, які регулюють поведінку суб’єктів економічних відносин у межах
соціально-економічної діяльності з формування економічної інформації.
Одним із базових інститутів, що визначальною мірою впливають на формування
інституціональної моделі бухгалтерського обліку, вважають інститут власності, який «є фундаментом
інституціональної структури ринкової економічної системи» [12, с. 90]. Навколо нього складаються
відносини володіння, розподілу, перерозподілу, розпорядження, використання, споживання, а також
створення, одержання, розподілу та привласнення прибутку від власності як джерела зростання
добробуту населення країни або, навпаки, зубожіння його основної маси та збагачення лише
олігархічного прошарку [11].
За Д. Нортом, формальні правила економічного блоку інституту власності «встановлюють права
власності, тобто пучок прав по використанню та отриманню доходу від власності та обмеження
доступу інших осіб до майна або ресурсу» [7, с. 68].
Визначальний характер впливу відносин власності на методологію бухгалтерського обліку
визнавали вітчизняні вчені ще задовго до поширення інституціональної теорії. Наш сучасник проф.
Г.Г. Кірейцев наголошував: «Серед чинників, що обумовлюють постійне оновлення методології
бухгалтерського обліку та його практики, базовими є зміни відносин власності на засоби виробництва,
організаційних форм виробництва товарів, їх продажу, а також процеси, пов’язані з глобалізацією
світової економіки та міжнародних ринків капіталу» [2].
Суттєвим чинником впливу інституту власності на формування інституціональної моделі
бухгалтерського обліку є форма власності на засоби виробництва. За домінування державної
власності на засоби виробництва у держави зосереджуються функції власника, регулювання
бухгалтерського обліку й управління виробничою діяльністю (планування обсягів виробництва,
асортименту та ціни продажу, централізоване забезпечення збуту продукції та постачання чинників
виробництва). Відповідно є умови для комплексної та взаємоузгодженої реалізації цих функцій.
За майже одноосібного домінування держави, як групи спеціальних інтересів, монополізується
порядок формування формальних правил, а механізм їх додержання має репресивний характер,
зокрема над адміністративними та економічними санкціями переважають кримінальні.
Формування такої інституціональної моделі монопольного державного регулювання, яка
конкретизувалася в інституті бухгалтерського обліку радянської доби, було зумовлено необхідністю
забезпечення реалізації, з одного боку, функції власника на засоби виробництва, зокрема,
збереження державної власності та ефективного використання ресурсів, з іншого – управління, а саме
надання економічної інформації для прийняття управлінських рішень як на рівні суб’єкта
господарювання, так і на рівні органів управління.
Для забезпечення цих функцій економічна інформація, яка формується бухгалтерським обліком,
мала відповідати високим якісним критеріям, що забезпечувалось єдиною методологією
бухгалтерського обліку й уніфікованим порядком відображення господарських операцій. При цьому
професійне судження було виключною прерогативою органу, який формував формальні правила. По
суті, професійним обов’язком бухгалтера було безумовне виконання формальних правил,
формалізованих у вигляді інструкцій.
Умови формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку за наявності інституту
власності, розбудованому на засадах приватної власності на засоби виробництва, докорінно
різняться. По-перше, держава не має функції управління виробництвом, суб’єкти господарювання
незалежні у прийнятті рішень з питань виробничої діяльності, інвестиційної та комерційної політики.
По-друге, реалізація функції власника обмежена суб’єктами державного сектору економіки, держава
як власник входить до відповідної групи спеціальних інтересів і є її рівноправним учасником. По-третє,
домінуючими групами спеціальних інтересів є менеджмент підприємств і власники, інвестори та
кредитори, відповідно формування формальних правил – це процес досягнення консенсусу між
інтересами різних груп спеціальних інтересів.
Якщо за інституціональної моделі бухгалтерського обліку монопольного державного
регулювання наріжним каменем була держава, то за моделі консенсусного державного або
професійного регулювання це автономний суб’єкт господарювання, незалежність якого захищена
законами, діяльність є комерційною таємницею, а інвестиційні ресурси залучаються на відкритих
інтернаціональних ринках капіталу.
За таких умов неможлива уніфікація бухгалтерського обліку, тому регулювання його
здійснюється шляхом встановлення принципів, яких необхідно дотримувати при складанні фінансової
звітності, мінімального обсягу розкриття інформації, а також загальних методологічних підходів до
визнання й оцінки активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат.
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За відсутності уніфікованих порядків бухгалтерського обліку окремих об’єктів, явищ і процесів
зростає роль особистості бухгалтера, його фахової підготовки та здатності до застосування професійних
суджень щодо встановлених формальних правил у конкретних умовах господарської одиниці.
Порівнюючи дві інституціональні моделі бухгалтерського обліку, сформовані за різними
моделями інституту власності, можна виділити такі їхні принципові відмінності.
1. Пристосування інституту бухгалтерського обліку для реалізації функцій монопольної групи
спеціальних інтересів, зокрема володіння та розпорядження власністю й управління, проти виконання
самостійної суспільно значимої місії – забезпечення достовірною економічною інформацією всіх її
користувачів.
2. Домінування однієї групи спеціальних інтересів проти загальності інтересів рівноправних груп.
3. Монопольний проти консенсусного порядок формування формальних правил.
4. Врегулювання формальними правилами максимального обсягу питань ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності проти встановлення загальних принципів і
методологічних підходів, зменшення в такий спосіб обсягу нормативного регулювання й, відповідно,
уніфікації облікового процесу.
5. Провідна роль у забезпеченні формування достовірної економічної інформації
методологічного центру проти професійного бухгалтера.
6. Централізоване на рівні органу з встановлення формальних правил проти
децентралізованого на рівні суб’єкта господарювання застосування професійних суджень
7. Пріоритет при формуванні формальних правил завдання із збереження майна проти
розкриття відносин власності та розкриття ефективності інвестицій в капітал суб’єкта господарювання.
Інститут власності задає не тільки концептуальні параметри інституціональної моделі, але й
вимагає адекватного врегулювання формальними правилами окремих ланок облікового процесу, що
безпосередньо забезпечує інститут бухгалтерського обліку.
У процесі висвітлення питання становлення сучасного інституту бухгалтерського обліку в Україні
вже зазначалося, що реформування відносин власності та становлення нового типу інституту
власності зумовили необхідність встановлення нових правил з бухгалтерського обліку і розкриття
інформації про власний капітал суб’єктів господарювання недержавної форми власності.
Категорія капіталу немає однозначного визначення ні в економічній теорії, ні в бухгалтерському
обліку насамперед тому, що не існує єдиної теорії капіталу. За найлаконічнішим визначенням, яке
походить від видатного німецького вченого І. Шерра та є актуальним і тепер, капітал (власний капітал)
– це різниця між вартістю активів і розміром зобов’язань підприємства [9, с. 178; 13, с. 157]. К. Маркс,
розкриваючи суть капіталу, наголошував, що «це не річ, а визначені, суспільні блага, які належать
певній історичній формації суспільства, виробничі відносини, представлені в речі та які надають їй
специфічний суспільний характер» [4, с. 380-381].
Капітал і методологія формування інформації про цей об’єкт в обліку є предметом інтересу
майже всіх груп спеціального інтересу. Відповідно до інтересів власників, капітал відображає обсяг
їхніх прав, водночас для менеджменту суб’єкта господарювання – це обсяг залучених інвестиційних
ресурсів, джерело розширеного відтворення, для кредиторів – критерій оцінки надійності та гарант
виконання суб’єктом господарювання своїх зобов’язань, для держави – складова національного
багатства, а його примноження – джерело економічного зростання.
Відповідно до «теорії власника», яку обґрунтував проф. В.В. Сопко, «у бухгалтерському обліку
має бути чітко відображено право власності кожного суб’єкта на підприємстві. Отже, термін «пасив» у
бухгалтерському обліку означає відображення права власності» [10].
Відправним моментом «теорії власника» є визнання переважного права власника перед усіма
іншими користувачами облікової інформації. Кожний суб’єкт економічних відносин має знати про
розмір своєї власності, динаміку змін та ефективність використання інвестицій. Така інформація
необхідна для прийняття рішення щодо подальшого напрямку розпорядження власністю. Тобто,
інформаційне забезпечення має створити умови для ефективного розпорядження кожного власника
своєю власністю, що є обов’язковою умовою економічного розвитку.
Американські вчені Б. Нідлз, Х. Андерсен та Д. Колдуел зазначають: «Капітал відображає обсяг прав
та інтересів власника фірми. Порядок розрахунку розрізняється в залежності від форми власності, тобто
фірма є товариством (з повною чи обмеженою відповідальністю) чи корпорацією» [6, с. 122].
Дійсно, коли засновники реалізують власність у капітал суб’єкта господарювання, то вони, з
одного боку, переслідують певні інтереси, а саме: одержання максимального доходу на вкладений
капітал, контроль над цим суб’єктом, а з іншого боку – набувають певних прав, зокрема право
отримувати частину прибутку, управляти суб’єктом господарювання, одержати частину майна при
його ліквідації та ін. У бухгалтерському обліку якісні, тобто правові характеристики певних явищ
знаходять своє кількісне відображення. Наприклад, обсяг прав кожного із засновників можна
визначити з аналітичного обліку внесків засновниками. Для реалізації цього дуже важливо
організувати облікові процедури згідно з формальними правилами. Завдяки цьому має бути досягнуто
адекватне облікове відображення відносин власності в межах кожної організаційно-правової форми.
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Таким чином, інститут власності, як один із базових інститутів, що формують інституціональну
систему, визначає концептуальні засади побудови інституціональної моделі бухгалтерського обліку та
впливає на змістовне наповнення формальних правил, якими регулюється діяльність у цій сфері.
Інститут власності як чинник формування інституту бухгалтерського обліку зумовлює встановлення
правил, які б забезпечили не тільки формування інформації про інвестований у виробництво капітал і
його примноження, але й розкриття системи відносин власності в межах суб’єкта господарювання.
Якщо інститут власності визначає концептуальні засади інституціональної моделі та зміст
інституту бухгалтерського обліку, то інститут права – порядок регулювання та форму представлення
формальних правил.
За інституціонального підходу право розглядається не як сукупність регулюючих норм, а як
інституціоналізований спеціалізований вид соціальної діяльності.
Аналіз літературних джерел з теорії держави і права свідчить про сприйняття та практичне
застосування у дослідженнях цієї сфери інституціональних поглядів. Зокрема, в підручнику «Загальна
теорія держави і права» зазначається: «Зміст будь-якого різновиду соціального регулювання
(морального, заснованого на звичаях, релігійного, естетичного) так чи інакше полягає у визначенні на
нормативному та індивідуальному рівнях відповідно до цілей регулювання меж дозволеної і
забороненої поведінки соціальних суб’єктів, встановленні ідеальних моделей їхніх стосунків у певних
життєвих ситуаціях, а також у стимулюванні фактичного дотримання ними даних установлень. Все це
повною мірою властиве і правовому регулюванню, яке в загальному плані може бути
охарактеризоване як процес дії за допомогою правових норм та інших юридичних засобів на поведінку
людей з метою упорядкування, охорони та розвитку суспільних відносин» [14, с. 404].
Інститут права є не тільки базовим інститутом, який впливає на змістовне наповнення інших
інститутів, а й забезпечує єдність і функціональність інституціонального середовища.
Поділяємо позицію науковців, які вважають, що з погляду філософії право є тією реальністю, що
стосується всіх і кожного. Жити в суспільстві та перебувати відповідно у силовому полі права – одне й
те саме, бо сучасний соціальний світ завжди постає у правовій оболонці. Право є формою свідомого
упорядкування суспільного життя шляхом надходження від легітимної та єдиної для всього
суспільства інстанції (держави) норм і приписів імперативного характеру, їх повсюдного
систематичного примусового впровадження нею й контролю за їх дотриманням усіма без винятку
членами суспільства [3, с. 466-472].
Особливості становлення й еволюції людських спільнот і їх формування в суспільства, а згодом
найбільш потужних з них – у державні утворення зумовили відмінності між ними, в основі яких різні
традиції, звичаї та моральні устої. З часом зазначені неформальні правила трансформувалися у
формальні та вже на правовому рівні закріпили відмінності з регулювання соціальної діяльності. Тому
більшість сучасних держав мають національну правову систему.
У будь-якій державі правова система, як невід’ємний елемент правової культури, є частиною
соціальної системи держави. При цьому в спеціальній літературі йдеться про нетотожність термінів
«правова система» і «система права» й наголошується, що система права входить до правової
системи, є засадничою системою в системі [8, с. 236-237].
В юридичній літературі утвердилася думка, що система права — це зумовлена економічним і
соціальним устроєм структура права, що відображає внутрішню узгодженість і єдність юридичних
норм та водночас поділ їх на відповідні галузі, підгалузі й інститути права. Характеризуючи систему
права, слід брати до уваги, що вона є явищем об’єктивного характеру, яке укладається не довільно, а
у зв’язку із системою існуючих суспільних відносин [1, с. 258].
Правові системи класифікують за такими типами:
1. Романо-германський (країни континентальної Європи: Італія, Франція, Іспанія, Португалія,
Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін.). У цьому типові правової системи виділяють два підтипи, або дві
правові групи:
— романську (Франція, Бельгія, Люксембург, Голландія, Італія, Португалія, Іспанія. Провідною є
національна правова система Франції);
— германську (Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін. Провідною у цій групі є національна
правова система Німеччини).
2. Англо-американський (Англія, Північна Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія,
деякою мірою — колишні колонії Британської імперії (нині 36 країн є членами Співдружності) та ін.). У
цьому типові правової системи розрізняють два підтипи, або дві групи: англійське загальне право
(Англія) та американське право (США).
Крім того, поділ англо-американського типу правової системи можливий на дві групи:
європейське загальне право (Англія, Ірландія) та позаєвропейське загальне право (США, Канада).
Право кожної країни поза Європи набуло широкої автономії в межах англо-американського типу
правової системи.
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3. Змішаний тип виник на перетині двох класичних типів правової системи: романо-германської
та англо-американської і має специфічні риси. У межах цього типу можна виділити дві групи:
— північноєвропейські (скандинавські) правові системи (Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія,
Фінляндія);
— латиноамериканські правові системи (Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі та ін.).
4. Релігійно-традиційний тип правової системи має декілька підтипів:
— релігійно-общинний (мусульманська, індуська, іудейська, християнська групи) [8, с. 524].
Романо-германська, або континентальна, модель передбачає чітке законодавче і державне
регулювання всіх суспільних відносин, господарської діяльності й інших сфер, на відміну від неї англосаксонська (англо-амереканська) модель передбачає обмежений характер втручання держави в
регулюванні економіки, а також те, що держава делегує професійним і громадським організаціям
повноваження щодо регулювання частини відносин у суспільстві.
З огляду на те, що визначення приналежності правової системи України до певного типу
правових систем не стосується теми нашого дослідження, покладемося на думку фахівців, які
вважають, що за період незалежності України закладено правовий фундамент, а це дає підстави
стверджувати, що вона входить до романо-германського типу правової системи на правах особливого
європейського різновиду [8, с. 526].
Право має визначальний вплив на форму соціального регулювання діяльності в межах окремого
суспільства насамперед шляхом встановлення форми формальних соціальних норм (конституція,
закони, підзаконні акти), ієрархічності та підлеглості, повноважень з їх прийняття і зміни, повноважень
органів на нормотворчість, домінування формальних або неформальних норм регулювання,
обов’язковість закріплення регулюючих норм.
Особливість правової системи України полягає в тому, що основні соціальні регулюючі норми
мають бути законодавчо закріплені. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та
судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у
встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.
В нашій країні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і
повинні відповідати їй.
Відповідно до засадничих принципів регулювання соціальної діяльності, закріплених в
Основному Законі, формуються або трансформуються національні інститути з метою забезпечення
єдності, компліментарності та транспарентності інституціональної системи. При цьому інститут права
має не тільки формотворчу функцію по відношенню до інших інститутів, але і є самостійним чинником
їх прогресу або деградації.
В юридичній літературі розкривається зміст зв’язків між правом і економікою в такий спосіб.
«Право не просто оформляє економічний зміст, а є його найважливішим елементом, свого роду
опорною конструкцією. Порядок економічних відносин, які повторюються і підтримуються державою, –
один з найважливіших проявів права. Встановлення зв’язків права і економіки потребують пошуків,
обґрунтованих висновків, а це означає, що ці зв’язки не вкладаються у просту схему причина –
наслідок. Виходячи тільки з економічної структури суспільства, неможливо відтворити систему
правового регулювання в цілому, її окремі структурні елементи, характер її зворотного впливу на
економічні відносини. У суспільстві не існує абсолютного протиборства і абсолютної гармонії між
правом і економікою, але мають місце часткові суперечності і пристосування економічної і правової
сторін одна до одної. Право активно впливає на регульовані відносини: прискорює, гальмує (і навіть
блокує) розвиток економіки або ж забезпечує її звичайне відтворення. Такий вплив здійснюється через
законодавство — систему нормативно-правових актів, що існують у державі» [14, с. 203].
Повною мірою вплив правової системи на побудову національної моделі соціально-економічних
інститутів можна розкрити на прикладі бухгалтерського обліку. З цього приводу проф. Я.В. Соколов у
передмові до книги Нідлза Б., Андерсона Х., Колдуела Д. «Принципы бухгалтерского учета» зазначає,
що методологічні розбіжності в облікових системах різних країн передусім зумовлені не
особливостями бухгалтерської системи як такої, а різною правовою основою, що існує в кожній країні,
традиціями, багаторічним досвідом і менталітетом облікових працівників [6, с. 6].
Дослідження існуючих моделей бухгалтерського обліку перебувають у центрі уваги багатьох
вітчизняних та іноземних учених. Більшість дослідників виділяє три моделі: англо-американську,
континентальну та латиноамериканську.
Англо-американська
модель
характеризується
регулюванням
діяльності
у
сфері
бухгалтерського облік формальними правилами, визначеними недержавними організаціями, з
порівняно обмеженим ступенем державного втручання в регулювання методології обліку та
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професійної діяльності. Тенденцією останнього часу є посилення державного регулювання в
корпоративному секторі, у тому числі й щодо питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Практикуючі бухгалтери об’єднані у професійні організації, через які реалізують свої інтереси. Але
найвпливовішими групами спеціальних інтересів є власники, інвестори, кредитори (переважно
учасники фондового ринку) в питанні розкриття економічної інформації, менеджмент – у методології
формування економічної інформації.
Континентальна модель поширена у більшості країн Європи, тому й має таку назву. Від
попередньої її відрізняє державне регулювання бухгалтерського обліку та встановлення формальних
правил у формі нормативно-правових актів. Найвпливовішими групами спеціальних інтересів є
власники, інвестори та кредитори (переважно банки), держава, менеджмент.
Латиноамериканську модель вирізняє високий рівень державного втручання в регулювання
діяльності у сфері бухгалтерського обліку та домінування держави як групи спеціальних інтересів.
Поряд із зазначеними моделями в науковій літературі згадується й ісламська модель. Також як
данину інтеграційним процесам у сфері бухгалтерського обліку, деякі автори виділяють ще одну
модель – інтернаціональну, яка сформувалася відповідно до потреби міжнародного узгодження обліку
[5, с.28]. Але, виходячи зі змісту МСФЗ, які є фактичним проявом такої моделі, за природою і правовим
корінням її можна вважати підвидом англо-американської моделі.
Проведений порівняльний аналіз доводить визначальний характер права на формування
національних інституціональних моделей бухгалтерського обліку.
Таким чином, за існуючої в Україні інституціональної системи, сформованої під впливом
інституту права, заснованого на романо-германській системі права, інституціональна модель
бухгалтерського обліку має ґрунтуватися на державному регулюванні діяльності у цій сфері
формальними правилами, встановленими на рівні актів законодавства.
Інституціональні моделі бухгалтерського обліку, сформовані за різних правових систем, мають
спільні риси, зокрема регулювання бухгалтерського обліку формальними правилами, та відмінності,
зумовлені особливостями встановлення формальних правил, зокрема професійне в юрисдикціях, де
акти законодавства і професійних громадських організацій мають однакову юридичну силу, та
державне в юрисдикціях, правова система яких передбачає виключно законодавче регулювання
соціально-економічних відносин. Залежно від порядку встановлення формальних правил можна
виділити монопольну та консенсусну модель.
Поряд із впливом базових інститутів власності та права на формування інституціональної моделі
бухгалтерського обліку не можна не помітити вагомого впливу на цей процес груп спеціальних інтересів.
Враховуючи, що групи спеціальних інтересів не однорідні та складаються із суб’єктів економічних відносин,
які безпосередньо беруть участь у провадженні діяльності з формування економічної інформації, та тих,
які не включені до цього процесу, то і їх вплив на формування інституціональної моделі бухгалтерського
обліку є різнобічним. З одного боку, це зовнішній вплив через базові інститути – держава, власники,
інвестори і кредитори, в деяких випадках – менеджери, з іншого боку – внутрішній через інститут
бухгалтерського обліку – бухгалтери, професійна громадськість, менеджери.
Серед ендогенних чинників, які впливають на формування інституціональної моделі
бухгалтерського обліку, слід виділити траєкторію розвитку інституту бухгалтерського обліку. Для цілей
нашого дослідження зазначена категорія є збірною й узагальнює такі чинники соціальнопсихологічного характеру, як ментальність та інертність суб’єктів економічних відносин у сфері
бухгалтерського обліку, усталені традиції, інституціональна пам'ять.
Висновки з даного дослідження. Отже, інституціональна модель бухгалтерського обліку
формується під впливом інституціональної системи суспільства через базові її інститути з
урахуванням траєкторії інституціонального розвитку цього виду соціально-економічної діяльності. На
інституціональну модель бухгалтерського обліку визначальною мірою впливають інститут власності,
який забезпечує його змістовне наповнення, та інститут права, який визначає форму соціального
регулювання (нормативно-правового, марально-етичного) діяльності у сфері бухгалтерського обліку.
Інституціональна модель як сукупність загальних принципів є базисом соціально-економічного
інституту, в якому через формальні та неформальні правила і механізми їх дотримання реалізуються
ці загальні принципи. Дослідженню питань управління інституціональними змінами бухгалтерського
обліку в межах його інституціональної моделі будуть присвячені подальші дослідження.
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THE AUDIT OF COMMODITY STOCKS OF RETAIL TRADE
ENTERPRISES
Постановка проблеми. Розглядаючи управління продажами як методологію ринкової
діяльності, яка визначає стратегію й тактику підприємств в умовах конкуренції, необхідно зазначити,
що ключовим завданням підприємств торгівлі на сучасному етапі стає орієнтація на споживача. Це
означає, що будь-яке управлінське рішення щодо того, за допомогою яких методів продажу
здійснювати торговельну діяльність конкретному магазину, які методи активізації продажу при цьому
застосовувати, види дисконтних карток вводити, за яких умов їх видавати і які знижки надавати
власникам дисконтних карток, проводити розпродаж шляхом уцінки чи запровадження знижок має
базуватися на результатах оперативного контролю та результатах ініціативного аудиту товарних
запасів торговельного підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аудиту товарних запасів торговельних
підприємств розглядались в наукових роботах М.Т. Білухи, В.С. Рудницького, С.Я. Зубілевича,
Р. Доджа, П.І. Камишанова, А.Д. Шеремета, В.П. Суйца, О.В. Ковальова, Ю.П. Константинова,
В.І. Подольського та ін. Аналізуючи науковий внесок вчених, слід зазначити, що науково-методична
база аудиту товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі не повною мірою задовольняє потреби
управління. Крім того, вона не адаптована до підприємств сучасних торговельних форматів: гіпер- і
супермаркетів; роздрібних торговельних мереж; магазинів дискаунтерів та спеціалізованих
торговельних підприємств, що саме і обумовило потребу у подальших дослідженнях з даної тематики.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає в удосконаленні методики та послідовності
проведення аудиту товарних запасів торговельних підприємств роздрібної торгівлі шляхом чіткого
виокремлення етапів аудиту за стадіями обігу товарів у роздрібній торгівлі.
Виклад основного матеріалу досліджень і публікацій. Забезпечення безперервності
процесу реалізації товарів та обслуговування покупців потребує створення на торговельному
підприємстві певного обсягу товарних запасів.
Під товарними запасами торговельного підприємства розуміють сукупність товарів, призначених
для подальшого продажу, що знаходяться в процесі переміщення від виробника до споживача (рис.1).
Товари в дорозі від
виробника до оптової
торгівлі

Товарні запаси на
складах оптової
торгівлі та ін.
збутових
посередників

Товари в дорозі від
оптової до роздрібної
торгівлі

Процес постачання

Товарні запаси підприємств
роздрібної торгівлі (на складах і
в торговельному залі)

Процес зберігання

Рис. 1. Стадії обігу товарних запасів у роздрібній торгівлі
Довідково: авторське бачення
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Метою проведення аудиту товарних запасів торговельних підприємств є висловлення
аудитором думки про: достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо постачання
товарів; повноти та правильності відображення первинних даних з обліку товарів у зведених регістрах;
правильність ведення обліку товарів відповідно до законодавчих та нормативних актів
загальнодержавного та локального характеру; достовірність відображення залишку товарів у звітності;
відображення витрат на придбання, зберігання та реалізацію тощо.
Здійснюючи аудиторське дослідження, аудитор має вивчити всі документи, за допомогою яких
можливо відтворити ланцюг господарських фактів від придбання товарів до їх реалізації. Зокрема,
документи оперативного обліку (наприклад, щоденні оперативні дані про рух дефіцитних основних і
допоміжних матеріалів та інша оперативна інформація, визначена керівництвом суб'єкта
господарювання залежно від його специфіки), документи складського обліку, регістри аналітичного та
синтетичного обліку, інформацію з діловодства (накази про зміну матеріально-відповідальних осіб;
про проведення ревізій, інвентаризацій тощо), висновки спеціалістів (щодо якості та придатності
товарів, доцільності їх придбання, списання) тощо [11, с.197-200].
Послідовність проведення аудиту товарних запасів торговельного підприємства подано на рис. 2.
Ознайомлення з результатами попередніх перевірок

Розробка плану та програми аудиторської перевірки

Підготовчий етап

Оцінка системи внутрішнього контролю (тестування)

Вибір методів аудиту

Інвентаризація

Аудит процесу постачання

Аудит
поставок

Аудит транспортнозаготівельних витрат

Аудит розрахунків з
постачальниками

Аудит процесу зберігання
Дослідний етап
Аудит руху товарів

Аудит складських витрат

Аудит процесу реалізації товарів

Аудит фінансової та податкової звітності і їх порівняння з даними Головної
книги, журналів, відомостей та первинних документів

Складання висновку та надання рекомендацій щодо усунення порушень і
помилок та підвищення ефективності процесу матеріального забезпечення

Заключний етап

Рис. 2. Послідовність аудиту товарних запасів торговельного підприємства
Довідково: авторське бачення

Дані рис. 2 стверджують, що аудит товарних запасів торгівельного підприємства доцільно
розмежувати окремо за процесом постачання, зберігання та реалізації (рис. 3-5).
Під час аудиту процесу постачання (рис. 3) початково доцільно встановити наявність
взаємозв’язку між договірною, обліковою та податковою політикою підприємства з тієї причини, що
саме договірна політика торговельного підприємства передбачає забезпечення оптимізації договірної
діяльності, впливу її на систему бухгалтерського обліку та оподаткування [5, с.145].
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Аудит процесу постачання товарів
Аудит взаємозв’язку політик підприємства
Договірна політика
Облікова політика

Податкова політика

Аудит трансакційних витрат
Аудит витрат переддоговірного
процесу

Аудит витрат договірного
процесу

Аудит логістичних витрат

Аудит транспортно-заготівельних витрат

Аудит поставок
Аудит товарів в дорозі

Аудит оприбуткованих товарів

Взаємна звірка прибуткових документів з даними рахунків постачальників
Аудит втрат в наслідок псування товарів та бою тари в процесі транспортування

Аудит розрахунків з постачальниками
Аудит розрахунків з вітчизняними постачальниками
Аудит авансів
виданих

Аудит розрахунків з іноземними постачальниками

Аудит остаточних
розрахунків

Аудит авансів виданих
Аудит страхування вантажу в дорозі
Аудит платежів за митне оформлення
Аудит правильності відображення курсових різниць

Аудит остаточних розрахунків
Аудит фінансових наслідків невиконання умов договору
Узагальнення результатів аудиту процесу постачання

Рис. 3. Послідовність аудиту процесу постачання товарів
Джерело: авторське бачення

Договірна політика тісно пов’язана з трансакційними витратами підприємства, тобто витратами
на супровід бізнес-діяльності, оскільки вони охоплюють витрати: на вивчення ринку, оцінку та вибір
постачальників, організацію майбутньої діяльності, ведення переговорів; витрати по укладенню
договорів та вирішення спірних питань; витрати на забезпечення того, щоб учасники додержували
досягнутої домовленості тощо [3, с. 66]. Тож, наступним етапом аудиту в обов’язковому порядку має
стати аудит трансакційних витрат.
В подальшому аудитору доцільно перейти до вивчення транспортно-заготівельних витрат (далі ТЗВ), оскільки, згідно з п.9 П(С)БО 9 «Запаси», витрати на транспортування товару та на
навантажувально-розвантажувальні роботи включаються у вартість товару. Отже, аудитору необхідно
здійснити зіставлення даних про витрати з доставки товару від постачальників, що містяться в дорожніх
листах вантажного автотранспорту, актах виконаних робіт (послуг), талонах замовника, рахунках
орендарів, з оборотами за дебетом субрахунку 281 «Товари на складі». Слід звернути увагу, що вартість
ТЗВ має включатись до витрат у момент реалізації (відвантаження товару), але не в момент здійснення
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витрат. Тож, в іншому випадку аудитор повинен зафіксувати порушення, яке тягне за собою спотворення
обліку та звітності, а також неправильне формування ціни реалізації на товар [4].
Наступним етапом аудиту процесу постачання має стати аудит процесу поставки, який, на нашу
думку, має включати перевірку товарів в дорозі та перевірку оприбуткованих товарів. При здійсненні
аудиту товарів в дорозі слід пам’ятати, що дата оприбуткування товарів на склад може не відповідати
даті взяття товарів на облік, оскільки документи, що підтверджують право власності підприємства на
товар складаються у момент передачі права власності на них, а оприбуткування товарів здійснюється
після одержання повної інформації про вартість імпортованих товарів, що надійшли, і передачі їх у
підзвіт матеріально-відповідальним особам.
Аудит оприбуткування товарів від вітчизняних товаровиробників є традиційним як аудит
звичайних матеріальних цінностей. Водночас при аудиті оприбуткування імпортованих товарів
аудитор повинен звернути увагу на особливості їх оприбуткування. Зокрема, приймання імпортованих
товарів повинне здійснюватись на підставі прийомного акта й акта експертизи Торгово-промислової
палати. Якщо під час аудиторської перевірки виявлено, що постачання товару на адресу резидента
здійснено в повному обсязі, але в супровідних документах інофірмою неправильно відображена
вартість товару, то виникає потреба передекларувати цей товар. При перевірці розрахунків за
придбаний імпортний товар аудитор має перевірити вартість його транспортування, витрати по
страхуванню та митному оформленні, умови здійснення розрахункових операцій та наслідки
невиконання умов договорів поставок. А отже, як бачимо, процес поставки товарів тісно пов'язаний з
процесом розрахунків з постачальниками.
При аудиті розрахунків з постачальниками слід звернути увагу як на видані аванси (передоплату),
так і на остаточні розрахунки з постачальниками. За авансами, виданими під поставку матеріальних
цінностей, виставленими акредитивами, векселями аудитор має визначити повноту оприбуткування
товару і з'ясувати, чи не минули строки поставки та встановити причини затримки їх надходження.
Результати аудиту процесу постачання товарів мають бути узагальнені у проміжному висновку.
Аудит процесу зберігання товарів (рис. 4) слід розпочинати з інвентаризації товарів, яку на
підприємствах торгівлі доцільно проводити з використанням систем радіочастотної ідентифікації (RFID
– технології), що надає можливість автоматично збирати інформацію про об’єкт без втручання людини
і з мінімальною кількістю помилок та дозволяє збільшити швидкість проведення інвентаризації в
декілька разів, зменшити навантаження на персонал, зафіксувати інформацію про фактичне
місцезнаходження кожного товару, скоротити витрати на ведення паперового документообігу та
забезпечити повну прозорість обліку та контролю товарних запасів [6, с.139].
Аудит процесу зберігання товарів

Аудит руху товарів

Аудит складських витрат

Інвентаризація
Перевірка повноти, своєчасності
та правильності оприбуткування
товарів

Аудит втрат в межах норм
природнього убутку
Аудит аналітичного обліку руху
товарів

у розрізі контрагентів

Перевірка повноти
відображення переміщення
та вибуття товарів

Перевірка відповідності
фактичних залишків товарів
даним бухгалтерського обліку

Аудит формування собівартості товарів
вітчизняних виробникі іноземних виробників
за даними бухобліку

у розрізі валют

за даними податкового обліку

у розрізі облікових партій

Аудит синтетичного обліку руху товарів та його відображення у фінансовій звітності
Узагальнення результатів аудиту процесу зберігання товарів

Рис. 4. Послідовність аудиту процесу зберігання товарів
Джерело: авторське бачення
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Якщо під час документальної перевірки результатів проведеної клієнтом інвентаризації у
аудитора не виникло сумнівів, він має проаналізувати виявлені порушення, з'ясувати причини їх
виникнення та розробити рекомендації і заходи по їх усуненню. В іншому випадку аудитор може
запропонувати керівництву торгівельного підприємства провести вибіркову інвентаризацію в його
присутності [2, с.5].
Наступним етапом аудиту має стати перевірка формування собівартості придбаних товарів та
розподіл транспортно-заготівельних витрат. Згідно з п.9 П(С)БО 9 «Запаси», включення транспортнозаготівельних витрат до собівартості товарів здійснюються або методом прямого розподілу, або
збірно-розподільчим методом. Тож, під час аудиторської перевірки необхідно не тільки перевірити
правильність їх розподілу, а й встановити доцільність застосування того чи іншого методу.
Особливу увагу аудитором має бути відведено і перевірці втрат у межах норм природнього
убутку. Списання втрат товарів у межах норм природнього убутку регулюється затвердженими
центральними органами виконавчої влади та погодженими Міністерством фінансів України
нормативами та нормами розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ, а отже втрати товарів у
межах норм природнього убутку обов’язково повинні мати відображення як у фінансовому, так і в
податковому обліку. Згідно ПКУ, до податкових витрат можна віднести лише втрати матеріальних
цінностей в межах відповідних норм втрат (пп. 138.8.5 «и» п. 138.10.1 щодо нестач і втрат внаслідок
псування матеріальних цінностей, п. 140.3 ст. 140 щодо втрат у межах норм природного убутку). Отже,
понаднормові суми втрат товарів не повинні потрапляти до податкових витрат, оскільки їх вважають
такими, що не використані в господарській діяльності.
Що стосується ПДВ, то ситуація майже аналогічна. Втрати товарів у межах норм природнього
убутку не впливають ні на податковий кредит, ні на податкові зобов’язання. Однак податковий кредит
за понаднормативними втратами має бути відсторнованим. При цьому сторнування має відбуватись
шляхом нарахування податкових зобов’язань. Принаймні так зазначено в п. 189.1 ПКУ [7].
Аудит аналітичного обліку руху товарних запасів має здійснюватись за об'єктами аналітики (по
підприємству в цілому, по відділах торговельного залу (для планування мотиваційної політики), товарних
групах, товарних позиціях, брендових компаніях та/або постачальниках). Під час аудиту аналітичного
обліку товарів аудитор має перевірити своєчасність та правильність відображення операцій по руху
товарів у відповідних регістрах обліку (журналах № 3, 5, 5А та відомостях до них) та фінансовій звітності.
Результати аудиту процесу зберігання товарів мають бути узагальнені у проміжному висновку.
Ретельної уваги аудитора заслуговують і особливість процесу реалізації товарів (рис. 5).
Аудит процесу реалізації товарів

Аудит реалізації товарів

Аудит збутових витрат

Аудит цінової політики

Аудит розрахунку торговельної націнки

Аудит уцінки товарів та торговельних знижок

Аудит фінансової та податкової звітності і їх порівняння з даними Головної
книги, журналів, відомостей та первинних документів

Складання висновку та надання рекомендацій щодо усунення порушень і
помилок та підвищення ефективності процесу матеріального забезпечення

Рис. 5. Послідовність аудиту процесу реалізації товарів
Джерело: авторське бачення

На етапі аудиту процесу реалізації товарів аудитор має ознайомитись з ціновою політикою
підприємства та на підставі даних аналітичного обліку субрахунків 281 «Товари на складі», 282
«Товари в торгівлі» та 285 «Торговельна націнка» впевнитись у правильності нарахування торгової
націнки, яка визначається підприємством самостійно, виходячи з кон'юнктури ринку, умов платежу,
середньої ринкової піни, попиту та пропозиції на окремі товари.
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Варто наголосити, що особливим етапом перевірки процесу реалізації є аудит уцінки товарів та
торговельних знижок. Порядок уцінки та зниження ціни окремих груп товарів регламентовано
Положенням про порядок зниження ціни і реалізації залежалої продукції з групи товарів широкого
споживання і продукції виробничо-технічного призначення, затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 15.12.99 р. № 149/300. Відповідно до цього документа зниження ціни товарів
дозволяється лише за рішенням керівника підприємства за наявності:
− товарів, що залежалися (не реалізовані більше ніж 3 місяці і не мали попиту);
− товарів, що частково втратили свою первісну якість [10].
Для обґрунтування продажу товарів за результатами уцінки на торговельному підприємстві до
початку розпродажу товарів має бути виданий наказ, який регламентуватиме порядок і умови продажу
товарів за зниженими цінами. Тож, аудитор має впевнитись у наявності такого наказу та правильності
відображенні уцінки в описі-акті. Опис-акт має складатись на підприємствах роздрібної торгівлі - у кожному
відділенні (секції) магазину чи в іншій торговій одиниці у двох примірниках і підписуватись членами комісії,
які проводили уцінку, а також матеріально-відповідальними особами. Якщо деякі товари уцінюються
повторно, то в описах-актах має бути зазначена ціна як після першої, так і після другої уцінок [1].
При перевірці правильності відображення в обліку торговельних знижок аудитор має звернути
увагу, що за умови оголошення торговельним підприємством розпродажу у податковому обліку згідно
з пп. 153.2.1, 153.2.3 ПКУ дохід від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов'язаним
особам, неплатникам податку на прибуток (у тому числі фізособам та нерезидентам) визначається
відповідно до договірних цін, але не нижче звичайних цін на такі товари, що діяли на дату такого
продажу, якщо договірна ціна на ці товари відрізняється більше ніж на 20% від звичайної ціни на них.
Отже, при обчисленні об’єкта оподаткування дохід від продажу товарів має визначатись із договірної
ціни товарів, але не меншої за звичайну ціну, що діяли на дату продажу, оскільки покупці товарів фізичні особи не є платниками податку на прибуток [7].
Під час реалізації товарів зі знижками їх розмір має окремо фіксуватись в касових чеках і
щоденному звіті. У зазначених документах також окремо має бути виділена вартість проданих товарів
за роздрібними цінами без обліку наданих знижок та фактичний виторг від реалізації товарів з
урахуванням знижок. Тож, дохід згідно п. 8 П(С)БО 15 [9] має відображатись в сумі фактично
отриманої компенсації (виторгу в касу).
Оскільки при передачі товарів у роздрібну торгову мережу в обліку була відображена торгова
націнка, то при їх реалізації цих товарів повинна бути списана така сама торгова націнка, що
забезпечить обчислення правильної суми собівартості реалізованих товарів і залишку торгової
націнки. Ніяких перерахунків і коригувань у зв’язку з наданням знижки проводити не потрібно. Таким
чином, розрахунки мають бути зроблені у відповідності до п.16 П(С)БО 9 без обліку наданих знижок
[8]. Результати аудиту процесу реалізації товарів мають бути узагальнені у проміжному висновку.
На підставі проміжних висновків має бути складений аудиторський висновок про повноту та
достовірність відображення в фінансовій звітності руху товарних запасів торговельних підприємств, в
якому мають бути відображені виявлені порушення та подані практичні рекомендації щодо їх
уникнення в подальшій практиці.
Висновки з проведеного дослідження. Запровадження на практиці запропонованої
послідовності проведення аудиту товарів дозволить аудиторові провести якісну перевірку збутової
діяльності торговельного підприємства та надати керівництву підприємства практичні рекомендації
щодо підвищення ефективності збутової (операційної) діяльності підприємства та забезпечення його
сталих позицій на ринку.
Література
1. Білова Н. В. Знижки та розпродажі: правила відображення в обліку [Електронний ресурс] / Н. В. Білова.
– Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ ukr/golden/doc.html
2. Беренда Н.І. Особливості аудиту роздрібного товарообороту / Н.І. Беренда, С.А. Тесленко // Наук. пр.
Нац. ун-ту харч. технологій. – 2006. – № 19, ч. 2. – С. 5-8.
3. Бонарев В.В. Трансакційні витрати як економічна категорія / В.В. Бонарев // Економічні науки. Серія
«Облік і фінанси» : збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 8(29). – Ч. 2. –
Луцьк, - 2011. – С. 65-78.
4. Граковський Ю. Аудит транспортних витрат на підприємствах оптової торгівлі / Ю. Граковський //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. n-auditor.com.ua/uk/component/na.
5. Кузьмін Дн.Л. Організація договірного процесу: обліково-правовий аспект / Дн.Л. Кузьмін, К.В. Романчук //
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. –
№ 1 (55). – С. 145-146.
6. Нестеренко О.О. Роль внутрішнього аудиту в управлінні підприємством роздрібної торгівлі /
О.О. Нестеренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія:
Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Випуск 25. – Ч. 1. – С. 139-144.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/go/ 2755-17

301

СТАТИСТИКА, ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
8.
Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 20.10.99 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buhgalter911.com
9.
Дохід : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/z0860-99
10. Положення про порядок зниження ціни і реалізації залежалої продукції з групи товарів широкого
споживання і продукції виробничо-технічного призначення, затверджене наказом Міністерства фінансів України
від 15.12.99 р. № 149/300 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
11. Череп О.Г. Методика проведення аудиту запасів на великих промислових підприємствах / О.Г. Череп,
І.В. Буряк // Вісник ЖДТУ. – 2010. –№ 3(53). – С. 197-200.
References
1. Bilova, N.V. Discounts and closeouts: rules recognition in accounting, available at: http://nibu.factor.ua/
ukr/golden/doc.html
2. Berenda, N.I., Teslenko, S.A. (2006), Peculiarities of retail audit, Nauk. pr. Nats. un-tu kharch. tekhnolohii, no
19, part 2, pp. 5-8
3. Bonarev, V.V. (2011), “Transaction costs as an economic category”, Economic sciences, Series “Accounting
and Finance”, Collection of scientific works, Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, issue 8(29), part 2, Lutsk,
Ukraine, pp. 65-78
4. Grakovskiy, Yu. Audit of transportation costs at the enterprises of weed trade”, available at: http://www.nauditor.com.ua/uk/component/na.
5. Kuzmin, Dn.L., Romanchuk, K.V. (2011), Organization of the contract process: accounting and legal aspects,
Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu , Zhytomyr, Ukraine, ZhDTU, no. 1 (55), pp. 145-146
6. Nesterenko, O.O. (2010), The role of internal audit in the enterprise management of retail trade, Collection of
scientific works of Cherkasy State Technological University, Series “Economic sciences”, Cherkasy, Ukraine, CHDTU,
issue 25, part 1, pp. 139-144.
7. Tax Code of Ukraine from 02.12.2010, no. 2755-VI (with changes and amendments), available at:
http://www.zakon.rada.gov.ua/go/ 2755-17
8. Inventories: Regulation (Standard) of Accounting 9, approved by the Ministry of Finance of Ukraine from
20.10.99, no. 246, available at: http://www.buhgalter911.com
9. Income: Regulation (Standard) of Accounting, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/z0860-99
10. Regulation on the procedure of reducing price and implementation of the dependent production from a group
goods for popular demand and products of manufacturing and technical purposes, approved by the Ministry of Finance of
Ukraine from 15.12.99,no.149/300, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua
11. Cherep, O.H., Buriak, I.V. (2010), The methodology of the audit of inventories at large industrial enterprises,
Visnyk ZhDTU, no. 3(53), pp.197-200.

УДК65.012.123
Абесінова О.К.,
к.е.н., ст.викладач кафедри обліку в кредитних
і бюджетних установах та економічного аналізу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Abesinova O.K.,
cand.sc.(econ.), senior lecturer of the department of accounting
in credit and budgetary institutions and economic analysis
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ECONOMIC ANALYSIS IN THE SYSTEM OF PERSONNEL
POTENTIAL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
Постановка проблеми. Особливе місце у структурі підприємницького потенціалу займає
кадровий потенціал. Від результативності його використання великою мірою залежить ефективність
розвитку національного господарства та економіки загалом. Актуальність аналізу використання
кадрового потенціалу підприємства передусім визначається його роллю в збільшенні обсягів товарів
(робіт, послуг), підвищенні якості робіт та кінцевої продукції, а також у підвищенні ефективності
діяльності підприємства в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аналізу ефективного використання
кадрового потенціалу підприємства вивчали такі науковці, як М.І. Баканов [1], І.Д. Лазаришина [2],
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О.В. Мельниченко [3], Є.В. Мних [4], І.М. Парасій-Вергуненко [5], Г.В. Савицька [6], А.Г. Семенов [7],
С.І. Шкарабан [8], Р.К. Шурпенкова [9] та ін. Разом із тим питання аналізу кадрового потенціалу
потребують подальшої розробки як у цілому, так і зокрема з огляду на нові тенденції, що склалися в
процесі поглиблення в Україні ринкових методів господарювання. Так, нагальними є подальше
опрацювання теоретичних і практичних положень аналізу кадрового потенціалу з точки зору
потенційних можливостей персоналу забезпечувати досягнення завдань перспективного розвитку
підприємства. Усе це свідчить про актуальність теми, що зумовило вибір напряму дослідження в
науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення місця економічного аналізу в системі
управління кадровим потенціалом підприємства в сучасних умовах розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження.Управління кадровим потенціалом підприємства
починається з аналізу, який має розкрити зміни кадрового потенціалу працівників під впливом низки
факторів, визначити раціональність їх використання, ступінь відповідності потребам підприємства. В
сучасних умовах розвитку економіки такий аналіз особливо необхідний, оскільки його результати
слугують основою для розробки прогнозів в сфері праці (можливої потреби в робочій силі, її
кваліфікації тощо), плануванні заходів з підбору, навчання та адаптації кадрів.
В цьому відношенні великий інтерес представляють зміни структури працюючих внаслідок руху
кадрів на підприємстві (зміна складу кадрів за віком, статтю, стажем роботи, освітою та інших
показниках, які характеризують якісну сторону кадрового потенціалу). За результатами аналізу таких
змін виявляють обсяг вибуття кадрів, планують заходи по розв’язанню соціальних проблем (для
молоді, осіб перед пенсійного та пенсійного віку), обґрунтовують напрями підготовки кадрів,
кваліфікаційного руху, стабілізації колективу тощо [10].
Місце аналізу в системі управління кадровим потенціалом схематично представлено на рис.1.

Ресурси

Система управління кадровим
потенціалом

(трудові)

Планування

Аналіз

Облік

Продукція, послуги

Управлінські рішення

Рис. 1. Місце економічного аналізу в системі управління кадровим потенціалом
Джерело: сформовано автором на підставі [11]

Як бачимо з рис.1, система управління кадровим потенціалом складається з наступних
взаємопов'язаних функцій: планування, обліку, аналізу та прийняття управлінських рішень.
Планування представляє дуже важливу функцію як в системі управління підприємством
загалом, так і управління кадровим потенціалом зокрема. З його допомогою визначаються напрямок і
зміст діяльності підприємства, його структурних підрозділів і окремих працівників.
Планування – складний процес визначення колективних дій і розрахунків потрібних ресурсів для
досягнення корпоративних цілей. Кадрове планування - цілеспрямована діяльність, завданням якої є
надання робочих місць у потрібний момент часу та в необхідній кількості відповідно до здібностей і
навичок працівників та вимог організації. З точки зору продуктивності та мотивації робочі місця повинні
дозволяти працівникам оптимально розвивати свої здібності, забезпечувати ефективність праці та
відповідати вимогам створення гідних умов праці. Кадрове планування здійснюється в інтересах як
підприємства, так і її персоналу. Підприємство повинно мати в потрібний час, в потрібному місці, у
потрібній кількості і з відповідною кваліфікацією такий персонал, який необхідний для вирішення
завдань і досягнення цілей. Кадрове планування повинно створювати умови для мотивації більш
високої продуктивності праці та задоволеності роботою. Працівників приваблюють в першу чергу
робочі місця, де створені умови для розвитку їх здібностей та гарантований високий і постійний
заробіток. Одним із завдань кадрового планування є врахування інтересів працівників підприємства.
Кадрове планування має дати відповідь на такі питання: скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де
будуть необхідні? Яким чином можна залучити необхідний і скоротити зайвий персонал без нанесення
шкоди? Як краще використовувати персонал відповідно до його здібностей? Яким чином забезпечити
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розвиток кадрів для виконання нових кваліфікаційних робіт і підтримання знань персоналу відповідно
до вимог організації? Яких витрат зажадають заплановані кадрові заходи ?
Для управління виробництвом потрібно мати повну та правдиву інформацію про хід процесів,
пов’язаних з кадрами, про хід виконання планів. Тому однією з функцій управління кадровим
потенціалом є облік кадрів. Він забезпечує постійний збір, систематизацію та узагальнення даних,
необхідних для управління кадровим потенціалом та контролю за ходом виконання планів і
завдань. Складові ефективного управління кадровим потенціалом наступні:
- чисельність персоналу;
- продуктивність праці;
- витрати на утримання персоналу;
- поповнення (наймання) персоналу;
- адаптація та розвиток персоналу;
- поліпшення умов праці;
- соціальний розвиток підприємства [11; 12].
Однак для управління виробництвом потрібно мати уявлення не тільки про хід виконання плану,
результати господарської діяльності, але і про тенденції та характер змін в роботі з кадрами
підприємства. Осмислення, розуміння інформації досягаються за допомогою економічного аналізу. У
процесі аналізу первинна інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння
досягнутих результатів з даними за минулі відрізки часу, з показниками інших підприємств і
середньогалузевими; визначається вплив різних чинників на величину результативних показників,
виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, перспективи. На основі результатів
аналізу розробляються й обґрунтовуються управлінські рішення щодо ефективності використання
кадрового потенціалу. Економічний аналіз передує рішенням і діям, обґрунтовує їх і є основою
наукового управління кадровим потенціалом, забезпечує його об'єктивність та ефективність. Таким
чином, економічний аналіз - це функція управління, яка забезпечує науковість прийняття рішень.
Як функція управління аналіз кадрового потенціалу тісно пов'язаний з плануванням, оскільки без
глибокого аналізу неможливе здійснення цих функцій. Важлива роль аналізу у підготовці інформації для
планування, оцінки якості та обґрунтованості планових показників, у перевірці та об'єктивної оцінки
виконання планів. Затвердження планів для підприємства по суті також представляє собою прийняття
рішень, які забезпечують розвиток виробництва в майбутньому планованому відрізку часу. При цьому
враховуються результати виконання попередніх планів, вивчаються тенденції розвитку кадрового
потенціалу підприємства, виявляються і враховуються додаткові резерви. Економічний аналіз є засобом
не тільки обґрунтування планів, а й контролю за їх виконанням. Планування починається та закінчується
аналізом результатів діяльності підприємства. Економічний аналіз дозволяє підвищити рівень планування,
зробити його науково обґрунтованим. Аналіз кадрового потенціалу підприємства - специфічний вид
дослідницької діяльності, який має на меті виявлення якісних і кількісних характеристик персоналу
організації, що є критеріями та показниками її ефективного функціонування й подальшого розвитку.
Основні завдання аналізу кадрового потенціалу підприємства: забезпечення та підтримка раціональної
структури кадрів; створення згуртованого колективу; забезпечення функціонування організації
працівниками у необхідній кількості та відповідної якості.
Аналіз кадрового потенціалу - діяльність, що проводиться на різних етапах функціонування
системи управління персоналом для різних цілей, у тому числі:
- при визначенні потреби в персоналі на етапі кадрового планування. Оцінюється існуючий
кадровий потенціал і формуються вимоги до залучення персоналу;
- при відборі персоналу (на етапі його залучення) з метою визначення прийнятності кандидатів
на вакантні посади;
- при визначенні потреби у підвищення кваліфікації персоналу на етапі його навчання та
розвитку. Оцінюється існуючий рівень персоналу порівняно з необхідним і визначається необхідність
навчання конкретних працівників, перевіряється відповідність посади працівників їх компетентності;
- при атестації персоналу, що проводиться регулярно для оцінки стану рівня кадрового
потенціалу та вироблення регулюючих впливів широкого кола, в тому числі: для вжиття заходів з
винагород, просування, покарання, звільнень;розробки заходів змотивації та стимулюванню праці;
планування кадрового резерву; планування персональних переміщень.
Аналіз персоналу - це цілеспрямований процес встановлення відповідності його якісних
характеристик (здібностей, мотивацій і властивостей) займаній посаді. На підставі ступеня вказаної
відповідності вирішуються такі завдання: вибір місця в організаційній структурі та встановлення
функціональної ролі оцінюваного співробітника; розробка можливих шляхів вдосконалення ділових чи
особистісних якостей співробітника; визначення ступеня відповідності заданим критеріям оплати праці
та встановлення її величини.

304

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал

Таким чином, економічний аналіз є важливим елементом в системі управління кадровим
потенціалом, основою розробки науково обґрунтованих планів й управлінських рішень (рис. 2).

Управління кадровим потенціалом

Аналіз
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та структури
персоналу

Аналіз робіт
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працівника

Аналіз добору та
адаптації
новоприйнятих
працівників
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Рис. 2. Схема впливу аналізу кадрового потенціалу на управління кадровим потенціалом
підприємства
Джерело: побудовано автором

Роль аналізу кадрового потенціалу як засобу управління з кожним роком зростає. Це
обумовлено різними обставинами. По-перше, необхідністю неухильного підвищення ефективності
використання кадрового потенціалу у зв'язку з підвищенням науко- і капіталомісткості виробництва.
По-друге, переходом до ринкових відносин. По-третє, створенням нових форм господарювання. У цих
умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію.
Як вже було зазначено, управління кадровим потенціалом буде ефективним, якщо
відповідатиме вимогам наведених принципів, які в свою чергу реалізуються через аналіз кадрового
потенціалу (табл. 1).
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Таблиця 1
Реалізація принципів управління кадровим потенціалом
Принципи управління кадровим потенціалом

Реалізація принципів завдяки економічному аналізу

Орієнтація на зовнішні умови

Аналіз зовнішнього середовища

Існування стратегії розвитку
Трансформація критеріїв оцінки ефективності рівня
кадрового потенціалу

Аналіз стратегічних планів підприємства
Аналіз рівня заробітної плати, інтелектуального капіталу,
продуктивності праці персоналу
Аналіз впливу зовнішнього середовища на зміну кадрового
потенціалу
Аналіз відповідності кадрової політики цілям і завдання управління
кадровим потенціалом
Аналіз виконання повноважень працівника та покладених на нього
завдань
Аналіз результатів роботи працівника

Зворотній зв'язок
Верховенство ієрархії управління над кадровими
інтересами
Комплектність повноважень
Нагляд
Перспективність

Аналіз перспектив розвитку підприємства (стратегічний аналіз)

Комфортність

Аналіз умов роботи працівників

Координація

Аналіз взаємозв’язку керівників і працівників підприємства

Адаптивність планів

Аналіз впливу зміни ситуації на плани підприємства

Співробітництво

Аналіз засобів впливу на персонал

Мотивація

Аналіз мінімізації нереалізованих можливостей

Цільова орієнтація
Комплексний підхід до управління кадровим
потенціалом підприємства
Єдність технології та організації праці

Аналіз розвитку та підвищення кваліфікації працівників
Комплексний аналіз складових елементів системи управління
кадровим потенціалом
Аналіз впливу зміни технології на якість кадрів
Аналіз впливу розвитку кадрового потенціалу на прибутковість
підприємства
Аналіз використання наукового підходу при управління кадровим
потенціалом
Аналіз єдності рішень, планів у всіх підрозділах підприємства

Активна взаємодія сторін
Науковість
Прозорість

Джерело: побудовано автором

Саме реалізація зазначених принципів
через аналітичні дослідження дає можливість
поглибленого вивчення та оцінки ефективності управління кадровим потенціалом підприємства.
Висновки за даного дослідження. Управлінські рішення та дії сьогодні необхідно базувати на
точних розрахунках, глибокому та всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково
обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жоден організаційний, технічний та технологічний
захід не має здійснюватися до тих пір, поки не обґрунтована його економічна доцільність.
Неврахування ролі аналізу кадрового потенціалу призводять до помилок в планах й
управлінських діях та до відчутних втрат. І навпаки, ті підприємства, де серйозно ставляться до
аналізу кадрового потенціалу, мають хороші результати, високу економічну ефективність. Виходячи з
цього, особливо в умовах інноваційної економіки, вкрай важливо приділяти увагу аналітичним
дослідженням кадрового потенціалу підприємства, який формує основу його конкурентоспроможності.
За цих умов виникає потреба в поглибленні та вдосконаленні методичних положень аналізу.
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NEW METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNTING:
PECULIARITIES OF APPLICATION ACCOUNTING AND AUDIT
Постановка проблеми. Міністерство фінансів України 30 грудня 2013 року затвердило наказ
№ 1192 [5], яким було внесено зміни до окремих методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку.
Ці рекомендації мають велике значення для відображення фінансово-господарських операцій в
бухгалтерському обліку та при проведенні аудиту. Про суть цих змін і доповнень і піде мова в даній
публікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження окремих теоретичних i практичних
аспектів формування підходів до використання рахунків бухгалтерського обліку неодноразово
здійснювалися як теоретиками застосування бухгалтерського обліку в Україні (Ф.Ф. Бутинець [1],
С.Ф. Голов [2]), так і бухгалтерами – практиками. Однак, як свідчить аналіз результатів дослідження,
зазначена проблема вимагає подальшого вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження змін, що внесені діючим законодавством
до окремих методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку підприємств і організацій України, та
внесення пропозицій по їх практичному використанню в бухгалтерському обліку та аудиті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни, що розглядаються, направлені на
приведення у відповідність норм П(С)БО та Інструкції № 291 [3]. Втім, не обійшлося і без доповнень в
частині заповнення деяких статей форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».
Характерною особливістю для змінених методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів і біологічних активів) стала норма про те,
що застосування цих рекомендацій не поширюється на підприємства, які у відповідність до
законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ.
Відкориговані також номери та назви деяких субрахунків, які свого часу були змінені наказом від
27.06.2013р. № 627 [6]. Так, субрахунок 423 «Дооцінка активів» у відповідних методичних
рекомендаціях перетворився в субрахунок 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» і 412 «Дооцінка
(уцінка) нематеріальних активів», а з назви субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
виключили словосполучення «від звичайної діяльності».
«Покращення» бухгалтерського обліку основних засобів Міністерство фінансів наповнило «новими»
нормами методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів. Нарахування амортизації
при застосуванні виробничого методу починається з дати, наступної за датою, на яку об'єкт став
придатним для корисного використання, а припиняється - з дати, наступної за датою вибуття.
Також передбачена можливість збільшувати первісну (переоцінену) вартість основних засобів
(далі - ОЗ):
- на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначених у порядку,
передбаченим податковим законодавством;
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- суму індексації, проведеної у порядку, встановленим податковим законодавством, з
відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому п.п.36-38 методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів.
Зазначені коригування не змінюють правил бухгалтерського обліку, а спрямовані на приведення
у відповідність норм П(С)БО та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку.
Крім того, підприємствам Міністерство фінансів рекомендує визначати термін корисного
використання ОЗ в розпорядчому акті. Нагадаємо, що така норма давно прописана як в п. 23 П (С) БО 7
«Основні засоби» [8], так і в п. 145.1.2 ПКУ [10]. При цьому на обов'язковість проведення такого заходу
окремо звертало увагу Міністерство фінансів (лист від 08.08.2012 р. № 31-08410-07-10/19584) [9],
аргументуючи таку позицію тим, що типові форми первинних документів з обліку основних засобів не
містять окремих граф для відображення термінів їх корисного використання (експлуатації). Також
Міністерство фінансів уточнив, що до основних засобів, серед іншого, відносяться капітальні витрати на
поліпшення землі, не пов'язані з будівництвом, а також будівлі, споруди та передавальні пристрої. Разом з
тим незавершені капітальні інвестиції в основні засоби Міністерство фінансів виключило зі складу
класифікаційних груп основних засобів. А вартість земельних ділянок, природних ресурсів та капітальних
інвестицій включив до переліку об'єктів, вартість яких не амортизується. На це особливо слід звернути
увагу як бухгалтерам–практикам, так і аудиторам.
Слід зазначити, що сільгосппродукція та додаткові біологічні активи при первісному їх визнання
оцінюватимуться за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу або за
виробничою собівартістю згідно П(С)БО 16 «Витрати» [7].
Отже, довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно
визначити неможливо, або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можна буде
визнавати і відображати за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу від зменшення корисності.
Міністерство фінансів також виключило з методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
біологічних активів базовий перелік витрат, пов'язаних з біологічними перетвореннями.
У методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів Міністерство фінансів визначило, що
залишок транспортно-заготівельних витрат, облік яких ведеться на окремих субрахунках, включається до
відповідної статті запасів Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства (ф. 1 або ф. 1 - м, 1-мс).
Нагадаємо, мова йде про рядки 1100 «Запаси» і рядки 1101 - 1104 - для форми 1 «Баланс (Звіт
про фінансовий стан)»; рядок 100 «Виробничі запаси» - для форми 1-м «Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва» і рядок 100 «Запаси» - для форми 1-мс «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва».
Певною мірою змінилися й методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів.
Серед іншого Міністерство фінансів роз'яснив, що під немонетарними слід розуміти всі активи,
крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі
грошей. Також уточнено, що відображати в бухгалтерському обліку в складі нематеріальних активів
(далі - НА) потрібно права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторське право
та суміжні з ним права, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.
Як і у випадку з основними засобами, незавершені капітальні інвестиції в НА виключені зі складу
класифікаційних груп НА. У свою чергу, невеликі корективи Міністерство фінансів внесло і в порядок
нарахування амортизації НА. У цілому зміст норми зводиться до наступного: «нарахування
амортизації об'єкта НА (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється
протягом строку його корисного використання, який встановлюється підприємством (у розпорядчому
документі ) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс)».
Цілком передбачувано були додані і нижченаведені норми:
- для нарахування амортизації НА підприємство може застосовувати строки їх корисного
використання, встановлені податковим законодавством;
- нарахування амортизації НА при застосуванні виробничого методу слід починати з дати
введення такого об'єкта в господарський оборот.
Що стосується методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку щодо заповнення форм
фінансової звітності, то варто звернути увагу на такі доповнення.
Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, в додатковій статті
іншого операційного доходу відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які
оцінюються за справедливою вартістю.
Відповідно, і в додатковій статті інших операційних витрат такі підприємства відображають
витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.
Нагадаємо, що в першому випадку мова йде про рядок 2121 «Доходи від змін вартості активів,
які оцінюються за справедливою вартістю», в другому - про рядок 2181 «Витрати від зміни вартості
активів, які оцінюються за справедливою вартістю» Переліку додаткових статей фінансової звітності
до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2).
А ось що стосується доходів і витрат від зміни вартості фінансових інструментів для
підприємств, які не торгують цінними паперами, новоспечені зміни до вищезазначених методичних
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рекомендацій з бухгалтерського обліку адресують їх у рядки: 2240 «Інші доходи» і, відповідно, 2270
«Інші витрати» Звіту про фінансові результати (Звіту по сукупному доході) (форма № 2).
Крім того, у статті «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» наводиться сума дооцінки об'єктів
основних засобів і нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об'єктів протягом звітного
періоду в межах сум раніше проведених дооцінок. Сума дооцінки, яка включається в нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, до складу сукупного доходу розділу II Звіту про фінансові результати не
включається. Ці моменти також повинні враховуватися при заповненні фінансової звітності бухгалтерами,
а також при проведенні аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, розглянуті нами пропозиції щодо
удосконалення методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку є досить важливими як для
вивчення студентами, так і для застосування в роботі бухгалтерів – практиків та аудиторів. Вони
стосуються питань обліку та аудиту активів підприємства, тому що більш структурують не тільки
проведення в обліку окремих операцій, а й відображення результатів цих операцій в фінансовій
звітності. Але дане питання потребує подальшого удосконалення щодо адаптації цих рекомендацій з
метою проведення аудиторських перевірок підприємств.
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Постановка проблеми. Одним з основних завдань суб’єктів господарювання в сучасних
ринкових умовах у відповідності з Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013201ІЗ4 роки, затвердженою постановою Кабміну України № 187 від 27.02.2013 р., є підвищення
ефективності своєї діяльності, що забезпечить загальне підвищення конкурентоспроможності
підприємства [1]. Ефективність діяльності м’ясопереробних підприємств насамперед залежить від
доцільного управління як самим підприємством, так і основними засобами, які являються вагомою
складовою необоротних активів, тому дана проблема постає на сьогоднішній день актуальною.
В умовах сучасного функціонування м’ясопереробних підприємств постає проблема управління
основними засобами як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Зі зміною відносин власності,
різноманітністю організаційно-правових форм бізнесу, методів впливу фінансового механізму на
ефективність виробництва та прагненнями товаровиробників до виготовлення якісної і
конкурентоспроможної продукції постала проблема ефективного управління підприємством, зокрема у
частині забезпечення раціонального формування та управління основними виробничими засобами.
Забезпечення успіху діяльності підприємства залежить не тільки від правильності прийнятих
управлінських рішень, а й від здатності об’єднати та сумістити перебіг формування, оновлення,
використання та вибуття основних засобів шляхом удосконалення результативного механізму
управління. При цьому потрібно враховувати економічні особливості м’ясопереробних підприємств,
що сприятиме швидкій реорганізації, оптимізації усіх сфер використання основних виробничих засобів,
а в загальному зростанню конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим підґрунтям вивчення даної теми є
дослідження, які знайшли своє відображення у працях таких вчених економістів, як Дж. К. Гелбрайт,
Р. Ансофф, А. Чандлер, Ф. Тейлор, Ф. Хедоурі, П. Друкер, А. Файоль, У. Ростоу, Р. А. Фатхутдінов,
О. С. Віханський, О. І. Барановського, Л. Д. Буряка, М. Д. Біліка, Т. В. Галети, А. М. Поддєрьогіна,
В. Колосюка, В. М. Аксьонова, О. С. Батрудінова, Л. А. Баширова, І. О. Бланка, С. О. Сімець та ін.
Однак, слід зауважити, що незважаючи на таку велику кількість і різноплановість наукових джерел,
аналіз показав, що практично відсутні або не мають широкого розповсюдження дослідження в галузі
формування та управління основними засобами на теоретичному і практичному рівні. Зокрема
недостатньо вивчені ці процеси, а також немає створеного механізму.
Враховуючи важливість практичного значення окресленої проблематики та незавершеність
наукових розробок для підвищення ефективності функціонування підприємств зумовлює актуальність
даного дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є з’ясування проблем формування та управління
основних засобів на м’ясопереробних підприємствах, а також визначення необхідності удосконалення
механізму управління основними виробничими засобами.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах економічної нестабільності
важливу роль відіграє побудова ефективної системи управління м’ясопереробними підприємствами, а
насамперед розробки механізму управління основними засобами, які є базовою складовою всього
майна підприємства. Слід зазначити, що для ефективного функціонування механізму потрібно
дотримання певних умов. Для кожної господарської системи ці умови різні, але здебільшого вони
включають установлення твердих гарантій захисту прав при проведенні політичних, економічних і
законодавчих реформ приватної власності, гарантію виконання зобов’язань по контрактах, законів, що
гарантують відповідальність юридичних та фізичних осіб [2].

∗

Науковий керівник: Баланюк І.Ф. – д.е.н., професор

311

СТАТИСТИКА, ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

В економічних словниках розглядається в основному загальне поняття “механізму” як
послідовності станів, процесів, що визначають будь-яку дію чи явище; як систему, що встановлює
порядок певного виду діяльності; як внутрішній устрій (систему ланок) машини, приладу чи апарату,
яка приводить їх в дію [2].
У “Сучасному словнику іншомовних слів” подається трактування даного поняття як сукупність
станів та процесів, які являються складовими якого-небудь фізичного, економічного чи хімічного
процесу [4, с. 638].
Згідно з трактуванням в “Тлумачному словнику економіста” механізм розглядається як
можливість здійснення певних дій для досягнення поставленої мети. Також С. М. Гончаров подає
трактування “механізму управління” як спосіб організації управління суспільним виробництвом з
притаманними йому формами, методами, засобами, що відповідають кожній історичній епосі та
соціально-економічному устрою [5, с. 185].
Економічний механізм служить способом зв’язку між об’єктивними законами та суб’єктивною
людською діяльністю, а його форми, методи, регулятори – суть результатів останньої [6, с. 25].
Е. М. Коротков аналізуючи сучасні системи управління, виокремлює механізм управління як
сукупність мотивів активності діяльності менеджменту, що визначають можливості та ефективність
управління [7, с. 28]. На думку С. А. Сітдікова, механізм управління є найактивнішим елементом
управлінської системи, що забезпечує вплив на процеси, взаємозв’язки та чинники, від яких залежить
результат діяльності керованого об’єкта [8, с. 35]. Дж. К. Лафта досліджує механізм управління як
засоби впливу (комплекс важелів), що використовуються в менеджменті [9, с. 45]. В. М. Мішин
пропонує також доповнення – це комплекс організаційних та економічних складових, що забезпечують
узгоджене, взаємозалежне і взаємопов’язане функціонування елементів системи для досягнення
цілей організації [10, с. 17].
Є. В. Третьяков тлумачить зміст категорії “механізм управління” як сукупність взаємодіючих
елементів (станів, процесів, соціально-економічних норм і правил), об’єднаних спільною метою, що є
інструментами впливу на об’єкт управління [11, с 12]. Г. А. Лавренова характеризує дієвий механізм
управління інтегрує основні складові управління, розкриває їх взаємозв’язок і порядок застосування
[12, с. 114].
Проведені дослідження засвідчили, що на сучасному етапі розвитку теорії та практики
управління процес формування механізму управління основними засобами на м’ясопереробних
підприємствах майже відсутні. Зокрема, слід зазначити, що потребують розробки та обґрунтування
науково-методичні засади щодо узагальненого розуміння сутності та особливостей організаційноекономічного забезпечення управлінського механізму. Також майже відсутні теоретичні та практичні
дослідження щодо аналізу складових механізму управління основними засобами, засоби його
реалізації та напрями вдосконалення з врахуванням особливостей м’ясопереробних підприємств.
Стратегією управління основними засобами на м’ясопереробних підприємствах є забезпечення
максимально ефективного використання при мінімальних затратах на їх утримання та
обслуговування.
Механізм управління становить елементи, які впливають на управлінські відносини або
інформацію як предмет управлінської діяльності. За допомогою інформації здійснюється керівний
вплив на процеси, які відбуваються в системі, для досягнення необхідних бажаних станів (цілей) та
отримується інформація про стани об’єкта управління і системи в цілому.
Механізм управління складається з таких частин: цільова частина - сукупність усіх цілей, на
реалізацію яких спрямована управлінська діяльність (підвищення ефективності виконання основних
функцій системи); функціональна частина - види управлінської діяльності необхідні для виконання
основних функцій організації; методологічна частина - ті методи, які використовуються при виконанні
всіх видів управлінської діяльності, тобто забезпечують виконання функціональної частини;
інструментальна частина - управлінські рішення, повноваження, засоби інформаційно-матеріальноенергетичного впливу на об’єкт управління; технологічна частина - технологія підготовки прийняття і
виконання управлінських рішень; цільова частина - сукупність усіх цілей, на реалізацію яких
спрямована управлінська діяльність.
Управлінський механізм основних засобів є динамічною складовою системи управління
виробництвом, що забезпечує випуск у встановлені терміни планових обсягів продукції при
раціональному використанні матеріальних і трудових ресурсів, виробничого потенціалу.
Механізм
управління
ефективністю
використання
основних
виробничих
засобів
м’ясопереробних підприємств спрямований на вирішення таких основних завдань:
вивчити зарубіжний досвід функціонування організаційно-управлінського механізму;
вивчення складу і динаміки основних виробничих засобів, технічного стану і темпів оновлення
їх активної частини, технічного переозброєння і модернізації, реконструкції підприємства,
впровадження нової техніки;
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- визначення показників використання основних виробничих фондів – фондовіддачі та
фондомісткості, а також факторів, що впливають на них;
- встановлення ступеня ефективності використання засобів праці, характеристика ступеня
екстенсивності та інтенсивності роботи найважливіших груп обладнання;
- забезпечення інтенсивного зростання виробництва м’ясної продукції підприємства та рівня
прибутковості його діяльності;
- забезпечення належних умов для збереження якості м’ясної продукції;
- збільшення прибутковості власного капіталу підприємства.
Згідно поставлених даних завдань, потрібно на підставі вихідних показників фінансовогосподарської діяльності підприємства проводити аналіз стану, зміни, оновлення та використання
основних засобів. Одержані результати дослідження потрібно зіставляти з наявними показниками і в
результаті приймати ефективні управлінські рішення.
Для кращої результативності управлінського механізму на м’ясопереробних підприємствах
потрібно також враховувати принципи на яких він базується:
1. Відповідність (підпорядкованість) стратегічним цілям економічного розвитку підприємства.
Механізм забезпечення ефективності використання основних засобів повинен створювати необхідні
матеріальні та фінансові умови для реалізації цілей і завдань економічного розвитку підприємства в
цілому.
2. Перспективність. Механізм забезпечення ефективності використання основних виробничих
засобів повинен передбачити умови для розширення підприємства та підвищення ефективності його
діяльності в майбутніх періодах на основі оптимізації співвідношення між вирішенням поточних та
перспективних завдань розвитку.
3. Обґрунтованість управлінських рішень за характером відтворення основних засобів
підприємства. Обґрунтування потреб в основних засобах слід проводити на основі кваліфікованого
аналізу стану і використання основних виробничих фондів, вивчення резервів підвищення
ефективності їхнього використання.
4. Ефективність. Формування відтворювальних процесів на підприємстві повинно базуватися на
умові досягнення економічного або соціального ефекту, що має кінцевий економічний вимір.
5. Принцип безперервності і надійності виявляється у створенні таких організаційногосподарських та технічних умов, за яких досягається стійкість і безперервність заданого режиму
виробничого процесу. Вирішення цього завдання забезпечується: надійністю та злагодженістю
функціонування як самої управляючої системи та її органів, так і об’єкта, яким управляють.
6. Принцип планомірності, пропорційності та динамізму означає, що система управління має
бути націлена на вирішення не тільки поточних, а й довгострокових завдань розвитку підприємства,
може нести матеріальну, юридичну, адміністративну відповідальність за якість прийнятого рішення і
повноту його реалізації.
Дотримання вимог цих принципів потребує безперервного збору, обробки та аналізу різної
інформації: науково-технічної, економічної, правової та ін. Це, у свою чергу, передбачає використання
новітньої комп’ютерної техніки та математичних методів як важливої передумови нормального
функціонування механізму управління економікою на всіх її рівнях, і передусім на підприємствах.
Таким чином, механізм управління основними засобами є сукупністю взаємопов’язаних методів
та засобів. Особливість у формуванні організаційної структури підсистеми полягає у конкретизації
цілей, функцій і завдань по об’єктах управління, деталізації складу норм і нормативів споживання,
системі планових і оцінюваних показників ефективності використання основних засобів. Комплексний,
системний підхід передбачає всебічний аналіз і вивчення результатів заходів на стадії формування,
використання, оновлення й вибуття основних засобів. Практичне застосування управлінського
механізму забезпечить високу якість оперативно-виробничої діяльності, науковий рівень і гнучкість
планування, процес заготівлі високоякісної сировини, ритмічність виробництва та випуск
конкурентоспроможної продукції.
Нами запропонований механізм управління основними засобами на м’ясопереробних
підприємствах, з врахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на
конкурентоспроможність підприємства, забезпечення повноцінного процесу виробництва, оцінка стану
дієвості управлінської системи та визначення напрямків її удосконалення (рис. 1).
Вивчені дослідження дозволяють сформувати основні складові управлінського механізму
розробленого для м’ясопереробних підприємств, який враховує особливості їхнього функціонування.
Слід розглянути 4 етапи управління на яких основні засоби формуються, використовуються,
оновлюються та вибувають. Першочерговим завданням при розробці схеми потрібно визначити
цільові орієнтири та установки управління: узгодження роботи всіх цехів і дільниць, забезпечення
ритмічності виробництва, пропорційність завантаження обладнання, скорочення тривалості
виробничого циклу, формування якісної сировинної бази, зниження собівартості продукції,
забезпечення поставок на якості, в установлені терміни, з ефективним використання виробничих
ресурсів.
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НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЙ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
МОТИВА
ЦІЯ

ПЛАНУВА
ННЯ

ОРГАНІЗА
ЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МОНІТО
РИНГ

КОНТРО
ЛЬ

УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

1 ЕТАП
Формування

– придбання необхідних основних засобів;
– будівництво нових споруд;
– грошові та матеріальні внески засновників;
– доходи, одержані від реалізації продукції;
– доходи від цінних паперів;
– оперативний та фінансовий лізинг;
– кредити банків та інших кредиторів;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– надходження від роздержавлення і приватизації
власності;
– безоплатні
або
благодійні
внески,
пожертвування

Фінансування
власні кошти

позичені

залучені інвестиції

– збільшення екстенсивного завантаження;
– підвищення інтенсивного навантаження;
– автоматизація та механізація виробництва;
– вибір правильних методів амортизації;
– застосування прогресивних форм організації та
управління виробництвом;

кредитування

2 ЕТАП
Використання

Забезпечення
кадрові

технологічні

технічні

економічні

ресурсні

соціальні

політичні

рсні

3 ЕТАП
Оновлення

– модернізація;
– розширення;
– реконструкція;
– технічне переозброєння;
Фінансування

власні
кошти

довгостроковий
капітал

власний
капітал

кредитування

фінансовий та
оперативний лізинг

– фізичний та моральний знос;
– продаж (реалізація) іншій юридичній або
фізичній особі;
– дарування, безоплатна передача;
– вилучення засновником;
– обмін, нестачі крадіжки;
– внесок до статутного капіталу іншого
підприємства;
– передача в рахунок сплати заборгованості;
– ліквідація при аваріях, стихійних лихах

4 ЕТАП
Вибуття

Результативність
утилізація

отримання
доходу

оприбуткування матеріальних
цінностей

отримання інших
активів

Рис. 1. Механізм управління основними засобами на м’ясопереробних підприємствах
Джерело: авторська розробка
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На думку багатьох учених, зокрема Буздалова І. [13, с. 77], О. О. Ежевського, Л. Хитруна
[14, с. 115], Луценко О. А. [15, с. 18], М. Мирошниченка [16, с. 104], з метою формування вдалої
структури основних виробничих засобів у перспективі необхідно забезпечити розвиток передумов для
швидкого скорочення пасивної частки основних засобів і зростання активної їх складової, адже її
питома вага у промисловому виробництві сягає понад 40%, що на 15% менше за такий самий
показник у сільському господарстві.
I етап. На цьому етапі проводиться управління процесом формування основних засобів,
визначаються джерела, тобто складові за допомогою яких основні засоби надходять на підприємства,
дане питання регулюється Господарським кодексом України [17, с. ] і включає таких перелік:
- придбання необхідних основних засобів;
- будівництво нових споруд;
- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи, одержані від реалізації продукції;
- доходи від цінних паперів;
- оперативний та фінансовий лізинг;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення і приватизації власності;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування.
Розглянемо їх докладніше.
Придбання необхідних основних засобів - найпоширеніший спосіб отримання об’єктів основних
засобів. Придбані за плату основні засоби, зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка,
відповідно до п. 8 П(С)БО 7 “Основні засоби”, складається з таких витрат:
- суми, сплаченої постачальникам та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт
(без непрямих податків);
- реєстраційних зборів, державного мита та інших аналогічних платежів;
- ввізного мита (для імпортованих основних засобів);
- непрямих податків, що сплачуються при придбанні основні засоби (якщо вони не
компенсуються суб’єкту підприємницької діяльності);
- затрат на страхування ризиків доставки основних засобів;
- затрат на транспортування, установку, налагодження, монтаж основних засобів;
- інших витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням основних засобів до стану, в якому
вони придатні для використання із запланованою метою.
Будівництво здійснюють господарським або підрядним способом. Підрядний спосіб будівництва
більш прогресивний, ніж господарський, бо його виконують спеціалізовані будівельні організації, які
мають свої кадри будівельників, будівельні машини і механізми, практичний досвід роботи тощо.
Проте підприємства великий обсяг будівельних робіт виконують господарським способом.
Первісна вартість основних засобів, які надходять на підприємство в результаті будівництва
включає:
- вартість робіт (послуг), виконаних (наданих) сторонніми спеціалізованими підприємствами;
- вартість устаткування, що вимагає монтажу;
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- накладні витрати, зв’язані з будівництвом об’єкта;
- інші витрати, безпосередньо зв’язані з будівництвом об’єкта (одержання дозволу і відведення
будівельного майданчика; розшукові роботи на площадці; проектні роботи; оплата професійних
послуг, наприклад, архітекторів, геодезистів і т.п.).
За рахунок майнових внесків (вступних, членських, цільових тощо) учасників формується майно
об’єднання підприємств [17, с. 123]. Пайовий внесок – представляє собою суму грошового внеску,
сплачену юридичною або фізичною особою при вступі до спільного підприємництва. Пайовий внесок є
обов’язковим для вступу до товариства з обмеженою відповідальністю, змішаного товариства,
спільного українсько-іноземного товариства. Він вноситься: грошовими коштами; шляхом передачі у
власність підприємства майна і інших матеріальних цінностей; прав користування землею, водою і
іншими природними ресурсами; майнових прав (в тому числі на використання винаходів, “ноу-хау”);
шляхом представлення майна у користування господарюючого суб’єкта без відшкодування на протязі
деякого проміжку часу витрат володаря (на утримання, ремонт, амортизацію будівель, приміщень,
обладнання, інструментів, транспорту); шляхом відрахувань від заробітної плати робітників на протязі
деякого проміжку часу.
Доходи, отримані від продажу цінних паперів. Цінні папери представляють собою грошові
документи. До них відносяться акції, облігації, векселі, заставні свідоцтва, страховий поліс і ін.
В даний час кредит має величезне значення. Він вирішує проблеми, що стоять перед всією
економічною системою. Так за допомогою кредиту можна перебороти труднощі, пов’язані з тим, що на
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одній ділянці визволяються тимчасово вільні кошти, а на інших виникає потреба в них. Кредит
акумулює капітал, що визволився, тим самим, обслуговує прилив капіталу, що забезпечує нормальний
відтворювальний процес. Також кредит прискорює процес грошового обігу, забезпечує виконання
цілого ряду відносин: страхових, інвестиційних, грає велику роль у регулюванні ринкових відносин.
II етап. На цьому етапі потрібно проводити управління використання основних засобів, яке має
важливе значення для розвитку діяльності підприємства, оскільки збільшується економічний потенціал
і виробничі можливості галузі, підвищується технічний рівень виробництва та збільшуються темпи
зростання продуктивності праці, поліпшення якості промислової продукції та інших показників.
Управління процесом використання основних засобів включає такі напрями:
- збільшення екстенсивного завантаження;
- підвищення інтенсивного навантаження;
- автоматизація та механізація виробництва;
- вибір правильних методів амортизації;
- застосування прогресивних форм організації та управління виробництвом.
Збільшення екстенсивного завантаження в межах календарного фонду часу включає такі
складові, як скорочення простоїв машин та обладнання, підвищення коефіцієнту змінності роботи
виробничого обладнання, зниження кількості недіючого і прискорення виведення з експлуатації
непотрібного і зайвого обладнання.
Підвищення інтенсивного навантаження (продуктивності в одиницю часу) розглядає такі
складові, як впровадження нових високоефективних технологій, інтенсифікація виробничих процесів,
застосування прогресивних форм і методів організації виробництва, освоєння в стислі терміни
експлуатаційних показників введених в дію нових об’єктів нової техніки.
Автоматизація та механізація виробництва - головний напрям науково-технічного прогресу,
вищий ступінь механізації виробництва, при якому ручна праця замінюється машинною як на
основних, так і на допоміжних взаємопов’язаних операціях, на роботах по створенню певного виробу
або виконанню закінченого виробничого процесу. Комплексна механізація створює умови для повної
автоматизації виробництва.
Внутрішній контроль ефективності використання основних засобів, правильність вибору методів
нарахування амортизації та напрямки використання акумульованих коштів забезпечують раціональне
управління ризиками та надають можливість вичерпного інформативного забезпечення розрахунку
оптимальних напрямків стратегічного розвитку підприємства.
Під внутрішнім контролем амортизації основних засобів слід розуміти процес виявлення
відхилень, зловживань і безгосподарності, а також усунення та попередження їх появи у майбутньому.
Причому даний контроль організовується власником, а здійснюється здебільшого бухгалтерською
службою, що викликає конфлікт інтересів, тому, на підприємствах для цілей управління необхідно
створювати окремі підрозділи (відділи) внутрішнього контролю.
III етап. Третім етапом проведення управління основними засобами на м’ясопереробних
підприємствах слід відмітити процес оновлення, який являється наслідком інтенсивного відтворення
та використання діючих основних засобів підприємства. Ці процеси сприяють постійному
підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства та дають змогу збільшувати обсяг
виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за
рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління,
підвищувати фондовіддачу і прибутковість.
На даному етапі слід проводити управління на відповідних позиціях:
- модернізація - управління вдосконалення конструкції, що забезпечує підвищення
продуктивності об’єкта, який модернізується, сприяє розширенню його технологічних можливостей до
рівня сучасних технічних і технологічних вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшенню умов праці.
Це порівняно незначні зміни в конструкції робочих механізмів, машин, установок та іншого
обладнання, а також матеріалів та методів обробки;
- реконструкція - управління комплексом заходів щодо збільшення виробничих потужностей,
підвищення продуктивності праці, технічного рівня виробництва з метою збільшення випуску продукції,
зниження її собівартості з як найменшими затратами матеріальних і грошових ресурсів на одиницю
введеної потужності;
- розширення відбувається шляхом відновлення основних засобів в кожному наступному циклі у
зростаючому масштабі щодо кількості та якості виготовленого продукту;
- технічне переозброєння діючих основних засобів відноситься комплекс заходів по підвищенню
техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової
техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і
фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також по удосконаленню
загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переозброєння діючих підприємств
здійснюється за проектами і кошторисами на окремі об’єкти або види робіт, що розробляються на
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основі єдиного техніко-економічного обґрунтування та у відповідності з планом підвищення технікоекономічного рівня галузі (підгалузі), як правило, без розширення виробничих площ.
Фінансування оновлення основних засобів є важливою ланкою процесу управління, і воно
зводиться до п’яти варіантів:
- перший з них ґрунтується на тому, що весь обсяг оновлення цих активів фінансується за
рахунок власних коштів;
- другий і третій з них заснований на змішаному фінансуванні оновлення основних засобів за
рахунок власного й довгострокового позикового капіталу;
- четвертій варіант передбачає оновлення їх винятково за рахунок кредитування (кредит - це
економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу перерозподілу вартості на
засадах повернення і, як правило, з виплатою процента);
- п’ятий варіант полягає оновленні основних засобів за рахунок фінансового чи оперативного
лізингу.
Управління основними засобами на підприємстві є організаційно-плановою системою,
складовими якої є взаємопов’язані елементи в управлінському процесі (цілі, мета, функції та методи,
що забезпечують цілеспрямовану діяльність). Основою формування механізму є управління
основними виробничими засобами на всіх стадіях виробництва продукції, зокрема, ресурсного
забезпечення, виробництва та збут продукції. Елементи досліджуваного механізму в їх синергійному
поєднанні забезпечують необхідні умови для ефективного функціонування м’ясопереробних
підприємств. Використання інноваційних інструментів забезпечуватиме оперативність та високу
дієвість управлінського механізму.
IV етап. Четвертій етап управління основними засобами - це етап на якому основні засоби
вибувають із підприємства, об’єкт припиняється визнаватися активом, а тому не очікуються майбутні
економічні вигоди від його використання або продажу. Слід розрізняти такі напрями вибуття:
- фізичний та моральний знос (фізичний знос - це поступова втрата основними засобами
споживної вартості в процесі експлуатації; моральний знос внаслідок створення нових,
прогресивніших і економічно ефективних машин та устаткування) Фінансовий результат від ліквідації
об’єктів основних засобів внаслідок фізичного або морального зносу визначається як різниця між
доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків) та залишковою вартістю об’єкта й
витратами, пов’язаними з його ліквідацією;
- продаж (реалізація) іншій юридичній та фізичній особі відбувається за умови, коли основні
засоби для підприємства не несуть матеріальної цінності, а в результаті продажу їх м’ясопереробне
підприємство тримає додатковий дохід;
- дарування, безоплатна передача (за договором дарування один бік безоплатно передає чи
зобов’язується передати річ у власність або майнове право), операції по дарування основних засобів
позначаються на обліку у звичайному порядку, як та інші операції з їх вибуття; безоплатна передача
належить до операцій з продажу основних засобів, адже відбувається перехід права власності
(щоправда, без компенсації), тому необхідно зменшити балансову вартість, (сума продажу в цьому
випадку, як і для безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), визначатиметься залежно від того, хто є
отримувачем таких основних засобів [19]. Безоплатна передача об’єктів основних засобів належить до
операцій реалізації та оподатковується. Зобов’язання з податку на додану вартість нараховується
передаючою стороною, на залишкову вартість об’єкта. Податок на прибуток сплачує одержувач
об’єкта, якщо він не зареєстрований як неприбуткова або благодійна організація;
- вилучення замовником основних засобів означає для підприємства вибуття, не впливає на
суму власного капіталу, а лише показує, що цей капітал належить підприємству, але не закріплений за
конкретною особою (акціонером), в подальшому основні засоби повинні бути або перепродані, або
анульовані;
- обмін, нестачі, крадіжки (втрати від нестачі основних засобів, виявленої інвентаризацією, або
їх крадіжка визначаються та відображаються в обліку залежно від того, встановлені винні особи, чи ні);
- внесок до статутного капіталу іншого підприємства (статутний капітал формується за рахунок
внесків засновників, при цьому внесками учасників і засновників до статутного капіталу товариства
можуть бути не тільки грошові кошти, але й будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності
(ст. 86 Господарського Кодексу) [20]. Коли юридична особа вносить основні засоби до статутного
фонду іншої юридичної особи й отримує натомість корпоративні права, емітовані такою юридичною
особою, тоді ця операція, уважається прямою фінансовою інвестицією. Відповідно засновник виступає
тут у ролі інвестора. При такій передачі право власності на основні засоби переходить від інвестора
до емітента за компенсацію у вигляді отриманих корпоративних прав. Вартість внеску до статутного
фонду визначається за домовленістю між засновником та емітентом. При цьому встановлюється
справедлива (договірна) вартість об’єктів основних фондів, що передаються. Внесок оцінюється у
гривнях та є часткою учасника і засновника у статутному фонді підприємства-емітента. Вартість
внеску фіксується в акті оцінки основних засобів (довільної форми), у протоколі зборів засновників і в
статуті підприємства, якщо інше не встановлено законом;
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- передача в рахунок сплати заборгованості, один з способів, яким основний засіб може
опанувати підприємство - підписання договору міни, за договором міни кожна зі сторін зобов’язується
передати у власність з іншого боку один товар за інший;
- ліквідація при аваріях, стихійних лихах, в таких випадках вибуття об’єкти вилучають зі складу
діючих основних засобів підприємства, документом на списування основних засобів є акт про
ліквідацію основних засобів, (у ньому зазначають причини вибуття, технічний стан, первинну вартість,
суму зносу (амортизації), затрати на ліквідацію, найменування і вартість можливих для використання
залишків від ліквідації, вартість капітальних ремонтів за час експлуатації, результати ліквідації;
- невідповідності критеріям визнання активом, а саме не існує ймовірність того, що підприємство
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, а також його
вартість не може бути достовірно визначена.
Висновки та подальші дослідження. Для підвищення рівня ефективності господарювання
м’ясопереробних підприємств та інтенсивного ведення виробництва необхідно забезпечити
безперервне відтворення і нагромадження основних виробничих засобів до рівня їх перспективної
потреби, зокрема за рахунок збільшення в них капіталовкладень.
Запропонований сформований механізм управління основними засобами потребує адаптації до
умов та особливостей м’ясопереробних підприємств.
Економічні зміни сьогодення створюють об’єктивні умови для визначення методів та підходів
управління основними засобами. Правильна постановка проблеми дає змогу підприємству
сформувати управлінські завдання, прийняти управлінські рішення, розробити заходи розвитку
конкурентних переваг та адаптувати підприємство до нестабільних умов господарювання. На нашу
думку, описані вище підходи та методи відіграють важливу роль в управлінні основними засобами.
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Постановка проблеми полягає у необхідності ґрунтовного дослідження ринкових
особливостей новітніх високотехнологічних галузей [1; 47]. Мережні галузі охоплюють такі повсякденні
сьогодні речі, як телефон, Інтернет, електронну пошту, комп’ютерне апаратне забезпечення (АЗ) та
програмне забезпечення (ПЗ), музичні плеєри та відеопрогравачі, відеофільми, операції зв’язку у
банківській справі, правничу допомогу, авіалінії тощо. Функціонування цих речей базується на
досягненнях мережної економіки – однієї з найбільш динамічних галузей усієї індустріальної
організації [2]. Мережна економіка досліджує такі новітні особливості, як вплив мережної діяльності на
стратегічні взаємодії між фірмами та вплив соціального спілкування на рішення споживачів стосовно
купівлі продуктів і послуг. Мережна економіка вивчає як особливості окремих галузей, так і те мережне
спільне, що їх об’єднує.
Аналіз останніх досліджень і публікацій слід проводити для внутрішнього та зовнішнього
ринків. Якщо ринкова економіка стала шкільним предметом, то мережну економіку бажано знати
кожному працівнику відповідної галузі з кваліфікацією бакалавра [3–5; 8]. Є багато ринків товарів і
послуг, які мають характеристики мережних продуктів. Основні характеристики цих ринків, які
вирізняють їх від ринків зерна, молочних продуктів, яблук [9], облігацій, – це зовнішні ефекти,
доповнюваність, сумісність і стандарти, втрати від переключення й зачинення (lock-in), значні
масштаби економіки у виробництві.
Сучасна мережна економіка вивчає споживчий попит за мережних ефектів, рішення щодо
сумісності та стандартизації, технологічні просування в мережних галузях, двосторонні ринки,
інформаційні мережі й інтелектуальну власність, соціальний вплив. Розвиток мережної економіки
показано у відповідних оглядах [19; 22; 34; 46]. Власне мережа – це група користувачів (споживачів
або фірм), які використовують продукти і послуги, основані на подібних технологіях.
Аналіз останніх результатів дослідження засвідчує доцільність вивчення питань організація
функціонування мережних галузей.
Постановка завдання. Мета статті – вивчити мережні ефекти на основі достатньо стислої
аналітичної моделі, що демонструє логіку основних висновків, огляду літератури та інших результатів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні результати виходять з того, що
наявність мережних ефектів прийняття стандарту може сильно впливати на ринкову поведінку фірм.
Точна сутність ринкового результату (скажімо, споживчого прийняття нового стандарту) залежить від
того, як споживачі формують сподівання щодо розміру мережі користувачів. Покладання на спільні
споживчі очікування породжує множинні рівноваги, де в одній рівновазі всі споживачі приймають нову
технологію, позаяк в інших рівновагах нову технологію не приймають. Всі рівноваги раціональні на
погляд споживачів, бо рівноваги відбивають найкращий відгук на рішення всіх інших споживачів ринку.
Приклад такої поведінки – це факсові апарати, які використовувалися у 1950-х рр. станціями
обслуговування польотів для передачі карт погоди щогодини (передача однієї сторінки забирала тоді
приблизно годину). Незважаючи на свої технічні характеристики, факси посідали сприятливе ринкове
положення до середини 1980-х рр. Протягом п’ятирічки 1982–1987 рр. попит і пропозиція факсів
вибухнули: якщо до 1982 р. лише дехто мав факс, то після 1987 р. більшість підприємств мали факси.
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Інтернет виявив такий самий зразок прийняття: якщо перше повідомлення електронною поштою
відбулося у 1969 р., то прийняття розпочалося в середині 1980-х рр. Інтернет поступово розвивався
до 1990 р., але з 1990 р. Інтернет-трафік принаймні подвоюється щороку.
Всі ці приклади піднімають фундаментальне питання, коли сподіватися на моду нової технології.
Пов’язане питання – якою має бути мінімальна кількість (критична маса) користувачів, що за наявності
мережних зовнішніх ефектів стимулюватиме всіх потенційних споживачів приймати нову технологію.
Мережні ефекти – це особливий тип екстерналії, за якого попит споживачів та/або прибутки фірм
безпосередньо стосується кількості споживачів та/або виробників, що використовують ту саму (чи сумісну)
технологію. Встановлено, що мережні ефекти породжуються зростаючим рівнем прийняття (популярності)
товару чи послуги. Мережні ефекти споживання можуть бути як позитивними (коли споживачі дістають
перевагу від збільшення кількості споживачів, що використовують такий самий або сумісний бренд
(продукт з виразними технічними специфікаціями)), так і негативними (коли споживачам гірше від того, що
більше споживачів використовують той самий або сумісний бренд). Негативні мережні ефекти
породжуються перевантаженням або зіткненням, а також снобізмом або марнославством, коли споживач
втрачає у сенсі належності до елітної групи з ростом рівня прийняття продукту.
Іноді розрізняють прямі й непрямі мережні ефекти, хоча вони мають те саме джерело [16]. Прямі
мережні ефекти передбачають наявність додаткового користувача, який має прямий (позитивний або
негативний) ефект на інших членів мережі: члени мережі дістають додатну чи від’ємну цінність від
здатності безпосередньо взаємодіяти з додатковим (новим) членом [7]. Непрямі мережні ефекти не
мають такої безпосередньої складової, але натомість включають масштаби економіки: наприклад, у
мережі кредитних карток користувач не має прямого виграшу від того, що має кредитну картку ще
хтось, проте кожна додаткова особа заохочуватиме більше торговців приймати кредитну картку [6].
Таким чином, тримач картки матиме більший вибір серед торговців, які приймають цю картку.
Оскільки виграші споживання залежать від поєднання доповнювачів, то мережна економіка
стосується ситуацій, де споживання складається із систем доповнювачів [15]. У випадку прямих мереж
серед абонентів встановлюються взаємозв’язки. У випадку непрямих мережних ефектів
доповнювачами є АЗ і ПЗ. Різні підходи до сумісності (підходи мережних зовнішніх ефектів,
компонентів і різноманіття програмного забезпечення) часто ведуть до дуже схожої рівноважної
корисності як функції кількості користувачів даного бренду. Чим більше людей купують даний бренд
апаратного забезпечення, тим більше ПЗ буде написано для цього бренду. Тому рівновага залежить
від кількості користувачів, а не від кількості застосувань ПЗ, що підтримує дане куплене АЗ.
Коли фірми захоплюють частку ринку до того, як зіштовхуються з конкуренцією, то мережні
ефекти, пов’язані з їхніми встановленими базами, породжують витрати переключення (switching costs)
з одного бренду на інший (несумісний) бренд. Це трапляється тому, що споживачі (або фірми) можуть
зазнавати короткострокових втрат відключення від своєї встановленої мережі користувачів перед тим,
як отримати змогу дістати повний доступ до нової мережі користувачів. Наприклад, споживачі
зазнають втрат переключення на менш популярні несумісні бренди (технології). Витрати
переключення [22] і мережні ефекти є взаємопов’язаними.
Стверджують, що споживчі переваги виявляють позитивні (негативні) мережні (зовнішні) ефекти,
коли споживча корисність збільшується (зменшується) з ростом кількості споживачів, які
використовують той самий або сумісний бренд. Аналогічно можна визначити мережні зовнішні ефекти
виробництва: наприклад, стверджують, що виробничі технології виявляють мережні ефекти, коли
прибуток фірми збільшується з ростом рівня прийняття фірмами тих самих або сумісних технологій.
Найкращий спосіб розпочати аналіз мережних ефектів – описати попит на телекомунікаційні послуги.
Телекомунікація – це мережа, в якій корисність кожного користувача збільшується з ростом загальної
кількості інших користувачів, доступних через цю мережу. Споживач не бажатиме платити за
телефонний зв'язок, якщо через дану мережу не можна спілкуватися з іншими споживачами.
Підприємства використовуватимуть факсові апарати лише тоді, коли інші підприємства здатні
посилати і приймати факсові повідомлення. Людина не платитиме за послуги електронної пошти,
якщо такої пошти немає в інших людей. Електронна пошта та повідомлення мобільних телефонів
змусили закрити всі телеграфні відділення Індії з липня 2013 р.
Оскільки серед n абонентів є L ( n) = n ( n − 1) / 2 потенційних прямих зв’язків (links), то
споживчу чутливість до розміру телекомунікаційної мережі можна вимірювати як

L (n + 1) − L (n) = (n + 1) n / 2 − n (n − 1) / 2 = n (n + 1 − n + 1) / 2 = n .
Виходячи з цього і припускаючи, що потенційні абоненти індексуються x ∈ [0, 1] ,

можна

побудувати попит на телекомунікаційні абонентські послуги [44]. Нехай споживачі з малими
значеннями x ≥ 0 цінують таку підписку високо, а споживачі з великими значеннями x ≤ 1 цінують її
низько. Тоді сподівана корисність (utility) потенційного абонента
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(1 − β x ) α qe − p, x є абонентом
Ux = 
,
0, x не є абонентом


(1)

p – абонентська плата (price), qe – очікувана (expected) загальна кількість (quantity)
абонентів, 0 < α – міра інтенсивності мережних ефектів (більше значення α означає, що споживачі
більше цінують здатність спілкуватися з qe абонентами), 0 < β – ступінь споживчої неоднорідності
де

за виграшем споживачів від цієї послуги. Модель (1) узагальнюють на множинних абонентів і складні
тарифи [38].
Позначимо N кількість потенційних абонентів кожного типу x ∈ [0, 1] (щільність населення).
Рівняння (1) означає, що існує такий абонент (subscriber)

x ( p ) ∈ [0,1] ,

якому байдуже,

підписуватися чи не підписуватися до послуги:
Звідси за повного

[1 − β x ( p )]α qe − p = 0 .
передбачення qe = N x ( p ) маємо квадратичну

функцію

p [ x ( p)]

оберненого попиту на цю телекомунікаційну послугу:

p = [1 − β x ( p )]α N x ( p ) = α N x ( p ) − α β N [ x ( p )]2 .
(2)
Звичайними римськими символами ( n , p , qe , x ) позначаємо ендогенні змінні, а прописними
римськими і грецькими символами ( N , α , µ ) – екзогенні параметри. Із залежності (2) випливає
умова максимізації абонентської плати:

0 = α N x′( p ) − 2 α β N x ( p ) x′( p ) ,
x ( p ) = 1 / (2 β ) за припущення x′( p ) > 0 .

Підставляючи останню рівність у співвідношення (2), отримуємо максимальну абонентську
плату:

всіх

p = [1 − β x ( p )]α N x ( p ) = [1 − β / (2 β )]α N / (2 β ) =
= (1 − 1 / 2) α N / (2 β ) = α N / (4 β ) .
Тому зростання значень α , N розтягує криву p [ x ( p )] вгору, збільшуючи готовність платити
споживачів послуги. Будь-якій величині абонентської плати p s ∈ [0, α N / ( 4 β )] в міру

співвідношення (2) відповідає високе (high) рівноважне значення попиту

x H ( ps ) = (α N + Z ) / (2 α β N )

та низьке (low) рівноважне значення попиту

x L ( ps ) = (α N − Z ) / (2 α β N ) ,

де

Z = α N (α N − 4 β ps ) . Для p > α N / (4 β )

рівноважний попит є нульовим.

Вищенаведений аналіз висвітлює дві спільні характеристики споживчого попиту і вибору за
мережних ефектів – а) множинність споживчих рівноваг і б) проблему координації.
а) Якщо при кожній заданій ціні

ps

всі споживачі вірно передбачають низький попит

q L = N xL ( p s ) , то цей попит втілюватиметься, бо платитимуть за послугу тільки споживачі
x ∈ [0, x L ( ps )) , які цінують її високо. Якщо всі споживачі передбачають високий попит, то виграш
від

більшої

очікуваної

мережі

стимулюватиме

платити

за

послугу

також

споживачів

x ∈ [ xL ( p s ), x L ( ps )) , які цінують її низько. Величину q L = N xL ( p s ) називають критичною
масою абонентів за ціни ps . Критична маса – це мінімальна кількість абонентів, яку надавач послуги
має забезпечити для того, щоб гарантувати ненульовий попит на цю послугу. Дана критична маса є
нестійкою рівновагою тому, що мале збільшення кількості абонентів стимулюватиме до підписки
загалом

qH = N xH ( ps )

споживачів. Показано, що критична маса не залежить від галузевої

пропозиції, залежної від ринкової структури [20]. Досліджувалося питання прибутку монополіста при
встановленні низької вступної ціни для притягнення критичної маси підписників, а також питання
пом’якшення проблеми часової несумісності для динамічної монополії [12; 14].
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б) Споживачам потрібно знати фактичну кількість інших абонентів, щоб прийняти рішення
стосовно підписки. Наприклад, рівноважний попит нульовий для α = 0 , коли всі споживачі
припускають, що число інших абонентів нульове: таке припущення є самовтілюваним.
Попит на телекомунікації вивчався з урахуванням можливості негативного зовнішнього ефекту
підписки при вищих рівнях проникнення послуги [52]. Функції попиту з мережними ефектами
пояснюють, чому деякі розважальні установи не підвищують ціни за постійного надлишкового попиту і
високої популярності [11; 33].
Кілька авторів емпірично перевіряли гіпотезу мережних зовнішніх ефектів. На рівняннях
гедонічної ціни (ціни, настроєної до якості) для програм (електронних) таблиць перевірялося існування
мережних ефектів і було показано, що споживачі готові платити значну премію за таблиці, сумісні з
платформою Lotus (яку викупила MicroSoft), і за таблиці, які пропонують зв’язки із зовнішніми базами
даних [23]. Досліджуючи зв'язок між встановленою базою та ціною пакета ПЗ, було показано, що
збільшення встановленої бази продукту на 1 % пов’язувалося з підвищенням ціни на 0.75% [13].
Показано, що продукти, які дотримувалися колись популярного деревоподібного інтерфейсу меню
Lotus, цінилися в середньому на 46% вище. При перевірці мережних зовнішніх ефектів на стандартах
сумісності передачі файлів було знайдено, що мінливість цін пояснює тільки стандарт сумісності
файлу з Lotus [24]. Мережні ефекти на ринку DVD (Digital Versatile Disc) можна охарактеризувати
шляхом емпіричної перевірки того, як попереднє оголошення конкуруючого стандарту DIVX (DIgital
Video eXpress) тимчасово уповільнило прийняття технології DVD [18]. Було знайдено сильні мережні
ефекти на ринку мобільних телефонів Польщі у 1996–2001 рр., а також показано, що нехтування
мережними ефектами призводить до надмірної оцінки еластичності попиту [30]. При побудові часових
рядів квартальної динаміки рівня проникнення Інтернет-послуг для Польщі, Словаччини, Туреччини,
Угорщини, України у 2007–2012 рр. було ідентифіковано періоди входу в ринок смартфонів [35].
Подібну структуру попиту використовували для калібровки параметрів, які вимірюють споживчу
оцінку мережних ефектів, виходячи з агрегованих даних часових рядів про ціни та обсяги продажу на
ринку факсів США [21]. За даними 1979–1992 рр. визначено, що стрімке підвищення попиту на факси
наприкінці 1980-х рр. керувалося не стільки зовнішніми зсувами споживчого попиту та ціновими
знижками, скільки ефектом зворотного зв’язку, спричиненого минулими й очікуваними підвищеннями
розміру встановленої бази.
Перевірялися й оцінювалися величини мережних зовнішніх ефектів у платіжній системі
автоматизованої розрахункової палати (automated clearinghouse, ACH) Федеральної резервної
системи (ФРС) США [29]. Було знайдено мережні зовнішні ефекти від технологічного просування,
впливу групи рівноправних осіб, економік масштабу, ринкової влади. Виявилося, що платіжна система
ACH використовувалася недостатньо відносно свого соціально оптимального рівня через мережні
зовнішні ефекти, а тому ФРС рекомендовано заохочувати прийняття та застосування системи ACH.
Як мережу можна також уявити поширення та відтворення інформації. Серед агентів 0, 1,…, η

(k + 1) ,
k = 0,K,η − 1 ), 2) горизонтально (від агента 0 (провайдера інформації) до решти агентів 1,…, η ) і

інформація може передаватися 1) вертикально (від агента

k

до кожного агента

3) змішаним (вертикально-горизонтальним) способом (наприклад, від агента 0 до агентів 2 і 3, від
агента 2 k до агента 2 ( k + 1) , від агента ( 2 k + 1) до агента [ 2 ( k + 1) + 1] , k = 1, K , {ціле
число

(η − 3) / 2

або

(η − 2) / 2 }).

Зазначені способи передачі інформації важко інтерпретувати без уточнення точної природи
інформації та технології, яку використовують для її поширення. Наприклад, інформація може
розповсюджуватися як вертикально (вздовж вулиці), так і горизонтально (коли одна особа
відповідальна за інформацію. Інформаційний шлях вмісту друкованої на папері книги, позиченої з
бібліотеки, нагадує вертикальну передачу інформації, бо дві людини не можуть одночасно читати той
самий примірник книги. На відміну від такої книги, шлях інформації від онлайнових газет нагадує
горизонтальну передачу інформації, бо один веб-сайт може читатися багатьма оглядальниками
(viewers) одночасно. Завантаження книг Amazon Kindle та пісень iTune теж нагадують горизонтальну
передачу інформації, бо всі користувачі завантажують з єдиного сервера. Фотокопіювання може
відбуватися всіма способами 1)–3), хоча спосіб 1) має найбільший інтерес, бо власне процес
фотокопіювання зазвичай погіршує якість (як правило, фотокопія фотокопії має гіршу якість, ніж
оригінал). Для відтворення інформації важливіша природа технології передачі інформації. Різні
технології відтворення мають різну якість генерованих копій, що може впливати на ціноутворення
інформації. Питання ринків інформації та авторського права широко обговорюються [32; 45; 55].
Оскільки більшість бібліотек є публічними установами, то часто не усвідомлюють економічний
механізм функціонування цих установ. Визначення бібліотеки можна поширювати на такі непублічні
установи, як магазини з надання відео в оренду й онлайнові провайдери журнальних статей. Отже, з
економічного погляду бібліотеки можна вважати місцями, де орендують інформацію, на відміну від
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книжкових магазинів, де інформацію продають. Поширення інформації не обов’язково веде до нижчих
прибутків [10]. Запропоновано модель, за якою видавці можуть підвищувати свої прибутки шляхом
продажу книг бібліотекам, а не безпосередньо фізичним особам [54]. Літературу, починаючи з 1980-х
рр., стимулювала стурбованість тим, що наявність дешевого фотокопіювання могла вести до втрат
видавців.
Припустимо, є η потенційних користувачів інформації (читачів) і λ бібліотек, η ≥ λ .
Корисність кожного читача становить
 β − p b , читач купує інформацію і володіє нею

U =  β − p ir − δ , читач позичає інформацію з бібліотеки ,

0 , читач не користуєть ся цією інформаціє ю

де

β

– корисність від читання даної інформації,

pb

– ціна купівлі (buying) цієї інформації,

pir

–

орендна (rental) плата, стягувана бібліотекою i , δ – міра зниження корисності через час на
відвідування бібліотеки, чекання в черзі або чекання на книгу, яку має здати інший читач.
Якщо монопольний видавець володіє авторським правом на певну книгу чи журнал з
граничними витратами µ , то за ціни p = β його прибуток від продажу безпосередньо читачам
рівний

π b = η (β − µ ) .
Якщо цей видавець продає примірник книги кожній з λ бібліотек за ціною
pi = ( β − δ )η / λ , i = 1,K, λ ,
то його прибуток становить

Тут

η /λ

–

π r = ( pi − µ ) λ = pi λ − µ λ = ( β − δ )η − µ λ .
середня кількість читачів у бібліотеці, ( β − δ ) – орендна плата,

яку бібліотека

стягує з кожного читача. Для видавця продаж книг бібліотекам вигідніший, ніж безпосередньо читачам,
коли

β η − δ η − µ λ = ( β − δ )η − µ λ = π r > π b = ( β − µ ) η = β η − µ η ,
µ (η − λ ) / η > δ ,
тобто при достатньо низькому значенні δ і високому значенні (η − λ ) .
Перевіряючи наслідки для споживчого добробуту від проекту Google сканування великої
частини книг світу у цифровий вигляд, було показано, що збільшений доступ споживачів до
безправних книг (книг, для яких неможливо знайти власників авторських прав) є рівносильним
створенню нового продукту, що може дати великі виграші споживчого добробуту [31].
Цифрова конвергенція (перетворення друкованих, аналогових відео- й аудіо-матеріалів у бінарні
файли), збільшена залежність від комп’ютерного ПЗ, зростання з’єднаності через Інтернет робить
копіювання легшим, ніж будь-коли. Подібно до того, як вивчалося питання впливу бібліотек на
прибутки видавців, дослідимо питання впливу цифрового копіювання через Інтернет і мережі
поширення файлів.
Економічна література виявляє кілька ситуацій, в яких продавець матеріалу, захищеного
авторським правом, може вигравати від деякого ступеня зазіхання на їхні права інтелектуальної
власності. Теоретично було показано, що з існування сильних мережних зовнішніх ефектів випливає
збільшення доходів таких продавців внаслідок саме піратства, коли попит на легальні копії достатньо
стимулюється поширенням нелегальних копій [17; 25; 39; 40; 48–51]. Було знайдено, що видавці
можуть підвищувати свої прибутки, дозволяючи вільне завантаження та вибіркове дослідження
(sampling) цифрових продуктів, оскільки споживачі готові платити більше при виявленні збігу між
своїми уподобаннями та характеристиками продукту [41].
Емпірично було оцінено ступінь, до якого підіймається попит на легальні копії ПЗ через
нелегальне використання ПЗ [28]. На основі даних про електронні таблиці та текстові процесори в
Англії показано, що піратські копії ПЗ таблиць і процесорів привернули понад 80% покупців нового ПЗ,
хоча піратські копії становили 6/7 усього ПЗ у користуванні. Отже, піратські копії значно збільшують
легальну дифузію ПЗ. У новому тисячолітті було виявлено емпірично, що піратство і вільні
завантаження не обов’язково ведуть до втрати продажів за майнових прав (titles) на музику чи фільми
[36; 37; 42; 43; 53; 56; 57]. Ці результати спростовують твердження деяких видавців, що кількість
піратських копій задовільно вимірює втрачені продажі.
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На насиченому ринку несплачені завантаження витісняють легітимні продажі, а на зростаючому
(частково задоволеному) ринку такі завантаження підвищують попит і продажі легітимних копій.
Антипіратські заходи зазвичай включають судовий позов та оподаткування доповнюючого АЗ. При
оподаткуванні АЗ можливі ситуації, в яких спад продажів АЗ вестиме також до нижчого попиту на ПЗ
[26]. До того ж, видавці та виконавці можуть мати конфліктуючі інтереси відносно втілення захисту
авторського права [27].
Хоча соціологи й економісти часто підходять до соціальних проблем з різних кутів зору,
дослідження у мережній економіці зводять мости між соціологією та економікою, особливо при аналізі
соціальної поведінки.
Висновки щодо мережних зовнішніх ефектів пояснюють, чому людина не підписуватиметься на
телефонний зв’язок, коли знає, що у нього немає інших клієнтів: від телефону немає користі, якщо
немає з ким розмовляти. Аналогічно люди не використовують електронну пошту, коли знають, що у
неї немає інших клієнтів. Люди не купували б факсові апарати, якби знали, що таких апаратів немає в
інших. Ці приклади демонструють, що корисність, яка походить від споживання цих товарів, залежить
від кількості інших людей, які застосовують подібні чи сумісні продукти. Зазначимо, що такий тип
зовнішніх ефектів відсутній на ринку овочів або приправ, бо вживання овочів з приправами не
потребує сумісності з іншими споживачами. Подібні зовнішні ефекти називають екстерналіями
прийняття чи мережі. Мережні ефекти впливали і продовжують впливати на розвиток людей як
соціальних істот.
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THE PRIORITY ACTIVITIES OF BUILDING SYSTEM TO RETURN
ASSETS ACQUIRED CRIMINAL WAY IN UKRAINE
Постановка проблеми. Безпрецедентні масштаби виведення коштів з України корупціонерами
протягом останніх років створили умови для поглиблення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів,
зростання дефіциту бюджету, розбалансованості фінансового рахунку, виснаження міжнародних
резервів та зростання соціального розшарування. Корупційні діяння та злочини, пов’язані зі
зловживанням владою, супроводжувалися масштабним виведенням набутих коштів за кордон.
Повернення виведених коштів, з одного боку, могло б сприяти стабілізації вітчизняної економіки, а з
іншого – стати прецедентом, який демонструє неминучість покарання за корупційні злочини навіть для
високопосадовців.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняними дослідниками мало уваги
приділяється висвітленню тематики повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом,
подібної тематики праці є характерними для науковців, сферою діяльності яких є правоохоронні
органи. В своїй статті «Соціально - економічні прояви зростання масштабів злочинності та легалізації
коштів, отриманих злочинним шляхом» [1] Медвідь Т.А. розглядає виведення активів з країни, як
підґрунтя поширення несприятливих соціально-економічних наслідків. Зарубіжними дослідниками
повернення активів розглядається більш комплексно, зокрема Ів Кляйн у своїй праці «Перспективи
поверненння активів для громадськості з погляду Швейцарського законодавства» [2] зосереджує увагу
на перевагах системи громадського права над системою загального права у поверненні активів.
Едвард Девіс у статті «Що слід розуміти під поверненням активів?» [3] окреслює виклики, з якими
зустрічаються країни при поверненні свої активів. Аналіз результатів дослідження підтверджує
необхідність продовження вивчення поставленої проблеми з метою формування ефективної системи
повернення в україну активів, набутих злочинним шляхом.
Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці першочергових заходів побудови
системи повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом для попередження корупційних
злочинів та гарантування національної безпеки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінки обсягу активів, які було втрачено
Україною внаслідок зловживань владою тільки протягом останніх 4 років сягають близько 70 млрд.
дол. [1], частина з яких вже є заблокованою в банках інших держав. Зокрема, за клопотанням
Генеральної прокуратури України, на рахунках колишніх українських посадовців Швейцарією
заблоковано 2 млрд. дол, у Великобританії – активи В.Ф. Януковича на суму 17 млн. євро [2], на Кіпрі
– активи посадовців на суму 1,5 млн. євро та 3 млн. дол.[3], владою Австрії заморожено рахунки 18
українських посадовців, Ліхтенштейну – двадцяти посадовців. Щодо статків колишнього Президента,
що залишились в Україні, їх заарештовано Генеральною прокуратурою на суму близько 127 млн. дол.
[4]. Водночас Державною службою фінансового моніторингу було заблоковано кошти 19 компанійнерезидентів, що були пов’язані із оточенням колишнього Президента України, на суму 1,34 млрд.
дол. В тому числі, на депозитних і поточних рахунках - 378,42 млн. грн і 159,85 млн. дол. і на рахунках,
відкритих у цінних паперах,- 1,49 млрд. грн і 1,02 млрд. дол. [5].
Досвід країн, які стикалися з подібними резонансними фактами виведення активів, набутих
внаслідок зловживання владою або скоєння корупційних злочинів, свідчить, що повернення таких
активів є складним завданням. Перспективи його вирішення існують, проте, як свідчить практика,
далеко не в повному обсязі. Так, в державах арабського регіону, які скинули диктатуру на хвилі
"Арабської весни", були великі очікування щодо повернення коштів від корупційних доходів цих
режимів. Дані таблиці 1 ілюструють співвідношення виведених, заморожених та повернутих активів у
Тунісі, Єгипті та Нігерії.
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Таблиця 1
Співвідношення виведених, заморожених та повернутих активів країн арабського регіону
Країна та прізвище
колишнього лідера
Туніс, Бен Алі

Виведено активів,
млрд дол
5

Заблоковано на рахунках в іноземних
банках, млрд дол
5

Повернуто активів,
млрд дол
0,3

Єгипет, Хосні Мубарак

70

1

2

Нігерія, Сани Абача

4

0,7

0,7

Джерело: Як повертали вкрадене держчиновниками в різних країнах світу, Швейцарія та грошові
диктатури, [6]

Проте невідповідність в очікуваннях щодо повернення активів – це не єдина проблема, з якою
зіштовхнулися країни, кошти з яких було виведено злочинними режимами. Складнішою проблемою
була організація використання повернутих коштів. Так, у Нігерії повернення коштів відбулось
безпосередньо у державний бюджет Нігерії. Проте при владі залишилось багато прибічників
попередньої влади, корупційні схеми продовжували існувати, неурядові організації не мали суттєвого
впливу на розподіл коштів. В результаті було зареєстровано чимало фактів нецільового використання
повернутих коштів, закупівель у пов’язаних компаніях та інших зловживань.
Існує досвід повернення активів шляхом створення неурядових фондів при контролі цих коштів з
боку міжнародних спостерігачів. В такий спосіб здійснювалось повернення активів в Анголі та Перу.
Проте недоліком такої системи повернення коштів є те, що вона позбавляє уряди країн політичної волі
до повернення коштів.
Механізм повернення корупційних активів передбачає три етапи.
І етап. За поданням уповноважених органів відкривається судова справа за підозрою у
незаконному заволодінні коштами певною посадовою особою.
ІІ етап. Звернення до урядів країн, в яких розміщено рахунки цієї особи з проханням накласти
арешт на рахунки у вказаних сумах.
ІІІ етап. Звернення до суду країни, в якій розміщено рахунки посадової особи, з проханням
відкрити кримінальну справу у зв’язку із заволодінням майном внаслідок корупції.
Функція здійснення другого та третього етапів в Україні належить Генеральній прокуратурі.
У разі схвального рішення суду в іноземній країні активи можуть повернутись в Україну. Труднощі з
поверненням активів можуть виникати на кожному етапі цього механізму. Зокрема для першого етапу
характерними є такі перешкоди в ефективному провадженні механізму повернення майна:
- відсутність механізму арешту та конфіскації майна як з кордоном, так і на території України.
Статтею 568 Кримінального процесуального Кодексу України передбачено загальні засади арешту та
конфіскації майна, які потребують деталізації. Зокрема відсутні відомості щодо порядку зберігання та
охорони арештованого майна, порядку арешту та конфіскації нематеріальних активів, ведення реєстру
конфіскованого майна. Ці вади вітчизняного законодавства становлять перешкоду для повернення не
лише тих активів, які знаходяться за кордоном, а й тих, які перебувають в межах України;
- відсутність відкритих кримінальних проваджень в Україні щодо осіб, які були причетні до
масштабних корупційних діянь та зловживання владою, активи яких були заморожено в інших країнах.
Зокрема із 56 осіб, які опинилися під дією міжнародних санкцій, кримінальні провадження порушено
лише проти 15, це означає, що Уряди країн не матимуть підстав для утримання коштів решти 41
особи, і ці кошти буде розморожено та назавжди втрачено для повернення;
- лояльність певної частини представників судової влади до попереднього керівництва країною,
що призводить до затягування судових процедур. Враховуючи, що процес судової реформи та
люстрації суддів розпочато, існує ймовірність усунення цієї перешкоди;
- неявка відповідачів та свідків у справах з корупційних діянь, оскільки вони фізично
1
перебувають за межами країни, ;
- знищення особами, причетними до виведення активів, документів, що підтверджують факти
вчинення злочинів, відновлення документів потребує витрат часу;
- наявність можливостей переведення в готівку та фізичного переміщення активів колишніх
керівників країною й пов’язаних з ними осіб. Ймовірність таких перешкод залишається високою,
оскільки в країні продовжують функціонувати так звані "конвертаційні центри", а Державна служба
фінансового моніторингу може відстежити лише безготівкові фінансові потоки.
На другому етапі до основних ризиків ускладнення або затягування у часі процедур
повернення активів слід зазначити:
- відсутність у вітчизняному законодавстві міри покарання у вигляді конфіскації за злочини, в
1

При неявці відповідача передбачається процедура з трьох судових засідань, що є розтягнутою в часі
та дає можливість ухвалення лише заочного рішення суду
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яких підозрюються колишні високопосадовці. Зокрема Віктора Януковича підозрюють у перевищенні
влади під час проведення масових акцій на майдані Незалежності у Києві, що призвело до масових
убивств громадян та спричинення тілесних ушкоджень, а також організації умисного вбивства двох і
більше осіб, покарання за це передбачає довічне ув’язнення, проте не передбачає конфіскації майна;
- неоднозначність в українському законодавстві визначення органу, відповідального за
проведення роботи з повернення активів та звернення до іноземних та міжнародних органів з цією
метою. Частково ці функції розділено між Міністерством юстиції та Генеральною прокуратурою.
Генеральна прокуратура здійснює відкриття кримінальних проваджень проти осіб, причетних до
злочинного режиму, а Міністерство юстиції подає та супроводжує клопотання щодо відкриття
кримінальних проваджень в іноземних країнах. Було анонсовано створення Міжвідомчого комітету з
повернення державі коштів, одержаних та виведених за кордон внаслідок корупції, проте наразі цей
процес не завершено. Відсутність механізму взаємодії цих органів призводить до затягування
процесу повернення коштів;
- неоднозначність у вітчизняному законодавстві підходу до конфіскації майна. Резолюцією 40/34
Генеральної Асамблеї ООН «Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину i
зловживання владою», яку було прийнято 29.11.1985 року, визначено, що «жертви злочинів мають
право на доступ до механізмів правосуддя та компенсацію за спричинену їм шкоду у відповідності з
національним законодавством»; «правопорушники повинні надавати справедливу реституцію
жертвам, в тому числі повернення власності», «…а державам слід розглянути можливість включення
реституції у якості однієї з мір покарання по кримінальних справах». Проте в статті 209 Кримінального
кодексу України дані норми не передбачаються, що вносить неоднозначність у питання адаптованості
вітчизняного законодавства;
- стаття 209 Кримінального кодексу України визначає об’єктом конфіскації кошти чи інше майно,
проте не включає майнові права, що виключає з конфіскації права вимоги на певні об’єкти;
- крім того в Кримінальному кодексі не передбачено умови, за яких майно вже не вважається
таким, що походить від кримінального діяння. Внаслідок цього на певні активи, зокрема, відсотки за
депозитами в іноземних банках, згідно з національним законодавством, конфіскація не
поширюватиметься.
Серед труднощів, які виникають на третьому етапі, можна виокремити такі:
- затягування судових процедур стороною відповідача через подання скарг та апеляцій щодо
рішень суду;
- відсутність можливості отримання свідчень внаслідок невідомого місцезнаходження свідків.
Специфіка корупційних злочинів передбачає необхідність переміщення отриманих у злочинний
спосіб коштів, саме тому часто такі злочини сягають міжнародних масштабів, а повернення цих коштів
стає справою кількох країн. Відтак міжнародне співробітництво у справі повернення коштів, отриманих
від корупційних злочинів та виведених з країни, набуває значної актуальності. Світовий досвід щодо
повернення активів, що були втрачені країнами внаслідок корупційних злочинів, показує, що для
успішного повернення активів необхідним є дотримання низки умов, які сформульовані Міжнародним
центром з повернення активів Базельського Інституту Управління (ICAR) [7]:
1. Наявність політичної волі до повернення активів.
Досвід України у справі повернення коштів колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка
показує, що наявність політичної волі є вирішальним фактором у справі повернення активів. Кошти
Лазаренка було заморожено за клопотанням Міністерства юстиції США у країнах розміщення цих
коштів. Зокрема у Антигуа та Барбуда було заморожено 85,5 млн. дол., у Ліхтенштейні 7 млн. дол., у
Швейцарії – 4,8 млн. дол., на острові Гернсі – 2,1 млн. дол. та у Литві 29 тис. дол. [8] Загальна вартість
заморожених активів складала близько 250 млн. дол. США. Урядом України з метою повернення
коштів П.Лазаренка було делеговано повноваження представляти інтереси народу України у суді США
американській фірмі UTICо, яка згідно контракту отримала б 12% від повернутих в Україну коштів.
Проте перелік осіб, які пред’явили права на кошти Лазаренка, почав розширюватись. Крім самого
Лазаренка та його родини та Міністерства юстиції США до цього переліку увійшли також російський
Газпром, ліквідатори банку Eurofed Bank в Антигуа, який належить Лазаренку, власне компанія UTICo, яка
займалася поверненням коштів, та Олексій Дітяковський, який став жертвою корупції Лазаренка. Зрештою
суд у Вашингтоні прийняв рішення про відсутність в UTICo легітимних претензій на кошти Павла
Лазаренка. Пізніше суди в США та Україні ухвалили низку рішень про те, що UTICo не мала навіть права
представляти громадян України в справі повернення грошей Лазаренка, незважаючи на те, що воно було
делеговано їй Генпрокуратурою. Попри заяви Уряду М.Азарова щодо повернення активів Лазаренка,
жодних дій з боку України в намірі повернення цих коштів вжито не було.
Інший досвід демонструє Індонезія, уряд якої після падіння режиму Сухарно втілив у законах з
протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів найкращий світовий досвід та ввів кодифікацію
судових справ для недопущення впливу на судові справи з повернення активів, виведених Сухарно,
осіб з числа прибічників цього політичного лідера. Загалом же кодифікація судових справ позитивно
вплинула на роботу судової системи Індонезії в цілому та зокрема в антикорупційних справах.
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2. Достатній рівень нормативно-правової бази та відповідність її міжнародним
стандартам з повернення активів.
В Україні вимоги до матеріалів слідства, які можна вважати доказами, відповідають
міжнародним стандартам, проте існують суперечливі точки зору щодо того, чи визнається корупція
предикатним злочином згідно українського законодавства.
3. Відсутність внутрішнього потенціалу для повернення активів.
Неспроможність уряду довести факти злочинної діяльності та здійснити відповідне кримінальне
провадження може призвести до негативних результатів у справі повернення активів.
Наочніше цю проблему можливо продемонструвати на прикладі Гаїті у справі повернення
активів колишнього диктатора Жана-Клода Дюваль’є. Його активи в обсязі 6 млн. швейцарських
франків було заморожено Швейцарією. Проте, відсутність кримінального провадження в країні, яка
ініціювала замороження активів, стало підставою для розморожування коштів. Неспроможність Уряду
Гаїті протягом 20 років довести вину Жана-Клода Дюваль’є в своєму суді та завершення терміну
позовної давності в суді Швейцарії призвели не лише до поразки в поверненні активів диктатора, але
й до розірвання договору взаємної правової допомоги між цими країнами.
Такі наслідки були отримані через високі вимоги до матеріалів слідства, які можна вважати
доказами у справі, відсутність свідків та підозрюваного, що є характерним для справ з легалізації
(відмивання) злочинних доходів. Наведений випадок призвів до змін у законодавстві Швейцарії,
зокрема до прийняття в 2011 році змін до Закону про реституцію незаконних активів (RIAA), який
дозволяє повертати виведені кошти держав, політичні структури яких не спроможні функціонувати.
4. Труднощі внутрішнього співробітництва та відсутність чітких структур зв’язку.
Діяльність міжвідомчих робочих груп з повернення активів, як правило, ускладнюється через слабку
координацію функціонування різних відомств, що беруть участь у розслідуванні корупційних злочинів.
Без чітких структур підпорядкування та взаємної комунікації така структура може виявитися
неефективною, оскільки інформація кожного відомства є фрагментарною та не дає чіткої уяви про
процеси, що відбуваються. Крім того, відсутність механізму взаємодії, бюрократичні процедури обміну
інформацією спричиняють втрату дорогоцінного часу.
5. Відмінності у правових системах країн. Національні правові положення можуть суттєво
відрізнятися від тих, які діють у країні розташування активів, тому ця перешкода також може
здійснювати вплив на процес повернення активів. Тому досвід країн, які займались поверненням
корупційних активів своїх колишніх високопосадовців, свідчить, що для представництва інтересів цієї
країни в судах країн, у яких розміщено ці кошти, часто використовують місцеву юридичну фірму, яка
обізнана із законодавством та ефективніше організовує процес повернення активів.
Європарламентом в лютому 2014 року було затверджено Директиву «Про заморожування та
конфіскацію доходів від злочинної діяльності», згідно якої дозволяється конфіскація майна, прямо не
пов’язаного із конкретним злочином.
Крім цього дозволяється конфіскувати майно, передане третім особам, та розширено список
злочинів, доходи від яких підпадають під конфіскацію. Зокрема тепер до цих злочинів входить активна
та пасивна корупція у приватному та державному секторах. 27 лютого 2014 року було схвалено
резолюцію Європарламенту щодо України, в якій він закликає «провести розслідування масштабних
розкрадань державних коштів та активів оточенням і сім'єю відстороненого Президента Януковича, до
заморожування всіх їх активів до з'ясування, яким чином вони були придбані, і у випадку, де доведено,
що вони були вкрадені, повернення таких активів урядами держав-членів».
Ключовим чинником успіху у справі повернення активів, виведених з України, є міжнародна
підтримка. Намір щодо сприяння з боку урядів країн, у фінансових установах яких можуть бути
розміщені виведені з України кошти, було задекларовано під час «Українського форуму з питань
повернення активів», який було проведено 29-30 квітня 2014 року за участю 35 юрисдикцій у Лондоні.
Для досягнення наведеної вище мети доцільно залучати спеціалізовані міжнародні організації, які
володіють інструментами повернення активів, одержаних та виведених з країни внаслідок корупції.
Зокрема, Міжнародний центр з повернення активів Базельського Інституту Управління (ICAR) та
ініціативу Світового банку Stolen Assets Recovery (STaR). Міжнародний центр з повернення активів
Базельського Інституту Управління (ICAR) створений з метою подолання проблеми відсутності
доступної, оперативної та комплексної інформації щодо практичних аспектів повернення активів.
Stolen Assets Recovery (STaR) є ініціативою з повернення активів, яка виникла внаслідок
співробітництва між групою Світового банку та Управлінням боротьби із злочинністю та
розповсюдженням наркотиків Організації Об’єднаних Націй. Ця ініціатива спрямована на координацію
зусиль міжнародних організацій з недопущення прийняття країнами коштів, що були отримані в інших
країнах внаслідок корупції та зловживання владою. Інструментами для досягнення цієї мети є
теоретична підготовка в галузі повернення активів, розробка програмних документів, проведення
семінарів та практична допомога у поверненні активів – надання технічної допомоги країнам, які
займаються поверненням своїх активів. STaR також виконує роль нейтрального організатора чи
координатора між сторонами, залученими в процес повернення активів. Також цими організаціями
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створено Центр знань з повернення активів [9] та Експертну мережу з повернення активів [10]. В
Україні вже зроблено кроки щодо побудови системи повернення активів. Зокрема з метою
забезпечення прозорості у судовій владі було прийнято Закон України № 1188-18 від 08.04.2014 р.
«Про відновлення довіри до судової системи України», яким передбачено створення тимчасової
спеціальної комісії, яка проводить перевірку судів, відносно яких є підозра щодо прийняття ними
рішень про обмеження прав громадян на проведення мітингів і зборів в період з 21 листопада 2013
року до вступу закону в силу; про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою осіб, які
визнані політв'язнями; а також рішень про адміністративні стягнення з учасників акцій протесту в
період з 21 листопада 2013 року до вступу закону в силу; рішень про позбавлення статусу народного
депутата, тощо. Крім цього було підготовано Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини
проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини», відповідно до якого
передбачалась можливість заочного засудження осіб за здійснення злочинів проти основ національної
безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Це дало б змогу вивести справи з повернення
активів на новий рівень. Проте прийняттю цього законопроекту завадила відсутність політичної волі.
Подібна ситуація і з проектом Закону «Про очищення влади».
Ефективна антикорупційна політика не повинна обмежуватися пошуком та поверненням активів
за злочинами, які вже були скоєні. Розуміння чиновниками того факту, що будь які активи
корупціонера буде знайдено державою та конфісковано, та наявність відповідних прецедентів можуть
слугувати стримуючим чинником при прийнятті чиновником рішення щодо корупційного діяння.
Висновки з даного дослідження. З огляду на перелічені умови повернення активів та
перешкоди, які існують на кожному етапі цього процесу, побудова дієвої системи повернення активів
потребує таких першочергових кроків:
1. Міністерство юстиції України має розробити законопроект, який регулюватиме арешт,
конфіскацію та повернення майна, одержаного злочинним шляхом, яким необхідно передбачити
порядок зберігання та охорони арештованого майна, порядок передачі майнових прав від колишніх
власників до уповноваженого органу, порядок арешту та конфіскації нематеріальних активів,
запровадження реєстру арештованого та конфіскованого майна.
2. Генеральна прокуратура України має забезпечити відкриття кримінальних проваджень щодо
усіх осіб, активи яких були заморожено відповідно до міжнародних санкцій.
3. Верховна Рада України має внести зміни до законодавства України, які приводять його у
відповідність до міжнародного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та до вимог міжнародних органів (FATF), зокрема:
- ліквідувати розбіжності у вітчизняному та зарубіжному законодавствах щодо конфіскації
майна за допомогою внесення змін до ст. 209 Кримінального кодексу України, додавши фразу «на
користь відповідних осіб у випадку, коли є особи, які мають законні права на це майно» до другого
абзацу після слів «та з конфіскацією майна»;
- розширити перелік предикатних кримінальних правопорушень відповідно до стандартів FATF
від 16 лютого 2012 року, зокрема включивши до їхнього переліку ухилення від сплати податків та
внесення відповідних змін до ст. 209 (примітка 1) Кримінального кодексу України, виключивши фразу
«за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України»;
- додати до ст. 209 Кримінального кодексу України пункт 1 у фразі «Вчинення фінансової
операції чи правочину з коштами або іншим майном» слова «майновими правами», а також у
наступному абзаці ст. 209 після слів «з конфіскацією коштів або іншого майна» додати фразу
«майнових прав та доходів, одержаних від використання майна».
4. Міжвідомчий комітет з повернення державі коштів, одержаних та виведених за кордон
внаслідок корупції, має забезпечити розробку відповідних положень щодо координації служб, що
здійснюють функції протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та повернення активів з
метою їхнього ефективнішого функціонування відповідно до рекомендацій OECD [11]. Ці положення
повинні передбачати координацію дій між Державною службою фінансового моніторингу, Управлінням
внутрішніх справ, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України та Міністерством
юстиції України щодо повернення активів, виведених з країни злочинним шляхом. Крім цього повинне
бути передбачене створення громадського фонду під головуванням міжнародних інституцій, у
розпорядження якого здійснюватиметься повернення коштів.
5. Органи державної влади, відповідальні за повернення активів, повинні налагодити
міжнародне співробітництво з такими міжнародними організаціями як Міжнародний центр з
повернення активів Базельського Інституту Управління (ICAR) та ініціативою Світового банку Stolen
Assets Recovery (STaR) з метою створення системи повернення активів в Україну.
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SYNERGISTIC EFFECT IN MODELING INNOVATIVE PROCESSES
Постановка проблеми. Основним інструментальним та ефективним методом досліження
систем є метод моделювання, тобто спосіб теоретичних і практичних дій, спрямованих на створення
та використання моделей. Метод моделювання ґрунтується на принципі аналогії, тобто можливостях
вивчення реального об’єкта не безпосередньо, а шляхом дослідження подібного йому й більш
доступного цьому дослідженню об’єкта — його моделі. Дослідження сучасних тенденцій
функціонування та розвитку інноваційних процесів демонструє нелінійну динаміку та хаотичність
процесів, що в них відбуваються. Тому для визначення механізмів ефективного управління та
розвитку економіки і проведення модельних експериментів необхідно застосовувати принципово нові
інноваційні підходи, в основі яких лежить еволюційно-синергетична парадигма.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення нових економічних
відносин присвячено багато праць сучасних дослідників, які розглядають різні аспекти становлення
економіки нового типу [1-3]. Важливість інноваційної складової в економіці нового типу досліджували в
своїх працях В.А. Дзенис, С.А. Дзенис, В.П. Евтушенков, В.М. Полтерович, В.Л. Плескач, Т.Ю. Зінчук
та інші [4-7]. Проблемами вивчення економічного синергізму займався М. Портер [8]. Виникнення нової
синергетичної парадигми науки пов’язано із іменами І. Пригожина, І.Г. Грабар, Є.І. Ходаківський [9-10].
Моделювання інноваційних процесів регіону розглядав Н.Т Рудь [11]. Аналізуючи дослідження та
публікації, виникає необхідність дослідження синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних
процесів. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в
науковому та практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо отримання синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних
процесів. Незважаючи на достатньо високий ступінь розробки проблем інновацій, невирішеним
залишається розгляд синергетичних основ моделювання інноваційних процесів. Особливо важливим
для суб’єктів господарювання є не тільки пошук, а й ефективне використання інновацій з урахуванням
синергетичних ефектів в умовах інтеграційних процесів, які можуть стати основою підвищення
ефективності економічних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційні аналітичні методи дослідження
економічних, фінансових, соціальних систем все частіше наштовхуються на проблеми, що не мають
ефективного вирішення в рамках класичних парадигм. Класичні підходи були розроблені для опису
стійкого світу, який поволі еволюціонує. По самій своїй суті ці методи та підходи не були призначені
для опису та моделювання швидких змін, непередбачуваних стрибків і складних взаємодій окремих
складових сучасного світового ринкового процесу.
Розглядаючи моделювання, вчені виділяють такі типи моделей: статичні, динамічні,
макромоделі (з великою кількістю параметрів, що описують складні сутності суспільних явищ),
мікромоделі (які досить докладно характеризують окремий об’єкт), моделі одного рівня збільшення та
інші. Модель може бути подана як рівняння, набір правил, таблиця відповідностей між значеннями
певних ознак тощо. Модель перетворює значення одних ознак, обраних як незалежні, на значення
інших ознак, обраних як залежні. Характер передбачення моделі може оцінюватися за тим, наскільки
точно вона прогнозує аналізовані явища (залежні ознаки) за нових значень незалежних ознак [12].
Класичний погляд на динаміку змін ґрунтувався на властивості детермінованості відкритої
системи, на погляді, що її поведінка обумовлювалася причинно-наслідковими зв'язками. Це означало,
що майбутнє такої системи жорстко й однозначно визначено її минулим і, за умови знання законів
розвитку системи, майбутня поведінка системи необмежено передбачувана. Нова парадигма
∗
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ґрунтується на нелінійному підході до вивчення поведінки складних відкритих систем, що мають
позитивні та негативні зворотні зв’язки та здатні до самоорганізації та саморозвитку. Саме нелінійність
поведінки соціально-економічних систем у просторі і часі означає багатоваріантність шляхів їхнього
розвитку, наявність вибору альтернативних шляхів, а також обумовлює необоротність еволюційних
процесів.
Починаючи з 1970-х років, в економічній науці усе більше підтверджується думка, що
найважливішим фактором виникнення й функціонування будь-якої системи є синергетичний початок,
який проявляється в кооперативній поведінці окремих компонентів або елементів, що поєднуються в
єдине ціле. Не є винятком й економічні системи. Існує дві обов'язкові передумови прояву
синергетичного ефекту. Перша припускає наявність у компонентів системи (суб'єктів) можливості
реагувати на зміни зовнішнього середовища. Саме тому так важлива економічна свобода окремих
господарюючих суб'єктів на будь-яких рівнях економічної системи.
Будь-яка складна соціально-економічна система прагне до впорядкування своєї структури,
утворення та збереження цілісності та рівноваги. Однак поняття цілісності відносне, оскільки її
абсолютизація доводить образ системи до замкнутості та нерухомості, позбавляючи її динаміки,
джерел розвитку. При трансформаційних змінах у реальній практиці складна, багатовимірна система
знаходиться у постійній напрузі через наявність у її структурі істотних, природних внутрішніх протиріч,
які неминуче призводять до порушення стабільності системи, виникнення хаосу й, відповідно, пошуку
нею нових можливостей як в середині, так зовні системи для покращення свого стану. У такому стані
безпорядку актуалізуються потреби й зростає попит системи на інновації, які можуть оптимізувати її
структуру й вивести на новий, більш високий рівень функціонування та розвитку.
Сучасні інноваційні процеси впроваджуються, як правило системно, тобто належать до так
званих складних інноваційних систем. Складним системам притаманна низка властивостей, які
потрібно враховувати в їх моделюванні, інакше неможливо твердити про адекватність побудованої
моделі.
Серед цих властивостей зазначимо, зокрема, такі:
- емерджентність як прояв у найяскравішій формі властивості цілісності системи, тобто
наявність у інноваційної системи таких властивостей, які не є притаманними жодному з її елементів,
котрий розглядається окремо, поза системою. Емерджентність — це результат виникнення між
елементами системи так званих синергетичних зв’язків, які забезпечують збільшення загального
ефекту до більших обсягів, ніж сума ефектів окремо взятих елементів системи, що діють
(функціонують) незалежно. Тому інноваційні системи потрібно досліджувати й моделювати, зважаючи
на синергізм;
- динамічність інноваційних процесів, що полягає в зміні у часі параметрів і структури інновацій
під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників (навколишнього середовища) під впливом
глобалізацій, світового науково-технологічного прогресу та економічних циклів;
- неможливість ізолювати процеси, котрі здійснюються в інноваційних системах незалежно від
процесів у навколишньому середовищі з тим, щоб спостерігати та досліджувати їх окремо;
- активна реакція на нові чинники, що з’являються. Спроможність інноваційних систем до
активних, не завжди передбачуваних дій залежно від ставлення суб’єктів управління та самої системи
загалом до цих чинників, способів і методів їх впливу тощо.
У дослідженні моделювання інноваційних процесів синергетичний ефект самоорганізації
означає, що інноваційна система іманентно здатна самостійно підтримувати, відтворювати або
удосконалювати рівень своєї організації за рахунок перебудови існуючих і утворення нових зв’язків
між елементами при зміні внутрішніх чи зовнішніх факторів за рахунок підвищення стійкості,
збереження цілісності, забезпечення ефективних дій чи розвитку.
Дослідження сучасних тенденцій функціонування та розвитку інноваційних систем демонструє
нелінійну динаміку та хаотичність процесів, що в них відбуваються. Тому для визначення механізмів
ефективного управління та розвитку економіки і проведення модельних експериментів, необхідно
застосовувати принципово нові інноваційні підходи, в основі яких лежить еволюційно-синергетична
парадигма.
Синергетика – (від грец. Synergetikos – спільний, узгоджений, діючий), науковий напрямок, що
вивчає зв'язки між елементами структури (підсистемами), які утворюються у відкритих системах
(економічних, фізико-хімічних та інших) завдяки інтенсивному (потоковому) обміну речовиною та
енергією з навколишнім середовищем у нерівноважних умовах [13].
Синергетика виникла як відповідь на кризу стереотипного, лінійного мислення, основними
рисами якого є:
1) уявлення про хаос як про деструктивне явище;
2) розгляд випадкового як другорядного, побічного фактора, яким можна знехтувати; світ
вважається незалежним від мікрофлуктуацій (коливань) рівнів життя;
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3) погляд на нерівноважність та нестійкість, як на випадкові неприємності, які повинні бути
подолані, оскільки вони відіграють негативну, руйнівну роль;
4) процеси, які відбуваються в світі, є зворотними в часі, передбачуваними, розвиток лінійний,
поступальний, безальтернативний;
5) минуле є лише історичним інтересом, світ пов’язаний жорсткими причинно-наслідковими
зв’язками; причинні зв’язки мають лінійний характер.
Синергетика акцентує увагу передусім на тому, що інноваційні системи можуть проходити через
ієрархію нестійкого розвитку, і в них (системах) розвиваються дедалі більш складні структури та
організаційні об’єднання. Такі нестійкості викликані зміною зовнішніх параметрів і можуть призвести до
нової просторово-часової організації інноваційної системи. Зокрема, це демонструється виникненням
раптових структурних змін, існуванням граничних циклів і хаосу, роллю, яку відіграють стохастичні
процеси в економічній еволюції, ефектами часових масштабів і швидкостей установлення відносної
рівноваги системному об’єднанні.
Різні дослідники закономірно відзначали, що класична ймовірність аксіоматично визначена як
характеристика генеральної сукупності статистично однорідних випадкових подій. У той же час не
існує скільки-небудь переконливих доказів, що це умова однорідності виконується для інноваційних
систем. Крім того, розглядати інноваційні процеси, як випадкові, теж некоректно, оскільки в їх основі
лежать цілком цілеспрямовані осмислені дії, і їх учасники при формуванні політики поведінку не
керуються механізмами випадкового вибору. Учасники економічного громадського інноваційного
обміну керуються раціональними принципами, а не випадковими. Кожен учасник може задати
параметри, що описують його дії, але не ті, які описують дії інших, і ці параметри не можна описати
шляхом статистичних припущень.
В загальному випадку для дослідження синергетичних ефектів в управлінській інфраструктурі
інноваційної системи необхідно забезпечити виконання наступних дій: оцінювання потенціалу синергії
взаємодії за різними напрямами економічної діяльності; визначення можливих ефектів синергії
взаємодії елементів інфраструктури інноваційної систем; планування множини впливових
синергетичних ефектів управлінської взаємодії елементів інфраструктури інноваційної системи;
формування дерева цілей щодо досягнення синергетичних ефектів взаємодії на різних рівнях
управління інфраструктури інноваційної системи; контроль за досягненням синергетичних ефектів в
інфраструктурі інноваційної системи.
Інноваційна система, яка представляє собою сукупність різних видів інноваційних процесів, що
діють в рамках загального фінансово-економічного механізму, на відміну від інших систем, що
розвиваються еволюційним шляхом, коли до однієї центральної одиниці додаються залежні структури,
які приймають її правила та принципи, має певні особливості, оскільки процеси, які входять до складу
інноваційної системи, є достатньо різноманітними за методами управління, напрямами діяльності,
цілями розвитку. Тому одними з основних умов забезпечення ефективного розвитку інноваційної
системи є впровадження методів організації управління, розбудова єдиної управлінської
інфраструктури організаційного об’єднання, що буде забезпечувати додаткову ефективність
функціонування інноваційної системи, яке є більшою за суму результатів діяльності її окремих
структурних елементів, тобто виникнення синергетичних ефектів. Отже, виявляється необхідним
дослідження процесів управління структурних елементів в системі та побудови відповідних імітаційних
моделей для визначення умов виникнення синергетичних ефектів в інноваційних системах.
В процесах управління інноваційних систем доцільно вибудовувати сценарії майбутніх подій,
моделювати абстрактні логічні конструкції системних зв’язків. Інноваційна модель представляє собою
інформаційну систему. Діагностика процесів управління та побудова моделі – важливий етап
стратегічного управління інноваційними системами.
При дослідженні синергетичності об'єктів на різних системних рівнях виділяються три основні
рівні: мікрорівень, проміжний рівень та макрорівень. На мікрорівні формується джерело синергітизму,
який передається на проміжний рівень, де доповнюється, трансформується, модифікується новими
рисами, підвищуючи мотиваційні засади зростання якості та розмірів ефекту, - та в удосконаленому
вигляді спрямовується на макрорівень для остаточної оцінки синергетичного результату та організації
регуляторного стимулу для створення ефекту зворотного зв'язку. Отже, мікрорівень виступає
джерелом початкової синергії та ініціатором прямого зв'язку: "мікрорівень-проміжний рівеньмакрорівень", а макрорівень - отримувач синергетичного ефекту та організатор стимулюючого
зворотного зв'язку: "макрорівень - проміжний рівень-мікрорівень", при цьому проміжний рівень - це
підсилююча чи послабляюча прямий або зворотній зв'язок синергетична ланка.
Синергетичний ефект – додатковий результат, отриманий від тісної злагодженої взаємодії
окремих елементів системи. Необхідно зауважити, що даний ефект може бути як позитивним, так і
негативним. «При низькій організованості системи сума її властивостей буде менше суми
властивостей компонентів» [14].
Вивчення синергії як явища, здатного збільшувати позитивний ефект функціонування
інноваційної системи, є досить актуальним в сучасний період. Конкуренція давно вже вийшла за рамки
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виробленого продукту і перейшла у сферу конкуренції інновацій. Команда управлінців, завданням яких
є формування синергічного колективу, цілі яких лежать не тільки в сфері матеріальної вигоди, але і в
підтримці сприятливого іміджу інноваційної системи, хорошої репутації інноваційного продукту, часто
залишає далеко позаду тих, хто керується лише бажанням багато заробити. Управлінська синергія в
інноваційній системі по своїй суті є налагоджена взаємодія між менеджерами різних функціональних
підрозділів компаній, а також між різними ланками управління. Синергізм, створюваний управлінцями
переноситься в підлеглі їм групи. При цьому можливе отримання синергії різного типу. Синергію
можна розрізняти за характером виникнення: структурну, функціональну та адміністративну [15].
Структурною вважається синергія, що виникає завдяки самому пристрою системи, і залежить від
присутніх в ній інформаційних потоків, взаємозв'язків між групами та їх позиціонування відносно один
одного. Основною умовою виникнення структурної синергії є наявність такої корпоративної культури в
системі, при якій правила групової поведінки враховують людські потреби членів колективу,
проводиться системне попередження конфліктних ситуацій, політика інноваційної системи
орієнтована на відкритість роботи в групі, доступність керівника для підлеглих, чітке з'ясування
співробітниками значущості командної роботи між підрозділами для досягнення загального кінцевого
результату.
Функціональної синергією вважається налагоджена взаємодія в колективі, заснована на спільній
професійної діяльності, єдності цілей, спільності інтересів, спільної трудової діяльності та
впровадженні інновацій. Цей вид синергії є найбільш поширеним, оскільки не залежить від
організаційного середовища, в якій діє група. Функціональна синергія є також найбільш легко
досяжною та довговічною, оскільки не залежить більшою мірою від особистостей, що складають групу,
і легко підтримується після входу в неї нових членів.
Адміністративна синергія виникає при впливі на групу чи колектив ззовні, наприклад з боку
керівного складу. Її відмінною рисою є те, що ефект тут носить скоріше періодичний характер і
досягається в процесі роботи завдяки застосуванню адміністративних або розпорядчих методів, що
впливають на персонал.
Сучасні інноваційні системи практикують два основних підходи для обчислення синергетичного
ефекту: на основі статистичних даних та на основі багатофакторного аналізу та експертного методу.
У інноваційних системах параметри управління генеруються самою системою, а також
накладаються на неї ззовні і вже після цього починають чинити на неї зворотний вплив, призводячи до
нестійкості та флуктуацій. Для економіки це має принципове значення, оскільки розширюється коло
явищ, що вводить у дію механізми самоорганізації.
Синергетичні ефекти при моделюванні інноваційних процесів, які проявляються від поєднання
діяльності окремих підприємств можуть реалізовуватися за рахунок трьох основних груп факторів:
1) мінімізації витрат та максимізація прибутку;
2) збільшення конкурентних переваг та підвищення рентабельності;
3) підвищення інвестиційної привабливості (рис.1).
Вибір між існуючими різними можливостями розвитку визначаються динамікою флуктуації, тобто
двома антагоністичними проявами–випадковостями малих масштабах і впорядкованості у більших
масштабах. При цьому випадковість виступає в ролі деякого інноваційного елементу, що потрібний
для оцінювання просторових етапів, а впорядкованість дозволяє інноваційній системі підтримувати
колективний режим, що охоплює макропросторові сфери та часові інтервали. Необхідною
передумовою цих явищ можна вважати нелінійну динаміку, яка за визначених умов призводить до
нестійкості та біфуркацій.
Щодо відкритості системи, то інноваційні процеси обмінюються з зовнішнім середовищем
інформацією, енергією тощо, тому повністю формалізувати його цілісність складно.
Термін «когерентність» означає погоджене протікання у часі декількох коливальних чи
хвильових процесів, що проявляється при їх накладанні, і при визначених умовах може дати
«лазерний» ефект. В синергетиці під поняттям когерентності розуміють таку погодженість взаємодії
елементів, що проявляється в масштабі всієї системи.
Погоджена взаємодія, що призводить до макроекономічних ефектів, є наслідком
самоорганізації. В інноваційних системах когерентність розглядають у розрізі явища кооперативності.
В процесі самоорганізації здійснюється зв'язок структурних рівнів різного масштабу у вигляді
кооперації частин системи та виникненням нової властивості, що забезпечує появу синергетичного
ефекту.
З іншої сторони синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів досягається
шляхом інтеграції, або координації множини функції і процесів, таким чином призводячи до утворення
диверсифікованих (багатопрофільних, багатогалузевих) структур. Одним з ефектів синергізму є поява
більшої сукупної рентабельності в результаті узгодженої взаємодії учасників інноваційних процесів у
порівнянні з сумарною рентабельністю від їх автономної діяльності.
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Рис. 1. Синергетичні ефекти при моделюванні інноваційних процесів
Джерело: розробка автора

Оцінка синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних процесів — дуже важлива й
відповідальна процедура. Від величини синергетичного ефекту й імовірності матеріалізації залежить
ухвалення рішення про проведення інновації та її ціна. Для визначення синергетичного ефекту
використовується наступна формула:

S = Rs − (R1 + R2 + R3 + .....+ Rn )
де

S

(1)

- синергетичний ефект,

Rs

- сумарна рентабельність інновацій,

R1 , R 2 , R 3 ...... R n - рентабельність інновацій окремих елементів інноваційної системи.
Висновки з даного дослідження. Узагальнюючи тему визначення синергетичного ефекту при
моделюванні інноваційних процесів, можна сказати, що не існує єдиного беззаперечного способу
визначення даного ефекту в інноваційних процесах. При моделюванні інноваційних процесів для
досягнення синергетичного ефекту необхідно враховувати такі рівні: мікрорівень, проміжний рівень та
макрорівень. Тому виникає необхідність відслідковувати вплив учасників мікрорівня на показники
макрорівня. Використовуючи агентно-орієнтоване моделювання, можна більш детально
промоделювати та прослідкувати інноваційні процеси, тобто відслідкувати вплив флуктацій учасників
інноваційної системи, діючих на мікрорівні, на показники макрорівня, таким чином досягти
синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних процесів.
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TREND ANALYSIS OF CHANGES IN THE VALUES OF INDICATORS
OF FINANCIAL SECURITY IN THE SYSTEM
OF ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE
Постановка проблеми. Історично проблема дослідження формування ризикового
середовища, в т.ч. фінансової сфери, в системі економічної безпеки держави пов’язана із розвитком
та становленням державності та глибоким усвідомленням нації економічних інтересів своєї країни. В
різні періоди ця проблема поставала в Україні менш або більш актуально, ніколи не зникаючи з поля
зору керівництва держави та громадськості. На сучасному етапі аналіз тенденцій змін значень
індикаторів стану фінансової безпеки в системі економічної безпеки України характеризується
особливою важливістю для відстоювання національних інтересів держави в умовах підвищення
взаємозалежності між країнами світу та посилення глобалізаційних процесів фінансової сфери, які
проявляються у розвитку системи транснаціональних банків та глобальних комп'ютерних мереж. Так,
в ситуації стрімкого розвитку глобального ринку, розвитку інтеграції та лібералізації збільшується
важливість підтримання міцного економічного становища держави на міжнародній арені, в процесі
якого велике значення має ґрунтовний аналіз індикаторів стану фінансової безпеки в системі
економічної безпеки держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні економісти приділять значну увагу аналізу
стану системи економічної безпеки України, в т.ч. фінансових ризиків. Такі дослідники, як
Д. П. Дубицький [4], І. О. Доценко [3, с. 69–78], В. Ю. Єдинак [5] Д. Д. Буркальцева [1, с. 35–40]
спрямували наукову думку на ґрунтовний аналіз і засоби зміцнення економічної безпеки та оцінку
ризиків фінансової сфери окремих суб’єктів господарювання. С. В. Ткаченко та О. Л. Яременко надали
оцінку борговому ризику у фінансовій сфері України [8], регіональний аспект економічної безпеки
держави дослідив О. С. Маковоз [6], Т. В. Давидюк представив епістемологічний підхід щодо
фінансової складової системи економічної безпеки [2, с. 39–52]. Однак аналізу тенденцій зміни
значень індикаторів стану структурних елементів фінансової безпеки в системі економічної безпеки
України приділено недостатньо уваги, тому зазначена проблема потребує підвищеної уваги
дослідників.
Постановка завдання. Основні завдання дослідження полягають у розрахунку та аналізі
значень індикаторів стану складових елементів фінансової безпеки (валютна, грошово-кредитна,
боргова, бюджетна безпеки та ін.) в системі економічної безпеки України та визначенні тенденцій змін
їх значень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Спираючись на методичні рекомендації щодо
розрахунку рівня економічної безпеки України [7], проаналізуємо стан складових фінансової безпеки
держави, а саме банківської, боргової, валютної, бюджетної, грошово-кредитної безпеки та ін. за
допомогою оцінки індикаторів стану фінансової безпеки України, що надасть можливість описати
базисні тенденції стану фінансової безпеки та систему заходів щодо її систематичного забезпечення.
Невід'ємною складовою аналізу індикаторів є порівняння розрахованих значень індикаторів стану
складових фінансової безпеки із їх пороговими значеннями [7], порушення яких спричиняє підвищення
рівня фінансових ризиків та загрозливих процесів в економіці України. Представимо значення
індикаторів стану банківської безпеки в системі фінансової безпеки держави у табл. 1.

∗

Науковий керівник: Прокопенко Н.С. – д.е.н., професор

341

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Таблиця 1
Значення індикаторів стану банківської безпеки в системі економічної безпеки України за
період 2007–2014 рр.
№
з/
п

1

2

3

4
5
6

7

Значення індикатору станом на 01 січня:
Індикатор стану банківської
безпеки
Частка простроченої
заборгованості за кредитами
в їх загальному обсязі, що
наданий банками
резидентам України, %
Співвідношення банківських
кредитів та депозитів в
іноземній валюті, %
Частка іноземного капіталу у
статутному капіталі банків,
%
Співвідношення
довгострокових кредитів та
депозитів (понад 1 рік), разів
Рентабельність активів
банків, %
Співвідношення ліквідних
активів до короткострокових
зобов'язань, разів
Частка активів п'яти
найбільших банків у
сукупних активах банківської
системи, %

Станом
на 01.08.2014 р.
Значення
Стан
індикатоіндикатору
ру

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1,3

2,3

9,4

11,2

9,6

8,9

7,7

10,8

Критичний

232,7

274,7

227,2

190,2

153

118,8

124,1

154,0

Небезпеч
ний

35

36,7

35,8

40,6

41,9

39,5

34

31,6

Незадовільний

2,3

3,2

6,2

3,8

3,1

2,4

1,8

2,4

Критичний

1,5

1,03

–4,38

–1,45

0,76

0,45

0,12

–0,27

Критичний

0,4

0,33

0,34

0,91

0,95

0,9

0,89

0,85

Задовільний

33,1

33,3

34,5

36,8

36,6

38,6

40,0

42,1

Небезпеч
ний

Джерело: власні розрахунки за методичними рекомендаціями Міністерства фінансів України [7]

В результаті аналізу стану індикаторів банківської безпеки в системі фінансової безпеки
держави з’ясовано:
– частка простроченої заборгованості за кредитами в їх загальному обсязі, наданому банками
резидентам України станом на 01.08.2014 р., перевищує 10,8 %, що спричинено глибокою
економічною та політичною кризою в Україні, стрімким та суттєвим знеціненням національної валюти.
На оптимальному рівні (< 2,0 %) значення цього показника було лише станом на початок 2008–2009
рр., станом на початок 2010 р. значення досліджуваного показника зросло до 9,4 % та перевищило
критичний рівень. У критичній зоні індикатор знаходиться протягом 2010–2014 рр.;
– протягом 2008–2013 рр. відносні значення співвідношення банківських кредитів та депозитів в
іноземній валюті мали тенденції до зменшення, що свідчить про покращення загального стану
банківської безпеки, однак станом на 01.08.2014 р. досліджуваний показник вже становив 154 %, що
свідчить про небезпечний стан індикатору;
– відносне значення частки іноземного капіталу у загальній сумі статутних капіталів банків
станом на 01.08.2014 р. становить 31,6 %, що означає незадовільний стан індикатору, проте існують
позитивні тенденції в динаміці значень цього показника;
– рентабельність активів українських банків станом на початок 2008–2009 рр. зафіксована в
оптимальному діапазоні значень, однак вже на початок 2010 р. розмір рентабельності активів банків
був від’ємним, що було спричинено негативними наслідками валютної кризи. Станом на 01.08.2014 р.
значення рентабельності активів банків складає –0,27 %, що свідчить про критичний стан
досліджуваного індикатору;
– негативною тенденцією є систематичне збільшення питомої ваги активів п’яти найбільших
банків у сукупних банківських активів України з 33,1 % (задовільний стан) станом на 01.01.2008 р. до
42,1 % (небезпечний стан) станом на 01.08.2014 р.
Представимо результати аналізу індикаторів стану боргової безпеки в системі фінансової
безпеки України у табл. 2.
Так, в процесі аналізу значень індикаторів стану боргової безпеки України в системі її
економічної безпеки:
– зафіксовано тенденції погіршення значень відношення загального обсягу державного та
гарантованого державою боргу до ВВП України (з 20,0 % у 2008 р., що свідчить про оптимальне
значення, до 52,7 % станом на 01.07.2014 р., що говорить про критичний стан досліджуваного
індикатору стану боргової безпеки держави);
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– проаналізовано, що значення відношення обсягу валового зовнішнього боргу України до ВВП
знаходяться протягом 2009–2014 рр. у зоні критичних значень, крім того, мають тенденцію до
подальшого погіршення цих показників.
Таблиця 2
Аналіз індикаторів боргової безпеки в системі економічної безпеки України за період
2008–2014 рр.*
Значення індикатору:
№
з/п

1

2

3

4

5

Індикатор боргової
безпеки

Відношення обсягу
державного та
гарантованого державою
боргу до ВВП, %
Відношення обсягу
валового зовнішнього
боргу до ВВП, %
Середньозважена
дохідність облігацій
внутрішньої державної
позики на первинному
ринку, %
Індекс EMBI + Україна
Відношення обсягу
офіційних міжнародних
резервів до обсягу
валового зовнішнього
боргу, %

Стан індикатору
станом на 01.07.
2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

01.07.
2014

20,0

34,8

39,9

36,3

36,6

40,2

52,7

Критичний

56,5

88,2

83,9

77,2

76,2

78,1

101,2

Критичний

14,91

20,15

12,71

8,91

11,52

10,44

13,72

Критичний

813,2

1606,2

556,0

549,4

765,2

681,0

Х

31,0

25,6

29,5

25,2

18,2

14,4

11,6

Небезпечний

Критичний

Джерело: власні розрахунки за даними НБУ, Міністерства фінансів України, JP Morgan Chase & Co

В результаті дослідження стану валютної безпеки України були розраховані значення
індикаторів, які представлені у табл. 3.
Таблиця 3
Аналіз індикаторів стану валютної безпеки в системі економічної безпеки України за
період 2008–2014 рр.*
Значення індикатору
№
з/п

1

2

3

4

5

Індикатор стану
валютної
безпеки
Індекс зміни
офіційного
курсу
національної
грошової
одиниці до $
США, середній
за період
Валові
міжнародні
резерви
України,
місяців імпорту
Частка кредитів
в іноземній
валюті в
загальному
обсязі наданих
кредитів, %
Сальдо купівліпродажу населенням іноземної валюти,
млрд $ США
Рівень доларизації грошової
маси, %

Стан
індикатору,
2014 рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
(Попередні розрахунки за станом
на 01 липня 2014)

104,30

147,92

99,29

103,00

100,29

100,03

147,06

6,6

5,2

5,2

4,0

3,1

2,9

2,4

Небезпечний

59,1

50,8

46,0

40,3

36,7

33,8

43,6

Небезпечний

6,1

9,4

9,7

13,4

10,2

2,9

1,5

Задовільний

30,6

31,7

29,1

30,4

43,7

36,8

42,2

Критичний

Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України
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Значення середнього річного індексу зміни курсу гривні до $ США станом на 01 липня 2014 р.
(147,06 %) знаходиться у зоні критичних значень, тоді як протягом 2010–2013 рр. значення цього
індикатору відповідало зоні оптимальних значень (від 97 % до 104 %). Аналогічна критична ситуація
була зафіксована у 2009 році в результаті негативної дії валютної кризи на стан валютної безпеки в
системі економічної безпеки України.
Обсяги валових міжнародних резервів України, розраховані у місяцях імпорту, скоротились з 6,6
місяців у 2008 р., що вважається оптимальним значенням, до 2,4 місяців станом на 01 липня 2014 р.
(зона небезпечних значень). Негативною тенденцією є також збільшення питомої ваги кредитів в
іноземній валюті в обсязі всіх наданих кредитів станом на 01 липня 2014 р. (43,6 %), що свідчить про
критичний діапазон, в якому знаходиться значення досліджуваного показника. Рівень доларизації
грошової маси протягом 2008–2014 рр. постійно знаходиться у зоні критичних значень, що здійснює
негативний вплив на стан валютної безпеки України.
В процесі дослідження стану та тенденцій змін значень індикаторів стану грошово-кредитної
безпеки, тобто стану грошово-кредитної системи, яка створює умови для забезпечення фізичних та
юридичних осіб доступними кредитними ресурсами в необхідних для них обсягах та на сприятливих
для зростання вітчизняної економіки умовах, з’ясовано:
– питома вага готівки поза банками вважається критичною в ситуації, коли її значення
перевищує 30 % від в загального обсягу грошової маси. Протягом 2008–2010 рр. значення
досліджуваного індикатору коливалось саме у діапазоні критичних значень. Протягом 2011–2013 рр.
частка готівкових коштів в загальному обсязі грошової маси знизилась, покращуючи стан значень
індикатору з критичного до небезпечного, однак, вже за станом на 01 липня 2014 р. значення
індикатору становило 30,6 %, що стало наслідком глибокої валютної та політичної кризи в Україні;
– рівень середньозваженої відсоткової ставки за кредитами, які надані в національній валюті
депозитними корпораціями, відносно індексу споживчих цін збільшується, з 12,6 % у 2011 р. до
17,0 вітсоткових пунктів у 2013 р., що свідчить про критичний стан досліджуваного індикатору та
існування негативних тенденцій подальшого погіршення його значень;
– питома вага довгострокових кредитів у загальному їх обсязі, скорегована на курсову різницю, є
дуже низькою (за станом на 01 липня 2014 р. – 7,2 %), перебуваючи у зоні критичних значень
індикатору, що негативно впливає на стан грошово-кредитної безпеки України.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, в процесі дослідження індикаторів стану
фінансової безпеки в системі економічної безпеки України зроблено наступні висновки:
– зафіксовано наявність негативних тенденцій змін розрахованих значень більшості індикаторів
стану структурних елементів фінансової безпеки (валютна, боргова, грошово-кредитна безпеки та ін.),
які переважно знаходяться у зоні критичних значень, що свідчить про незадовільний стан фінансової
безпеки України;
– досліджено, що значення індикаторів стану боргової та валютної безпеки України в системі її
економічної безпеки (відношення загального обсягу державного та гарантованого державою боргу до
ВВП України, відношення обсягу валового зовнішнього боргу України до ВВП держави, середній
річний індекс зміни курсу гривні до $ США, рівень доларизації грошової маси та ін.) постійно
знаходяться у зоні критичних значень, крім того, під впливом гострих кризових явищ станом на 01
липня 2014 року зафіксовано тенденції для подальшого погіршення зазначених індикаторів.
Моніторинг індикаторів стану фінансової безпеки держави надає можливість здійснювати
прогнозування найбільш важливих груп показників та розробляти систему заходів щодо забезпечення
фінансової безпеки України, що є перспективними напрямками подальших розробок.
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Дзядикевич Ю.В. ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОЕКТИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕНЕРГОНОСІЇВ
Мета. Проведення аналізу стану галузей енергетики України та проектів диверсифікації джерел постачання енергоносіїв
і окреслення шляхів, які зможуть гарантувати енергетичну безпеку України.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, при цьому
були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний, дедуктивний і системний
аналізи. На основі узагальнення наукових праць, присвячених проблемі пошуку перспективних проектів диверсифікації джерел
постачання енергоносіїв, досліджені проекти, реалізація яких гарантує підвищення енергетичної безпеки України.
Результати. Проведено аналіз стану галузей енергетики України та перспективних нафто-та газогонів, які здатні
забезпечити диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв в Україну та країни ЄС. Виявлено, що важливе місце посідає
співпраця нашої держави з країнами постачальниками енергоресурсів. Це суттєво підвищить взаємну зацікавленість і рівень
інтеграції. Україна може долучитися до реалізації таких газогонів: «Набукко», «Білий потік» і «Трансарабський». Встановлено,
що для підвищення енергетичної безпеки Україна може використати поставки зрідженого природного газу з Каспійського
регіону, країн Перської затоки та Північної Африки. Обґрунтовано, що для гарантування своєї енергетичної безпеки Україні
необхідно створити власний ядерний паливний цикл і не стояти осторонь світових інтеграційних процесів у ядерній галузі та
брати активну участь у міжнародних проектах. Доведено, що Україна має оголосити розвиток атомної енергетики
першочерговим завданням для української економіки.
Наукова новизна. На підставі аналізу стану галузей енергетики України та шляхів диверсифікації джерел постачання
енергоносіїв запропоновано перспективні проекти, які гарантують енергетичну безпеку нашій країні.
Практична значущість. Одержані результати можуть бути використані на підприємствах ПЕК України.
Ключові слова: енергетична безпека, диверсифікація, співпраця, джерела постачання, нафта, газ, транзит, енергоносії,
ядерна енергетика.
Дзядыкевич Ю.В. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ДИВЕРСИКАЦИИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
Цель. Проведение анализа состояния отраслей энергетики Украины и проектов диверсификации источников снабжения
энергоносителей и очертание путей, которые смогут гарантировать энергетическую безопасность Украины.
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного
познания, при этом были использованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: абстрактно-логический,
дедуктивный и системный анализы. На основании обобщения научных работ, посвященных проблеме поиска перспективных
проектов, обеспечивающих диверсификацию источников снабжения энергоносителей, исследованы проекты, реализация
которых гарантирует повышение энергетической безопасности Украины.
Результаты. Проведен анализ состояния отраслей энергетики Украины и перспективных нафто-и газопроводов,
которые способны обеспечить диверсификацию источников снабжения энергоносителей в Украину, а также в страны ЭС.
Выявлено, что важное место занимает сотрудничество нашего государства со странами поставщиками энергоресурсов. Это
существенно повысит взаимную заинтересованность и уровень интеграции. Украина может присоединиться к реализации таких
газопроводов «Набукко», «Белый поток» и «Трансарабского». Установлено, что для повышения энергетической безопасности
Украины может использовать поставки сжиженного природного газа из Каспийского региона, стран Персидского залива и
Северной Африки. Обосновано, что для обеспечения своей энергетической безопасности Украины необходимо создать
собственный ядерный топливный цикл и не стоять в стороне от мировых интеграционных процессов в ядерной отрасли и
активно участвовать в международных проектах. Доказано, что Украина должна объявить развитие атомной энергетики
первоочередной задачей для украинской экономики.
Научная новизна. На основе анализа состояния отраслей энергетики Украины и путей диверсификации источников
снабжения энергоносителей предложено перспективные проекты, которые гарантируют энергетическую безопасность нашей страны.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования могут быть использованы на предприятиях ТЭК
Украины.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, диверсификация, нефть, газ, транзит, энергоносители, источники
поставок, ядерная энергетика, сотрудничество.
Dziadykevych Yu.V. PERSPECTIVE PROJECTS OF ENERGY SOURCES DIVERSIFICATION
Purpose. The aim of the article is to conduct the analysis of energy industries in Ukraine and projects of diversification of supply
sources of energy resources and outlining ways that will guarantee energy security in Ukraine.
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific cognition. Thus, general
scientific and special methods of research, namely: abstract and logical, deductive and systems analysis were used in this article.
Projects whose implementation will guarantee increasing energy security in Ukraine have been researched on the basis of
generalization of scientific works devoted to the problem of finding prospective projects of diversification sources of energy supplying.
Findings. It has been conducted the analysis of energy industries in Ukraine and prospective oil and gas pipelines that can
provide diversification of supply sources of energy resources in Ukraine and the EU countries.
It has been revealed that an important role is the cooperation of our state with the countries that supply energy resources. This fact will
significantly increase mutual interest and the level of integration. Ukraine may join to the implementation of such gas pipelines “Nabucco”, “White
Stream” and “Trans-Arabian”. It has been established that Ukraine can use LNG supplies from the Caspian region, Gulf countries and Northern
Africa to increase energy security. It has been substantiated that Ukraine should create its own nuclear fuel cycle to guarantee its own energy
security and not be involved in the global integration processes in the nuclear industry and actively participate in international projects. It has
been proved that Ukraine should declare nuclear energy development as a priority task for the Ukrainian economy.
Originality. Prospective projects that guarantee energy security in our country were proposed on the basis of the energy
industries analysis in Ukraine and ways of diversification for supply sources of energy resources.
Practical value. The obtained results can be used at the enterprises of FEC in Ukraine.
Key words: energy security, diversification, cooperation, sources of supply, oil, gas, transit, energy sources, nuclear power.

Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Метою даної статті є: проаналізувати сучасний стан інноваційної діяльності в Україні, виявити проблеми та перспективи
її розвитку.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи: монографічний – при виявленні взаємозв’язку між
розвитком інноваційної діяльності і розвитком економіки; аналітичний – при розкритті проблем інноваційної діяльності України;
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прогнозний – при визначенні перспективи інноваційного розвитку національної економіки.
Результати дослідження. Проведено аналіз вітчизняних та міжнародних тенденцій інноваційної діяльності. Виявлено,
що темпи розвитку національних економік визначаються темпами розвитку наукової та інноваційної діяльності. Розкрито
проблеми інноваційної діяльності України. Оцінено і визначено перспективи інноваційного розвитку національної економіки.
Наукова новизна результатів дослідження. Визначено сучасний стан і проблеми інноваційної діяльності України,
тенденцій її розвитку та перспективи національної економіки.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження проблем розвитку інноваційної
діяльності в Україні сприятимуть обґрунтуванню загальної стратегії розвитку національної економіки, розробці комплексних
рекомендацій щодо покращення стану та розвитку інноваційної діяльності в Україні.
Ключові слова: інноваційна діяльність, тенденції інноваційного розвитку України, науково-технічний потенціал,
проблеми інноваційної діяльності України.
Никитин Ю.А., Рукас-Пасичнюк В.Г. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Целью данной статьи является: анализ современного состояния инновационной деятельности в Украине, выявление
проблемы и перспективы ее развития.
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы: монографический - при выявлении
взаимосвязи между развитием инновационной деятельности и развитием экономики; аналитический - при раскрытии проблем
инновационной деятельности Украины; прогнозный - при определении перспективы инновационного развития национальной
экономики.
Результаты. Проведен анализ отечественных и международных тенденций инновационной деятельности. Выявлено,
что темпы развития национальных экономик определяются темпами развития научной и инновационной деятельности.
Раскрыты проблемы инновационной деятельности Украины. Оценены и определены перспективы инновационного развития
национальной экономики.
Научная новизна. Определено современное состояние и проблемы инновационной деятельности Украины, тенденции
ее развития и перспективы национальной экономики.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования проблем развития инновационной деятельности в
Украине будут способствовать обоснованию общей стратегии развития национальной экономики, разработке комплексных
рекомендаций по улучшению состояния и развития инновационной деятельности в Украине.
Ключевые слова: инновационная деятельность, тенденции инновационного развития Украины, научно-технический
потенциал, проблемы инновационной деятельности Украины.
Nikitin Y.A., Rukas-Pasichnyuk V.G. PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE
The purpose of this article is to: analyze the current state of innovation activity in Ukraine, identify problems and prospects of its
development.
Methodology of research. The study used methods: monographic - in identifying the relationship between the development of
innovation and economic development; analysis - when disclosing problems of innovation Ukraine; forecast - in determining the
prospects of innovative development of the national economy.
Findings. An analysis of domestic and international trends in innovation. Revealed that the rate of development of national
economies to determine the pace of development of science and innovation. Solved the problem of innovation activities in Ukraine.
Assess and determine the prospects of innovative development of the national economy.
Originality. Defined by the current state and challenges of innovation activity in Ukraine, development trends and perspectives
of the national economy.
Practical value. The obtained results of the study concerns the development of innovation activity in Ukraine will contribute to
the justification of the overall development strategy of the national economy, the development of comprehensive recommendations for
improving the status and development of innovation activity in Ukraine.
Key words: innovation, innovative activity, trends of development of Ukraine at the international level, scientific and
technological potential of Ukraine, the problems of innovation activity in Ukraine.

Дугієнко Н.О, Анікєєва Д.О. НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ КРАЇН ЄС ТА
УКРАЇНИ
Мета статті полягає в аналізі ролі Європейського Союзу як інтеграційного об’єднання в міжнародній торгівлі, дослідженні
системи нетарифного регулювання у країнах ЄС та визначенні основних проблем узгодження українського законодавства з
європейським у сфері нетарифного регулювання міжнародної торгівлі.
Методика дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстракції – при розгляді нетарифного
регулювання як засобу захисту внутрішнього ринку продукції країн ЄС та України; аналізу і синтезу – при дослідженні системи
нетарифного регулювання у країнах ЄС і визначенні ключових проблем гармонізації українського законодавства до
європейського у сфері нетарифного регулювання міжнародної торгівлі; системного підходу – при характеристиці системи
технічного регулювання ЄС та оцінці основних кроків України на шляху до приведення вітчизняних стандартів у відповідність до
європейських.
Результати. Розглянуто нетарифне регулювання як засіб захисту внутрішнього ринку продукції країн ЄС та України.
Досліджено систему нетарифного регулювання у країнах ЄС і визначено ключові проблеми гармонізації українського
законодавства до європейського у сфері нетарифного регулювання міжнародної торгівлі. Охарактеризовано систему технічного
регулювання ЄС та оцінено основні кроки України на шляху до приведення вітчизняних стандартів у відповідність до
європейських як необхідну умову для збільшення експорту вітчизняної продукції та підвищення її конкурентоспроможності.
Наукова новизна. Узагальнено інформацію щодо нетарифного протекціонізму ЄС по відношенню до основних товарних
груп та визначено основні проблеми гармонізації українського законодавства до європейського в цій сфері.
Практична значущість. Результати наукового дослідження будуть корисними для подальшого аналізу шляхів
пристосування українського законодавства до європейського в сфері нетарифного регулювання.
Ключові слова: нетарифне регулювання, зовнішня торгівля, конкурентоспроможність продукції, технічні бар'єри,
гармонізація законодавства.
Дугиенко Н.А., Аникеева Д.А. НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
СТРАН ЕС И УКРАИНЫ
Цель статьи заключается в анализе роли Европейского Союза как интеграционного объединения в международной
торговле, исследовании системы нетарифного регулирования в странах ЕС, определении основных проблем согласования
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украинского законодательства с европейским в сфере нетарифного регулирования международной торговли.
Методика исследования. Результаты получены за счет применения методов: абстракции, анализа и синтеза,
системного подхода.
Результаты. Рассмотрено нетарифное регулирование как средство защиты внутреннего рынка продукции стран ЕС и
Украины. Исследована система нетарифного регулирования в странах ЕС и определены ключевые проблемы гармонизации
украинского законодательства к европейскому в сфере нетарифного регулирования международной торговли.
Охарактеризована система технического регулирования ЕС и дана оценка основным шагам Украины на пути к приведению
отечественных стандартов в соответствие с европейскими как необходимое условие увеличения экспорта отечественной
продукции и повышения ее конкурентоспособности.
Научная новизна. Обобщена информация о нетарифном протекционизме ЕС по отношению к основным товарным
группам и определены основные проблемы гармонизации украинского законодательства к европейскому в этой сфере.
Практическая значимость. Результаты научного исследования будут полезными для дальнейшего анализа путей
приспособления украинского законодательства к европейскому в сфере нетарифного регулирования.
Ключевые слова: нетарифное регулирование, внешняя торговля, конкурентоспособность продукции, технические
барьеры, гармонизация законодательства.
Dugienko N.O., Anikieieva D.O. NON-TARIFF REGULATIONS AS SECURITY MEASURE OF DOMESTIC MARKET OF EU
COUNTRIES AND UKRAINE
Purpose. The purpose of article is to analysis role of the European Union as integration association in international trade and to
research the non-tariff regulation system in EU countries and identification of basic problems of the Ukrainian legislation adaptation to
European in the sphere of non-tariff regulation of international trade.
Methodology of research. In research author used such methods as abstractions, analysis and synthesis and system
approach.
Findings. Non-tariff regulation as a security measure of domestic market of production of EU countries and Ukraine is
considered. The system of non-tariff regulation in EU countries is analyzed and key problems of harmonization of the Ukrainian
legislation to European in the sphere of non-tariff regulation of international trade are defined. The article characterizes the system of
technical regulation of EU and assesses main steps of Ukraine on the way of bringing the domestic standards in correspondence with
the European ones as a necessary condition for increase of export of domestic products and increase of its competitiveness.
Originality. The information on non-tariff protectionism of the EU in relation to the main commodity groups has been
generalized, the main problems of harmonization of the Ukrainian legislation to European in this sphere has been defined.
Practical value. Results of scientific research will be useful to the further analysis of ways of the adaptation of the Ukrainian
legislation to European in the sphere of non-tariff regulation.
Key words: non-tariff regulation, foreign trade, competitiveness of products, technical barriers, harmonization of legislation.

Рамський А.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
Мета статті полягає у визначенні сутності поняття ринку інвестицій; класифікації існуючих підходів до формування
інвестиційного ринку, встановленні основних складових ринку інвестицій; виявленні особливостей його формування для України
за сучасних нестабільних умов функціонування; класифікації інвестиційних продуктів та їхнього наповнення для забезпечення
конкурентоздатності на ринку інвестицій.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано метод критичного аналізу наукової і методичної літератури
та практичного досвіду для визначення основних складових ринку інвестицій, особливостей його формування за сучасних
нестабільних умов функціонування.
Результати. Визначено основні складові ринку інвестицій, особливості його формування для України за сучасних
нестабільних умов функціонування. Доведено, що наведені перемежування понять не дають чіткого розуміння сутності ринку
інвестицій та не створюють умов для мінімізації ризиків інвестування.
Наукова новизна. Запропоновано новий підхід до трактування терміну ринок інвестицій – товарний та інституційносекторальний. В основу цього підходу взято інвестиційний продукт, який формується на зазначених вище ринках, але
формалізується і набуває якостей товару лише на ринку інвестицій. Регламентація такого ринку передбачатиме формування
системи економічних і правових відносин, пов’язаних з купівлею та продажем інвестиційного продукту.
Практична значущість. Наведений підхід надасть можливість прозоро формувати загальний реєстр інвестиційних
продуктів із визначеним рівнем доходності, ризикованості, компенсаційного забезпечення, та у розрізі міжсекторальних прямих
інвестицій та фінансових посередників (інститути спільного інвестування, пайові та корпоративні інвестиційні фонди, венчурні
фонди тощо), фінансових інститутів (страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та інші), а також наблизять покупця з
продавцем продукту, що прискорить реалізацію інвестиційного потенціалу, надходження фінансових ресурсів до продавця та в
цілому забезпечить міжсекторальні канали системи інвестиційними ресурсами.
Ключові слова: ринок інвестицій, заощадження домогосподарств, інвестиційний продукт, інвестування, фінансові
посередники.
Рамский А.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНЕ
Цель статьи заключается в определении сущности понятия рынка инвестиций; классификации существующих подходов
к формированию инвестиционного рынка, установлении основных составляющих рынка инвестиций; выявлении особенностей
его формирования для Украины в современных нестабильных условиях функционирования; классификации инвестиционных
продуктов и их наполнения для обеспечения конкурентоспособности на рынке инвестиций.
Методика исследования. В процессе исследования применен метод критического анализа научной и методической
литературы и практического опыта для определения основных составляющих рынка инвестиций, особенностей его
формирования в современных нестабильных условиях функционирования.
Результаты. Определены основные составляющие рынка инвестиций, особенности его формирования для Украины в
современных нестабильных условиях функционирования. Доказано что, приведённые чередования понятий не дают четкого
понимания сущности рынка инвестиций и не создают условий для минимизации рисков инвестирования.
Научная новизна. Предложен новый подход к трактовке термина рынок инвестиций - товарный и институциональносекторный. В основу этого подхода взято инвестиционный продукт, который формируется на указанных выше рынках, но
формализуется и приобретает качества товара только на рынке инвестиций. Регламентация такого рынка будет
предусматривать формирование системы экономических и правовых отношений, связанных с покупкой и продажей
инвестиционного продукта.
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Практическая значимость. Приведенный подход позволит прозрачно формировать общий реестр инвестиционных
продуктов с определенным уровнем доходности, риска, компенсационного обеспечения, и в разрезе межсекторальных прямых
инвестиций и финансовых посредников (институты совместного инвестирования, паевые и корпоративные инвестиционные
фонды, венчурные фонды и т.п.), финансовых институтов (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и
другие), а также сблизят покупателя с продавцом продукта, ускорит реализацию инвестиционного потенциала, поступление
финансовых ресурсов в продавца и в целом обеспечит межсекторальные каналы системы инвестиционными ресурсами.
Ключевые слова: рынок инвестиций, сбережения домохозяйств, инвестиционный продукт, инвестирования,
финансовые посредники.
Ramsky A.Y. THEORETICAL POSITIONS OF FORMING THE MARKET OF INVESTMENTS IN UKRAINE
Purpose. The purpose of the article is to determine the nature of the concept of market investments; classification of existing
approaches to the formation of the investment market, establishing the basic components of the investment market; identifying
characteristics of its formation for Ukraine of in modern of conditions the functioning; classification of investment products and their
content to ensure competitiveness in the investment market.
Methodology of research. In research author used the method of critical analysis of scientific and technical literature and
practical experience for determining the main components of investment market, features of its formation of in modern of unstable
conditions the functioning.
Findings. The main components of the investment market, features of its formation for Ukraine of in modern of unstable
conditions the functioning. It is proved that the presented concepts differentiation not give a clear understanding of the investment
market and creates conditions to minimize investment risks.
Originality. A new approach to the interpretation of the term market investments - trade and institutional and sectoral. The basis
of the approach taken in this investment product, which is formed on the above markets, but becomes formalized and quality of the
goods only to the investment market. The regulations of this market involve the formation of a system of economic and legal relations
associated with buying and selling investment products.
Practical value. The above approach will enable transparent form general register of investment products with a specified level
of return, risk, compensation software, and in the context of cross-sectoral equity and financial intermediaries (collective investment unit
and corporate investment funds, venture capital funds, etc.), financial institutions (insurance companies, pension funds, etc.), and will
bring the buyer to the seller of the product, which will accelerate the realization of the investment potential of financial resources to the
salesman and in general ensure intersectoral channels of investment resources.
Key words: investment market, household savings, investment product, investment, financial intermediaries.

Мінакова С.М. МОНІТОРІНГ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Мета статті полягає у визначенні проблем діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації економіки з
подальшим підвищенням ефективності їх функціонування та конкурентоспроможності.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи: економічного аналізу – при визначенні проблем
виходу вітчизняних підприємств на світовий ринок; прогнозного моделювання – при обґрунтуванні пріоритетних напрямів
економічної політики країни.
Результати. Проаналізовані результати моніторингу щодо складностей, пов’язаних із виходом підприємства на світовий
ринок. Визначено проблеми, що перешкоджають моніторингу логістичної інфраструктури в умовах глобалізації. Встановлено,
що в перспективі одним із пріоритетних напрямів економічної політики нашої держави має стати збереження та розвиток
науково-технічного потенціалу, створення належних умов для ефективності функціонування та конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств та продукції, а саме підвищення моніторингу логістичної інфраструктури в умовах глобалізації.
Наукова новизна. Визначено основні напрями моніторингу логістичноі інфраструктури в умовах глобалізації.
Практична значущість. Отримані результати дослідження визначають пріоритетні напрями економічної політики країни
- збереження та розвиток науково-технічного потенціалу, створення належних умов для ефективності функціонування і
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та продукції, підвищення якості моніторингу логістичної інфраструктури в
умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, світовий ринок, моніторинг логістичної інфраструктури, промислове виробництво,
нормативно-правова база.
Минакова С.М. МОНИТОРИНГ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Цель статьи заключается в определении проблем деятельности отечественных предприятий в условиях глобализации
экономики с дальнейшим повышением эффективности их функционирования и конкурентоспособности.
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы: экономического анализа - при определении
проблем выхода отечественных предприятий на мировой рынок; прогнозного моделирования - при обосновании приоритетных
направлений экономической политики страны.
Результаты. Проанализированы результаты мониторинга относительно сложностей, связанных с выходом
предприятия на мировой рынок. Определены проблемы, препятствующие мониторингу логистической инфраструктуры в
условиях глобализации. Установлено, что в перспективе одним из приоритетных направлений экономической политики нашего
государства должно стать сохранение и развитие научно-технического потенциала, создание условий для эффективности
функционирования и конкурентоспособности отечественных предприятий и продукции, а именно повышение мониторинга
логистической инфраструктуры в условиях глобализации.
Научная новизна. Определены основные направления мониторинга логистической инфраструктуры в условиях
глобализации.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования определяют приоритетные направления
экономической политики страны - сохранение и развитие научно-технического потенциала, создания условий для
эффективности функционирования и конкурентоспособности отечественных предприятий и продукции, повышение качества
мониторинга логистической инфраструктуры в условиях глобализации.
Ключевые слова: глобализация, мировой рынок, мониторинг логистической инфраструктуры, промышленное
производство, нормативно-правовая база.
Minakovа S.M. MONITORING OF THE LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Purpose. The purpose of this article is to identify the problems of domestic enterprises in a globalized economy with a further
increase their efciency and competitiveness.
Methodology of research. In the course of the research methods used: economic analysis - problem definition output of
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domestic enterprises on the world market; predictive modeling - in the justification of the priority directions of the economic policy of the
country.
Findings. Analyzed the results of the monitoring regarding the difficulties associated with reaching the world market. Identified
issues that prevent monitoring of the logistics infrastructure in the context of globalization. It is established that in the future one of the
priority directions of economic policy of our country must be the preservation and development of scientific-technical potential, creation
of conditions for effective functioning and competitiveness of domestic enterprises and products, namely improving the monitoring of the
logistics infrastructure in the context of globalization.
Originality. The research gave the opportunity to understand that we need a regulatory framework, ensure law and order in the
country and its national security, economic recovery, social security and social protection, protection of competition, the development,
adoption and implementation of economic legislation.
Practical value. The analysis enables us to understand that in the future one of the priority directions of economic policy of our
country must be the preservation and development of scientific-technical potential, creation of conditions for effective functioning and
competitiveness of domestic enterprises and products, namely improving the monitoring of the logistics infrastructure in the context of
globalization.
Key words: globalization, global market, monitoring, logistics infrastructure, industrial production, legal framework.

Марченко Т.В. МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ ВІДНОСИН УКРАЇНА-ЄС
Метою статті є визначення основних чинників, які зумовлюють привабливість міжнародних інноваційних програм для
України, можливих ризиків, пов’язаних з адаптацією політики ЄС у сфері науки до української дійсності, а також оптимальних
шляхів підвищення інноваційного потенціалу України.
Методика дослідження. Методологічну базу дослідження складають історико-логічний та системний підходи в процесі
вивчення закономірностей інноваційного розвитку в контексті економічного зростання країни та підвищенні її
конкурентоспроможності.
Результати. На основі аналізу стану і перспектив розвитку вітчизняної економіки визначено основні пріоритети
національної інтеграційної політики і запропоновано комплекс заходів щодо активізації та підвищення інноваційного потенціалу
України через участь в європейських інноваційних програмах.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в прогнозуванні можливого підвищення інноваційного потенціалу
економіки України на основі дослідження міжнародних інноваційних програм як фактору інтеграції України до ЄС.
Практична значущість результатів дослідження полягає у тому, що теоретичні положення, висновки і рекомендації
мають важливе значення для прикладного застосування цих результатів у навчальному процесі, при розробці і вдосконаленні
окремих законодавчих актів України та для обґрунтування спеціальних заходів державних органів, спрямованих на вирішення
проблем, пов’язаних з інноваційним розвитком України.
Ключові слова: рамкові програми ЄС з наукових досліджень і розвитку технологій, Європейський науковий простір,
інноваційний потенціал, міжнародна науково-технічна співпраця, програма науково-технічного співробітництва EUREKA.
Марченко Т.В. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНА-ЕС
Целью статьи является определение основных факторов, обусловливающих привлекательность международных
инновационных программ для Украины, возможных рисков, связанных с адаптацией политики ЕС в сфере науки к украинской
действительности, а также оптимальных путей повышения инновационного потенциала Украины.
Методика исследования. Методологическую базу исследования составляют историко-логический и системный
подходы в процессе изучения закономерностей инновационного развития в контексте экономического роста страны и
повышении ее конкурентоспособности.
Результаты. На основе анализа состояния и перспектив развития отечественной экономики определены основные
приоритеты национальной интеграционной политики и предложен комплекс мероприятий по активизации и повышению
инновационного потенциала Украины через участие в европейских инновационных программах.
Научная новизна результатов исследования заключается в прогнозировании возможного повышения инновационного
потенциала экономики Украины на основе исследования международных инновационных программ как фактора интеграции
Украины в ЕС.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что теоретические положения, выводы и
рекомендации имеют важное значение для прикладного применения этих результатов в учебном процессе, при разработке и
совершенствовании отдельных законодательных актов Украины и для обоснования специальных мероприятий
государственных органов, направленных на решение проблем, связанных с инновационным развитием Украины.
Ключевые слова: рамочные программы ЕС по научным исследованиям и развитию технологий, Европейское научное
пространство, инновационный потенциал, международное научно-техническое сотрудничество, программа научнотехнического сотрудничества EUREKA.
Marchenko T.V. INTERNATIONAL INNOVATION PROGRAMS IN THE CONTEXT OF EU-UKRAINE RELATIONS
Purpose. Aim of this paper is to identify the main factors which contribute to the attractiveness of international innovation
programs for Ukraine, possible risks associated with the adaptation of EU policy in the field of science to Ukrainian reality, and the best
ways to improve the innovative capacity of Ukraine.
Methodology of research. The methodological basis of research constitutes the historical and logical and systematic
approaches in the study of patterns of innovation development in the context of economic growth and increase competitiveness.
Findings. The main priorities of national integration policy are defined based on the analysis of the state and prospects of
development of the national economy and a set of measures is proposed to enhance and improve innovative capacity Ukraine through
participation in European innovation programs.
Originality. Scientific novelty of the research results consists of predicting a possible increase innovation potential of the
economy of Ukraine based on the study of international innovation programs as a factor of integration of Ukraine into the EU.
Practical value of the results of the study consists of importance of theoretical propositions, conclusions and recommendations for
practical application of these results in the learning process, the development and improvement of certain legislative acts of Ukraine and to
justify special measures for government agencies to address the problems associated with the innovative development of Ukraine.
Key words: EU Framework Programmes for Research and Technology Development, the European Research Area, innovation
potential, international scientific and technical cooperation program of scientific and technical cooperation EUREKA.
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Науково-виробничий журнал
Ніколаєнко С.М. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Мета статті полягає у визначенні динаміки показників виробничо-господарської діяльності підприємств харчової
промисловості, стану галузі за період 1990-2013 рр.
Дослідження тенденцій змін узагальнюючих показників на макро-, мезо- та мікрорівні дозволить в подальшому
визначити стратегії розвитку галузей.
Методика дослідження. При аналізі показників виробничо-фінансової діяльності підприємств харчової і переробної
промисловості, оцінці їх сучасного стану і перспектив розвитку використані загальнонаукові (аналіз, синтез, конкретизація) та
спеціальні методи дослідження (порівняння, групування, відносні, середні величини).
Результати. Вивчено та проаналізовано динаміку обсягів реалізації продукції харчової і переробної промисловості,
динаміку індексів продукції харчової і переробної промисловості за видами діяльності, динамік індексів виробництва продукції
харчової промисловості за регіонами України. Вивчено та проаналізовано баланси виробництва та споживання основних
продуктів за період з 2000 по 2013 роки.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до вивчення економічної ситуації в галузях харчової та переробної
промисловості, що має вагомий вплив на добробут населення.
Практична значущість. Результати аналізу узагальнюючих та непрямих показників виробничо-господарської діяльності
дозволять більш точно та об’єктивно оцінити поточний стан галузі. А на підставі розрахункових показників спрогнозувати
подальші напрямки діяльності і їх спроможність до формування кластерних утворень.
Ключові слова: харчова і переробна промисловість, підприємства, виробничо-господарська діяльність, обсяги
виробництва, імпорт, експорт.
Николаенко С.Н. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цель статьи заключается в определении динамики показателей производственно-хозяйственной деятельности
предприятий пищевой промышленности, состояния отрасли за период 1990-2013 рр. Исследование тенденций изменений
обобщающих показателей на макро-, мезо- и микроуровне позволит в дальнейшем определить стратегии развития отраслей.
Методика исследования. При анализе показателей производственно-финансовой деятельности предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности, оценке их современного состояния и перспектив развития использованы общенаучные
(анализ, синтез, конкретизация) и специальные методы исследования (сравнение, группировка, относительные, средние
величины).
Результаты. Изучено и проанализировано динамику объемов реализации промышленной продукции за видами
производственной деятельности, динамика индексов промышленной продукции, за видами деятельности, динамика индексов
производства продукции пищевой промышленности, за регионами Украины. Изучены и проанализированны балансы
производства и потребления основных продуктов за период с 2000 по 2013 года
Научная новизна. Использован комплексный подход к изучению экономической ситуации в отраслях пищевой и
перерабатывающей промышленности, имеющий значительное влияние на благосостояние населения.
Практическая значимость. Результаты анализа обобщающих и непрямых показателей производственнохозяйственной деятельности позволят более точно и объективно оценить текущее состояние отрасли. А на основании
расчетных показателей спрогнозировать последующие направления деятельности и их возможность для формирования
кластерных образований.
Ключевые слова: пищевая и перерабатывающая промышленность, предприятия, производственно – хозяйственная
деятельность, объемы производства, импорт, экспорт.
Nikolaenko S.M. THE CHARACTERISTIC OF THE MODERN STATE OF FOOD AND PROCESSING INDUSTRY
Purpose. Purpose of the article consists in the certain dynamics of production economic activity performance of enterprises of
food industry, state of industry, indicators for period of 1990-2013r.r. Research of tendencies of changes of summarizings indexes on
makro-, mezo- and will allow in future to define microlevels strategy of development of industries.
Methodology of research. At the analysis of indexes production-financial to activity the scientific (analysis, synthesis,
specification) and special methods of research were used (comparison, grouping, relative, averages).
Finding. In process studied and analysed dynamics of volumes of realization of industrial products after the types of production
activity, loud speaker of indexes of industrial products, after the types of activity, loud speaker of indexes of production of goods of food
industry, after the regions of Ukraine. As a result of research were studied and the analysed balances of production and consumption of
basic products for period from 2000 to 2013 years
Originality. Used comprehensive approach to the study of the economic situation in the areas of food and processing
industries, which has weighty impact on the welfare of the population.
Practical value. Results of the analysis and generalized indirect indicators industrial and economic activities will allow more
accurately and objectively assess the current state of the industry. And on the basis estimates to predict subsequent directions of
activity and their ability to forming of cluster formations.
Key words: food and processing industry, enterprises, of production and economic activity, production volumes, import, export.

Чернишевич О.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ
ДОХОДІВ
Мета статті полягає у визначенні особливостей функціонування соціального розподілу та в обґрунтуванні основних
факторів, що впливають на даний процес.
Методика дослідження. Під час дослідження використовувалися методи системного аналізу та синтезу, як спосіб
деталізації діючих принципів розподільчих відносин на окремі важливі складові елементи. З метою самостійного їх дослідження
дані методи передбачають кінцеве й своєчасне компонування результатів заради цілісного розуміння.
Метод теоретичної аналогії використовується для встановлення схожості між явищами розподільчої системи за
спільними ознаками та історичного й логічного, як ретроспективне вивчення історії розвитку процесів регулювання здійснення
розподільчих процесів, виявлення найбільш важливих і повторюваних подій та встановлення причинно-наслідкових зв’язків їх
існування.
Результати. Доведено необхідність формування комплексного підходу та виокремлення складових реалізації політики
боротьби з соціально-економічною нерівністю. Запропоновано систему диференціації предмету дослідження теорії розподілу й
відповідних підходів до їх аналізу. Визначено основні важелі середовища регулювання рівня доходів та обґрунтовано внутрішні
фактори впливу на нього.
Наукова новизна. Запропоновано систему парадигм та підходів до розподільчих відносин з відмінними проблемними
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аспектами та описано їх взаємозв’язок із відповідними типами аналізу. Виділено й проаналізовано фактори впливу на рівень
доходів з урахуванням важелів регулювання.
Практична значущість. Визначену систему розподільчих відносин доцільно використовувати при аналізу соціальноекономічних процесів між інституційними секторами економіки та для створення й провадження національної політики розподілу
доходів.
Ключові слова: доходи, розподіл доходів, функціональний підхід, суб'єктний підхід, дохідна парадигма добробуту,
технологічна парадигма.
Чернишевич О.Н. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
Цель статьи заключается в определении особенностей функционирования социального распределения и в
обосновании основных факторов, влияющих на данный процесс.
Методика исследования. В ходе исследования использовались методы системного анализа и синтеза, определяемые
как способ детализации действующих принципов распределительных отношений на отдельные важные составные элементы. С
целью самостоятельного их исследования, методы предусматривают конечную и своевременную компоновку результатов для
целостного понимания. Метод теоретической аналогии используется для установления сходства между явлениями
распределительной системы по общим признакам; исторического и логического - метод рассматривают как ретроспективное
изучение истории развития, процесов регулирования и осуществления распределительных процессов, выявления наиболее
важных и повторяющихся событий и установление причинно-следственных связей их существования.
Результаты. Доказана необходимость формирования комплексного подхода и выделения, составляющих реализации
политики борьбы с социально-экономическим неравенством. Предложена система дифференциации предмета исследования
теории распределения и соответствующих подходов к их анализу. Определены основные рычаги среды регулирования уровня
доходов и обоснованно внутренние факторы влияния на него.
Научная новизна. Предложена система парадигм и подходов к распределительным отношениям с отличными
проблемными аспектами и описана их взаимосвязь с соответствующими типами анализа. Выделены и рассмотрены факторы,
влияющие на уровень доходов с учетом рычагов регулирования.
Практическая значимость. Данную систему распределительных отношений целесообразно использовать при анализе
социально-экономических отношений между институциональными секторами экономики и для создания и проведения
национальной политики распределения доходов.
Ключевые слова: доходы, распределение доходов, функциональный подход, субъектный подход, доходная парадигма
благосостояния, технологическая парадигма.
Chernyshevych O.M. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE MODERN MECHANISM FORMATION OF
THE INCOME DISTRIBUTION
Purpose. The purpose of the article is to determine the features of the social distribution functioning and to justify the main
factors affecting this process.
Methodology of research. In this research are used: method of system analysis and synthesis, as a way of specification
principles of distributive relations on some specific components for its independent study, this method involves final combining for
complete results understanding. Method of theoretical analogy means establishing similarities between phenomena of the distribution
system; method of historical and logical is a retrospective study of the regulatory processes of distribution relations to identify the most
important and recurring events and for establishing causality of their existence.
Findings. The necessity of forming an integrated approach and separation of components of implementing the fighting policy
against social and economic inequality is proved. The system of differentiation of the distribution theory subject research approaches is
offered. The main regulation levers of the income size environment are determined and the internal factors that influence it are
grounded.
Originality. The system of paradigms and approaches to the distribution relations with the different aspects of the problem is
offered, also, the relationship with the relevant types of analysis is described. In research there is a specification of factors which is
based on the governmental adjustment leverages that influence income level.
Practical value. The distributive relations system should be used in the analysis of socio-economic relations between
institutional sectors and for creation a national policy of income distribution.
Key words: income, income distribution, functional approach, subject approach, revenue paradigm welfare, technological
paradigm.

Марчук
Ю.В.
РОЗВИТОК
ІННОВАЦІЙНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
ЯК
ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо розбудови
інфраструктури інноваційного розвитку нашої держави, звертаючись до досвіду розвинутих країн, які вже пройшли цей складний
етап організації інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку та вибрали для себе найбільш ефективні та дієві його
форми.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: спостереження, узагальнення,
аналізу та формалізації. Для визначення впливу інноваційної інфраструктури на конкурентоспроможність економіки застосовано
системний підхід.
Результати. Обґрунтовано потребу розробки такої інноваційної інфраструктури, яка б відповідала особливостям
вітчизняної системи національного господарства, використовуючи вдалий зарубіжний досвід дієвого функціонування окремих
елементів інноваційної інфраструктури.
Наукова новизна. Узагальнено зарубіжний досвід підходів до організації ефективної інноваційної інфраструктури,
доведено, що остання є ключовим фактором переходу до інноваційної та конкурентоспроможної економіки.
Практична значущість. Результати дослідження доцільно застосовувати у розробці ефективної стратегії інноваційного
розвитку України, а також в практичній організації окремих структур інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, конкурентоспроможність, інноваційний розвиток, механізм, бізнес,
організація, досвід.
Марчук
Ю.В.
РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАК
ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций
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по развитию инфраструктуры инновационного развития нашего государства, обращаясь к опыту развитых стран, которые уже
прошли этот сложный этап организации инфраструктурного обеспечения инновационного развития и выбрали для себя
наиболее эффективные и действенные его формы.
Методика исследования. В процессе исследования применены общенаучные методы: наблюдение, обобщения,
анализа и формализации. Для определения влияния инновационной инфраструктуры на конкурентоспособность экономики
применен системный подход.
Результаты. Обоснованно необходимость разработки такой инновационной инфраструктуры, которая бы отвечала
особенностям отечественной системы национального хозяйства, используя удачный зарубежный опыт действенного
функционирования отдельных элементов инновационной инфраструктуры.
Научная новизна. Обобщен зарубежный опыт подходов к организации эффективной инновационной инфраструктуры,
доказано, что последняя является ключевым фактором перехода к инновационной и конкурентоспособной экономики.
Практическая значимость. Результаты исследования целесообразно применять в разработке эффективной стратегии
инновационного развития Украины, а также в практической организации отдельных структур инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, конкурентоспособность, инновационное развитие, механизм,
бизнес, организация, опыт.
Marchuk Iu.V. INNOVATIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING THE NATIONAL
ECONOMY COMPETITIVENESS
Purpose. The aim of the research is to develop theoretical, methodological principles and practical recommendations as to
infrastructure development of our country, referring to the experience of developed countries that have gone through this difficult stage
of innovation infrastructure organisation and chosen the most effective forms for themselves.
Methodology of research. In research author used general scientific methods: observation, synthesis, analysis and
formalization. There was applicated the system approach to determine the impact of innovation infrasstructure on economic
competitiveness.
Findings. The need for developing such innovative infrastructure that would meet the peculiarities of the national economy,
using the successful experience of foreign effective operation of innovation infrastructure elements.
Originality. The research carried made it possible to gather international experience approaches to effective innovation
infrastructure, proved that the latter is a key factor in the transition to an innovative and competitive economy.
Practical value. The developed model is reasonable for using in working out effective strategy for innovation development of
Ukraine as well as in practice of making individual structures in the framework of innovation activity.
Key words: innovation infrastructure, competitiveness, innovation development, mechanisms, business, organization,
experience.

Солярчук Н.Ю. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФРІЛАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Мета проведеного дослідження полягає у розробленні механізму державного управління фрілансовою діяльністю.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового
дослідження, а саме: аналіз, синтез, групування, структурно-логічний аналіз (для побудови механізму державного управління
фрілансовою діяльністю), графічний (для наочного відображення результатів дослідження).
Результати. Обґрунтовано доцільність розроблення механізму державного управління та запропоновано даний
механізм, який складається з п’яти етапів: 1. Створення системи державного управління фрілансовою діяльністю.
2. Оцінювання стану фрілансової діяльності. 3. Оцінювання стану державного управління фрілансовою діяльністю.
4. Розроблення та впровадження інструментів державного управління фрілансовою діяльністю. 5. Моніторинг стану фрілансової
діяльності та ефективності державного управління.
Наукова новизна. Проведене дослідження дало змогу розробити механізм державного управління фрілансовою
діяльністю.
Практична значущість. Розроблений механізм доцільно застосовувати з метою забезпечення сприятливих умов для
розвитку фрілансової діяльності в Україні та підвищення рівня легалізації фрілансерів, оскільки розвиток даного виду діяльності
позитивно вплине на економіку країни в цілому та дозволить покращити такі показники як рівень безробіття, відтік
кваліфікованих кадрів за кордон, ВВП тощо.
Ключові слова: фріланс, фрілансова діяльність, державне управління фрілансовою діяльністю, механізм державного
управління фрілансовою діяльністю, макроекономічні показники розвитку фрілансової діяльності.
Солярчук Н.Ю. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФРИЛАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Цель проведенного исследования заключается в разработке механизма государственного управления фрилансовой
деятельностью.
Методика исследования. В процессе исследования применены общенаучные и специальные методы научного
исследования, а именно: анализ, синтез, группирование, структурно-логический анализ (для построения механизма государственного
управления фрилансовой деятельностью), графический (для наглядного отображения результатов исследования).
Результаты. Обоснована целесообразность разработки механизма государственного управления и предложен данный
механизм, который состоит из пяти этапов: 1. Создание системы государственного управления фрилансовой деятельностью.
2. Оценка состояния фрилансовой деятельности. 3. Оценка состояния государственного управления фрилансовой
деятельностью. 4. Разработка и внедрение инструментов государственного управления фрилансовой деятельностью.
5. Мониторинг состояния фрилансовой деятельности и эффективности государственного управления.
Научная новизна. Проведенное исследование позволило разработать механизм государственного управления
фрилансовой деятельностью.
Практическая значимость. Разработанный механизм целесообразно применять с целью обеспечения благоприятных
условий для развития фрилансовой деятельности в Украине и повышения уровня легализации фрилансеров, поскольку
развитие данного вида деятельности положительно повлияет на экономику страны в целом и позволит улучшить такие
показатели как уровень безработицы, отток квалифицированных кадров за рубеж, ВВП и т.д.
Ключевые слова: фриланс, фрилансовая деятельность, государственное управление фрилансовой деятельностью,
механизм государственного управления фрилансовой деятельностью, макроэкономические показатели развития фрилансовой
деятельности.
Solyarchuk N.Y. THE MECHANISM OF FREELANCE STATE ADMINISTRATION
Purpose. The purpose of the article is connected to the development of state administration mechanism for freelance.
Methodology of research. In the research author used special and general scientific research methods: analysis, synthesis,
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grouping, structural and logical analysis (for the development of state administration mechanism for freelance), graphic (for the visual
display of research results).
Findings. There is proofed the expediency for the development of state administration mechanism, which is also represented in
five steps: 1. The state freelance activity management system formation. 2. The evaluation of freelance activity condition. 3. The
evaluation of the state freelance activity management condition. 4. The development and the implantation of state freelance activity
management instruments. 5. Monitoring of freelance activity condition and the efficiency of the state management.
Originality. The carried research allowed to develop the state administration mechanism for freelance.
Practical value. The reasonable use of the developed mechanism is connected to the provision of favorable conditions for the
development of freelance activity in Ukraine and increasing in freelance legalization level, as a result the development of that kind of
activity will have a positive influence on the economy and will allow to improve such indexes as unemployment level, outflow of qualified
employees abroad, GNP etc.
Key words: freelance, freelance, freelance public administration, mechanism of freelance public administration, macroeconomic
indicators of freelance.

Троненко Н.І. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЦІ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТНК У ЄС
Метою статті є дослідження прихованого впливу фармацевтичних ТНК шляхом лобіювання інтересів при прийнятті
рішень урядом ЄС та виявлення наднаціональних механізмів протидії цьому впливу.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано історико-логічний та системний підходи під час вивчення
закономірностей розвитку відносин між фармацевтичними ТНК та урядом ЄС. Крім того, дослідження ґрунтується на діалектичному
методі пізнання, якісного та кількісного порівняння, структурного та факторного аналізу, системного узагальнення.
Результати. Обґрунтовано потребу посилення засобів стримування та контролю діяльності фармацевтичних ТНК,
підвищення рівня прозорості лобі їхніх інтересів, а також надання виборчих прав громадянам ЄС для участі в реалізації ініціатив
у галузі регулювання фармацевтичних ТНК у ЄС.
Наукова новизна. Проведене дослідження дало змогу визначити значимість впливу транснаціонального капіталу
європейських фармацевтичних ТНК на здоров'я та добробут населення ЄС при прийнятті політичних та економічних рішень
урядом ЄС, приховані причини та наслідки такого впливу, а також обґрунтувати необхідність посилення засобів стримування та
контролю фармацевтичних ТНК та залучення громадян ЄС до прийняття рішень, пов’язаних із охороною власного здоров’я.
Практична значущість. Результати дослідження, доведені до рівня конкретних пропозицій та рекомендацій, необхідно
застосовувати у процесі формування урядом ЄС наднаціональної політики у сфері охорони здоров’я, його взаємодії із
фармацевтичними ТНК, які лобіюючи власні інтереси при прийнятті рішень урядом ЄС, в змозі чинити негативний вплив на
ефективне забезпечення охорони здоров’я.
Ключові слова: транснаціональна корпорація (ТНК), інтеграція, фармацевтична галузь, лобіювання інтересів,
наднаціональна політика.
Троненко Н.И. МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКЕ СКРЫТОГО ВЛИЯНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТНК В ЕС
Целью статьи является исследование скрытого влияния фармацевтических ТНК путем лоббирования интересов при
принятии решений правительством ЕС и выявление наднациональных механизмов противодействия этому влиянию.
Методика исследования. В процессе исследования применены историко-логический и системный подходы при изучении
закономерностей развития отношений между фармацевтическими ТНК и правительством ЕС. Кроме того, исследование
основывается на диалектическом методе познания, качественного и количественного сравнения, структурного анализа,
системного обобщения.
Результаты. Обоснована необходимость усиления средств сдерживания и контроля фармацевтических ТНК, повышения
уровня прозрачности лобби их интересов, а также предоставления избирательных прав гражданам ЕС для участия в реализации
инициатив в сфере регулирования фармацевтических ТНК.
Научная новизна. Проведенное исследование позволило определить значимость влияния транснационального капитала
европейских фармацевтических ТНК на здоровье и благосостояние населения ЕС при принятии политических и экономических
решений правительством ЕС, скрытые причины и последствия такого влияния, а также обосновать необходимость усиления
средств сдерживания и контроля ТНК и привлечения граждан ЕС к принятию решений, связанных с охраной собственного
здоровья.
Практическая значимость. Результаты исследования, доведенные до уровня конкретных предложений и рекомендаций,
необходимо применять в процессе формирования правительством ЕС наднациональной политики в сфере здравоохранения, его
взаимодействия с фармацевтическими ТНК, которые лоббируя собственные интересы при принятии решений правительством ЕС,
в состоянии оказывать негативное влияние на эффективное обеспечения здравоохранения.
Ключевые слова: транснациональная корпорация (ТНК), интеграция, фармацевтическая отрасль, лоббирование
интересов, наднациональная политика.
Tronenko N.I. MECHANISMS OF RESISTANCE TO HIDDEN POLITICAL INFLUENCE OF THE PHARMACEUTICAL TNCS
IN THE EU
Purpose. The purpose of the article is to study the hidden political influence of the pharmaceutical TNCs by lobbying the
decision-making process of the EU government and the detection of supranational mechanisms of resistance to this influence.
Methodology of research. In research author used the historical, logical and systematic approaches for the investigation the
development mechanism of the relations between the pharmaceutical TNCs and the EU government. In addition, the study is based on
the dialectical method of learning, the qualitative and quantitative comparison, the structural and factor analysis, system synthesis.
Findings. It was determined the need for strengthen the means of containment and control of conduct for pharmaceutical
TNCs, increasing transparency lobby their interests as well as providing the voting rights to the citizens of the EU to participate in
regulatory initiatives of conduct for pharmaceutical TNCs in the EU.
Originality. The research allowed to estimate the significance of the European pharmaceutical TNCs influence on the health
and wellbeing of the European citizens during the political and economic EU decision-making process, underlying causes and
consequences of such effect, as well as to justify the need for strengthen the means of containment and control of pharmaceutical TNCs
and involving the European community in the EU decision-making process, related to the protection of their own health.
Practical value. Results of the study, have been brought to the level of the concrete proposals and recommendations, should
be used in the supranational health policy creation of the EU government and its interaction with the pharmaceutical TNCs, which can
make a negative impact on the effective provision of the health care during lobbying their own interests on the decision-making process
of the EU government.
Key words: transnational corporation (TNC), integration, pharmaceutical industry, lobbying, supranational policy.
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Пєтухова О.М., Чорноштан Г.Г. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Метою статті є узагальнення і конкретизація розвитку теоретичних поглядів науковців на економічну діагностику
підприємства як невід’ємну складову економічної науки, уточнення сутнісних характеристик економічної діагностики.
Методика дослідження. За допомогою історичного, монографічного і порівняльного методів в статті проаналізовано
розвиток трактувань сутності економічної діагностики підприємства. Встановлено, що основні протиріччя і неузгодженості у
поглядах вчених стосуються взаємозв’язку і взаємозалежності понять «економічна діагностика» і «економічний аналіз».
Ґрунтуючись на твердженнях провідних вчених встановлено, що економічна діагностика є удосконаленням, логічним
продовженням економічного аналізу.
Результати. В результаті дослідження еволюції поглядів науковців на сутність економічної діагностики виявлено основні
протиріччя у трактуванні цього поняття та відокремлені ключеві сутності характеристики економічної діагностики, які
відображають її головне значення в економічній науці.
Виявлено, що економічна діагностика бере свій початок від економічного аналізу і за останні десятиріччя сформувалась
як специфічний спосіб пізнання економічних явищ і процесів. Встановлено, що економічна діагностика за допомогою
специфічних методів і прийомів, спрямованих на ідентифікацію стану об’єкта діагностування, визначає патологічні ознаки в
економічній діяльності підприємства з метою їх нейтралізації, а також підготовки й обґрунтування ефективних управлінських
рішень.
Наукова новизна. Новизна результатів дослідження полягає у виділенні ключових аспектів економічної діагностики, які
відображають її економічну сутність як методу наукових досліджень і визначають її специфічні особливості: акцентування уваги
на оцінці стану; цільова спрямованість на виявлення дисфункцій в роботі підприємства; використання неповної інформації про
об’єкт дослідження і обмеженого кола показників; дослідження взаємозв’язків між процесами і явищами, отримання чіткої
інформації про стан об’єкта діагностування для прийняття відповідних управлінських рішень.
Практична значущість. Перспективним напрямом наукових досліджень з питань економічної діагностики є
удосконалення таких її різновидів як організаційна діагностика, діагностика процесів, бізнес-діагностика, діагностика
корпоративних відносин.
Ключові слова: діагностика, аналіз, економічна діагностика, розвиток, дослідження.
Петухова О.М., Чорноштан Г.Г. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДІАГНОСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Целью статьи является обобщение и конкретизация развития теоретических взглядов ученых на экономическую
диагностику предприятия как неотъемлемую составляющую экономической науки, уточнение сущностных характеристик
экономической диагностики.
Методика исследования. С помощью исторического, монографического и сравнительного методов в статье
проанализировано развитие трактовок сущности экономической диагностики предприятия. Установлено, что основные
противоречия и несогласованности во взглядах ученых касаются взаимосвязи и взаимозависимости понятий «экономическая
диагностика» и «Экономический анализ». Основываясь на утверждениях ведущих ученых, установлено, что экономическая
диагностика является усовершенствованием, логическим продолжением экономического анализа.
Результаты. В результате исследования развития взглядов ученых на сущность экономической диагностики выявлены
основные противоречия в трактовке этого понятия и выделены ключевые характеристики экономической диагностики, которые
отражают ее основное значение в экономической науке.
Выявлено, что экономическая диагностика берет свое начало от экономического анализа и за последние десятилетия
сформировалась как специфический способ познания экономических явлений и процессов. Установлено, что экономическая
диагностика при помощи специфических методов и приемов, направленных на идентификацию состояния объекта
диагностирования, определяет патологические признаки в экономической деятельности предприятия с целью их
нейтрализации, а также подготовки и обоснования эффективных управленческих решений.
Научная новизна. Новизна результатов исследования заключается в выделении ключевых аспектов экономической
диагностики, отражающих ее сущность как метода научных исследований, и определяют ее специфические особенности:
акцентирование внимания на оценке состояния; целевая направленность на выявление дисфункций в работе предприятия;
использование неполной информации об объекте исследования и ограниченного количества показателей; исследование
взаимосвязей между процессами и явлениями, получение четкой информации о состоянии объекта диагностирования для
принятия соответствующих управленческих решений.
Практическая значимость. Перспективным направлением научных исследований по вопросам экономической
диагностики является усовершенствование таких ее разновидностей как организационная диагностика, диагностика процессов,
бизнес-диагностика, диагностика корпоративных отношений.
Ключевые слова: диагностика, анализ, экономическая диагностика, развитие, исследование.
Pietukhova O.M., Chornoshtan H.H. DEVELOPMENT OF THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF
ENTERPRISE’S ECONOMIC DIAGNOSTICS
Purpose. The purpose of the article is to summarize and specify theoretical views of scholars on economic diagnostics of
enterprise, as well as to clarify the essential characteristics of economic diagnostics.
Methods of research. Using historical, monographic and comparative methods, the authors examine the development of
interpretations of the nature of economic diagnostics of the company. It is proved that the basic contradictions and inconsistencies in the
views of scholars concern the relationship and interdependence of the concepts of “economic diagnostics” and “economic analysis”.
Based on the statements of leading scholars we found that economic diagnostics is improvement and logical continuation of the
economic analysis.
Findings. The study of the evolution of scholarly views on the nature of economic diagnostics revealed major contradictions in
the interpretation of this concept and different key characteristics of the nature of economic diagnostics, reflecting its primary importance
in economics.
It was revealed that economic diagnostics originates from the economic analysis and in the last decade emerged as a particular
way of understanding of economic phenomena and processes. It was found that the economic diagnostics using specific methods and
techniques aimed at identifying the performance of the object of diagnosing, defines pathological factors at enterprise’s economic
activity in order to neutralize them, as well as training and study effective management decisions.
Originality. The novelty of results appears in specification of key aspects of economic diagnostics, reflecting its economic
essence as a method of research as well as determination of its specific characteristics: focus on assessment of enterprise in a certain
period of time; target detection of dysfunction, imbalances, pathologies, “bottlenecks” and other shortcomings at the enterprise; the use
of incomplete information about the object of study; the use of a limited range of analytical parameters; study of the relationship between
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processes and phenomena; the result of diagnostics is clear identification of the state of the object of diagnostics; the result of
diagnostics precedes decision-making.
Practical value. Promising area of research on economic diagnostics is improvement of its variants such as organizational
diagnostics, diagnostics of processes, business diagnostics, diagnostics of corporate relations.
Key words: diagnostics, analysis, economic diagnostics, development, research

Колумбет О.П. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Мета статті полягає у визначенні сутності поняття «управлінський аналіз», формулюванні основних завдань, функцій
та методики аналізу матеріальних оборотних активів.
Методика дослідження. Для вирішення поставлених у статті проблем було використано діалектичний метод наукового
пізнання та загальнонаукові методи дослідження: комплексного аналізу і синтезу, формальної і діалектичної логіки (при
вивченні сутності понять «аналіз» і «економічний аналіз», «управлінський аналіз» в умовах ринкової економіки, узагальнення
(при дослідженні зарубіжного досвіду управлінського аналізу), порівняльно-економічного аналізу (при вивченні особливостей на
підприємстві діючого механізму управлінського аналізу матеріальних ресурсів).
Результати. Обґрунтовано потребу розробки методики управлінського аналізу оборотних матеріальних активів на
підприємстві. Встановлено, що важливою передумовою організації внутрішньогосподарського обліку є організація
автоматизованих робочих місць з обліку й аналізу виробничих запасів. Визначено, що практична реалізація ефективного
управління виробничими запасами можлива впровадженням методики оперативного економічного аналізу. Доведено
необхідність здійснювати перспективний аналіз виробничих запасів, який передбачає одержання необхідної інформації, її
опрацювання, оцінку, визначення перспектив та ймовірності реалізації прогнозу.
Наукова новизна. Встановлено, що для ефективного використання фінансово-господарських ресурсів, у тому числі
матеріальних оборотних активів, та виявлення резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства необхідне проведення
системного аналізу і його подальше удосконалення в ринкових умовах.
Практична значущість. Проведене дослідження дало змогу підприємствам України мати мінімальний рівень запасів,
який відповідає обсягу продажу і термінам можливого поповнення запасів; зберігати запаси за допомогою конкретної системи
складування та використовувати їх у міру надходження;чітко і правильно маркувати запаси; дотримуватись встановлених
правил розвантаження та складування матеріалів, перевіряти їх кількість і стан перед підписанням відповідних документів.
Ключові слова: аналіз, управлінський аналіз, виробничі запаси, матеріальні ресурси, методика аналізу, функції аналізу.
Колумбет Е.П. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Цель статьи заключается в определении сущности понятия «управленческий анализ», формулировке основных
заданий, функций и методики анализа материальных оборотных активов.
Методика исследования. Для решения поставленных в статье проблем были использованы диалектический метод
научного познания и общенаучные методы исследования: комплексного анализа и синтеза, формальной и диалектической
логики (при изучении сущности понятий «анализ» и «экономический анализ», «управленческий анализ» в условиях рыночной
экономики, обобщения (при исследовании зарубежного опыта управленческого анализа), сравнительно-экономического
анализа (при изучении особенностей на предприятии действующего механизма управленческого анализа материальных
ресурсов).
Результаты. Обоснованно потребность разработки методики управленческого анализа оборотных материальных
активов на предприятии. Установлено, что важной предпосылкой организации внутрихозяйственного учета является
организация автоматизированных рабочих мест из учета и анализа производственных запасов. Определенно, что практическая
реализация эффективного управления производственными запасами возможна внедрением методики оперативного
экономического анализа. Доказана необходимость осуществлять перспективный анализ производственных запасов, который
предусматривает получение необходимой информации, ее проработки, оценку, определение перспектив и вероятности
реализации прогноза.
Научная новизна. Установлено, что для эффективного использования финансово хозяйственных ресурсов, в том
числе материальных оборотных активов, и выявления резервов укрепления финансовой стабильности предприятия,
необходимое проведение системного анализа и его последующее усовершенствование в рыночных условиях.
Практическая значимость. Проведенное исследование дало возможность предприятиям Украины иметь минимальный
уровень запасов, который отвечает объема продаж и срокам возможного пополнения запасов; хранить запасы с помощью
конкретной системы складирования и использовать их по мере поступления; четко и правильно маркировать запасы;
придерживаться установленных правил разгрузки и складирования материалов, проверять их количество и состояние перед
подписанием соответствующих документов.
Ключевые слова: анализ, управленческий анализ, производственные запасы, материальные ресурсы, методика
анализа, функции анализа.
Kolumbet O.P. METHODOLOGY OF MANAGEMENT ANALYSIS OF WORKING TANGIBLE ASSETS IN ENTERPRISE
MANAGEMENT
The purpose of the article is determination of essence of concept "administrative analysis", formulation of basic tasks, functions
and methodology of analysis of material circulating assets.
Methodology of research. To solve the problems set in the article, the author used dialectical method of scientific knowledge
and general scientific methods of research: integrated analysis and synthesis, formal and dialectical logic (in the study of the essence of
the concepts of “analysis” and “economic analysis”, “management analysis” in a market economy, generalization (the study of foreign
experience in management analysis), comparative economic analysis (to determine features of the current mechanism of management
analysis of tangible resources at the enterprise).
Findings. The necessity of development of methodology of administrative analysis of circulating material assets at the
enterprise is resonated. The important pre-condition of organization of internal economic account is organization of workstations of
account and analysis of productive supplies. A practical realization of effective control of productive inventories is possible by
introduction of methodology of operative economic analysis. A necessity to carry out the perspective analysis of productive supplies,
that envisages the receipt of necessary information, its working, estimation, determination of prospects and probability of realization of
prognosis, is well-proven.
Originality. For the effective using of financially-economic resources, including material circulating assets, and exposure of
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backlogs of strengthening of financial stability of enterprise is necessary realization of the system analysis and its further improvement in
market conditions.
Practical value. The research enables the enterprises of Ukraine to have a minimum level of stocks which corresponds to sales
and possible replenishment terms; to store stocks using a specific storage system and use them once available; to label stocks clearly
and accurately; to comply with the rules of unloading and storage of stocks; to check their number and condition before signing the
relevant documents.
Key words: analysis, management analysis, stocks, tangible assets, methodology of analysis, functions of analysis.

Ізвєкова І.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДЕФЕКТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
Мета статті полягає у розробці та практичній реалізації методичних підходів до удосконалення організаційноекономічного механізму забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування.
Методика дослідження. У ході дослідження використовувалися такі методи: аналіз – при дослідженні існуючих підходів
до застосування організаційних та економічних методів забезпечення бездефектного виробництва; синтез – при визначенні
суми втрат від браку, що підлягає відшкодуванню, як підсумку втрат підприємства за кожною окремою операцією технологічного
циклу; класифікація – при групуванні видів браку за окремими ознаками; моделювання – при створенні моделі визначення
розміру відшкодування робітниками втрат від виправного та невиправного браку.
Результати. Обґрунтовано теоретико-методичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму
забезпечення бездефектного виробництва. Удосконалено організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного
виробництва на підприємствах машинобудування. Запропоновано мотивувати робітників щодо бездефектного виробництва за
рахунок відшкодування втрат від браку.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних підходів до
удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах
машинобудування.
Практична значущість. Науково-методичні пропозиції та методичні рекомендації щодо удосконалення організаційноекономічного механізму забезпечення бездефектного виробництва можуть бути використані не тільки в умовах підприємств
машинобудування, а й на інших промислових підприємствах переробної галузі.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, витрати машинобудівного підприємства, втрати від браку,
бездефектне виробництво, управлінські процедури, мотивація персоналу, відшкодування втрат від браку.
Извекова
И.Н.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗДЕФЕКТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Цель статьи заключается в разработке и практической реализации методических подходов к совершенствованию
организационно-экономического механизма обеспечения бездефектного производства на предприятиях машиностроения.
Методика исследования. В ходе исследования использовались следующие методы: анализ - при исследовании
существующих подходов к применению организационных и экономических методов обеспечения бездефектного производства; синтез
- при определении потерь от брака, которые подлежат возмещению, как суммы потерь предприятия по каждой отдельной операции
технологического цикла; классификация - при группировке видов брака по отдельным признакам; моделирование - при создании
модели определения размера возмещения рабочими потерь от исправимого и неисправимого брака.
Результаты. Обоснованы теоретико-методические основы совершенствования организационно-экономического
механизма обеспечения бездефектного производства. Усовершенствован организационно-экономический механизм
обеспечения бездефектного производства на предприятиях машиностроения. Предложено мотивировать работников к
бездефектному производству за счет возмещения потерь от брака.
Научная новизна результатов исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке методических
подходов к совершенствованию организационно-экономического механизма обеспечения бездефектного производства на
предприятиях машиностроения.
Практическая значимость. Научно-методические предложения и методические рекомендации по совершенствованию
организационно-экономического механизма обеспечения бездефектного производства могут быть использованы не только в
условиях предприятий машиностроения, но и на других промышленных предприятиях перерабатывающей отрасли.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, расходы машиностроительного предприятия, потери от
брака, бездефектное производство, управленческие процедуры, мотивация персонала, возмещение потерь от брака.
Izviekova I.M. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENSURING DEFECT-FREE PRODUCTION AT
MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
Purpose. The purpose of the article is to design and practical implementation of methodological approaches to at machinebuilding enterprises.
Methodology of research. In research author used the following methods: analysis - in the study of the existing approaches to
the use of organizational and economic methods of ensuring defect-free production; synthesis - in determining the losses due to
manufacturing defects to be recovered as the sum of losses the enterprises for each individual technological step in manufacturing;
classification - for grouping types of manufacturing defects by selected characteristics; modeling - at creation a model of assessment
reimbursement of workers the loss due to manufacturing defects, which are subject and not subject to correction.
Findings. The theoretical and methodological basis for improvement of organizational and economic mechanisms of ensuring
defect-free production is grounded. The organizational and economic mechanism to ensure defect-free production at the enterprises of
mechanical engineering is improved. The study offers to use motivating system for machine-building workers to manufacture a defectfree product to reimbursement of loss due to manufacturing defects.
Originality. Scientific originality of the research results is theoretical justification and development methodological approaches
to improving organizational and economic mechanisms of ensuring defect-free production at machine-building enterprises.
Practical value. Scientific and methodological proposals and methodical recommendations for improving the organizational and
economic mechanisms of ensuring defect-free production can be used not only in machine-building enterprises, but also in other
industrial manufacturing industry.
Key words: organizational and economic mechanisms, expenses of machine-building enterprises, losses due to manufacturing
defects, defect-free production, managerial procedures, motivating the essential production personnel, reimbursement of loss due to
manufacturing defects.
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Романич І.Б. МОДЕЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОПАРКУ ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ ЗА
КРИТЕРІЄМ НАПОВНЕННЯ ВАНТАЖАМИ ЇЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Метою даної роботи є побудова адекватних економетричних моделей на основі реальних статистичних даних,
дослідження залежності кількості автотранспортних засобів у парку поштово-логістичної компанії та визначення необхідної
кількості магістралей і автотранспортних засобів адресного обслуговування.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано методи: економічного аналізу, економіко-статистичні
методи – при проведенні експрес-діагностики багатофакторних моделей на адекватність; методи економіко-математичного
моделювання та прогнозування – при побудові множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі.
Результати. Побудовано множинну лінійну кореляційно-регресійну модель, що відображає залежність кількості
магістралей від надходження відправлень в загальну логістичну систему поштово-логістичної компанії, побудовано множинну
лінійну кореляційно-регресійну модель, що описує залежність кількості автотранспортних засобів адресного обслуговування від
надходження відправлень в систему оператора поштового зв’язку, побудовано множинну лінійну кореляційно-регресійну
модель, що описує залежність кількості автотранспортних засобів адресного обслуговування, що використовуються конкретним
підрозділом компанії, від кількості маршрутів адресного обслуговування, закріплених за цим підрозділом, а також
середньоденного надходження відправлень на цей підрозділ; проведено експрес-діагностику багатофакторних моделей на
адекватність, доведено тісноту зв’язку між результуючою і факторними змінними.
Наукова новизна. Побудовано адекватні економетричні моделі залежності кількості автотранспортних засобів у парку
поштово-логістичної компанії, – причому як таких, що використовуються на магістралях, так і таких, що здійснюють адресне
обслуговування.
Практична значущість. Розроблені моделі доцільно застосовувати для оптимізації операційних процесів поштовологістичних компаній України.
Ключові слова: поштово-логістична компанія, оператор поштового зв’язку, магістраль, адресне обслуговування,
операційна діяльність, множинна регресія.
Романыч
И.Б.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОПАРКА
ПОЧТОВОЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО КРИТЕРИЮ НАПОЛНЕНИЯ ГРУЗАМИ ЕЕ ОБЩЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Целью данной работы является построение адекватных эконометрических моделей на основе реальных
статистических данных, исследование зависимости количества автотранспортных средств в парке почтово-логистической
компании и определение необходимого количества магистралей и автотранспортных средств адресного обслуживания.
Методика исследования. В процессе исследования применены методы: экономического анализа, экономикостатистические методы – во время экспресс-диагностики многофакторных моделей на адекватность; методы экономикоматематического моделирования и прогнозирования – при построении множественной линейной корреляционно-регрессионной
модели.
Результаты. Построено множественную корреляционно-регрессионную модель, которая отображает зависимость
количества магистралей от поступления отправлений в общую логистическую систему почтово-логистической компании,
построено множественную корреляционно-регрессионную модель, которая описывает зависимость количества
автотранспортных средств адресного обслуживания от поступления отправлений в систему оператора почтовой связи,
построено множественную корреляционно-регрессионную модель, которая описывает зависимость количества
автотранспортных средств адресного обслуживания, которые используются на конкретном подразделении компании, от
количества маршрутов адресного обслуживания, закрепленных за этим подразделением, а также от среднедневного
поступления отправлений на это подразделение; проведено экспресс-диагностику моделей на адекватность, доказано тесноту
связи между результирующей и факторными переменными.
Научная новизна. Построено адекватные эконометрические модели зависимости количества автотранспортных
средств в парке почтово-логистической компании, – причем как таких, что используются на магистралях, так и таких, которые
обеспечивают адресное обслуживание.
Практическая значимость. Разработанные модели целесообразно применять для оптимизации операционных
процессов почтово-логистических компаний Украины.
Ключевые слова: почтово-логистическая компания, оператор почтовой связи, магистраль, адресное обслуживание,
операционная деятельность, множественная регрессия.
Romanych I.B. MODELING QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF VEHICLE FLEET OF POSTAL AND LOGISTICS
COMPANY ON THE CRITERION OF FILLING ITS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS WITH CARGOES
Purpose. The aim of this article is to develop the adequate econometric models based on real statistics, to investigate the
dependence of the number of vehicles in the postal and logistics companies’ fleet and to determine the required number of interurban
transport lines and address service vehicles.
Methodology of research. The author used techniques of economic analysis, economic and statistical methods – to hold the
models adequacy diagnostic; methods of economic-mathematical modeling and forecasting – to construct the multiple linear correlation
and regression models.
Findings. The multiple linear correlation and regression model that reflects the dependence of the quantity of interurban
transport lines on the shipments quantity is constructed, the multiple linear correlation and regression model describing the dependence
of the quantity of address service vehicles on the shipment quantity is constructed, the multiple linear correlation and regression model
describing the dependence of the quantity of address service vehicles used in companies unit on the quantity of service routes and the
daily average mail and cargo entering on the companies unit is constructed; rapid diagnostic for models adequacy is conducted, the
close connectivity between the variables is proven.
Originality. Built the appropriate econometric models dependence of the quantity of the postal and logistics company vehicles –
both those, that are used on highways, and those engaged address service.
Practical value. The models are useful for operational processes of postal and logistics companies in Ukraine optimizing.
Key words: postal and logistics company, mail operator, interurban transport, address service, operational activity, multiple
regression.

Сватюк О.Р., Хабко М.Р. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК, КОНКУРЕНТНІ
ПЕРЕВАГИ.
Мета статті полягає в обґрунтуванні взаємозв’язку понять конкуренції, конкурентоздатності, конкурентоздатності
підприємства та їхнє відображення на підприємницькій діяльності.
Методика дослідження охоплює пізнання підходів щодо визначення понять «конкуренція», «конкурентоздатність» та
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«конкурентоздатність підприємства». Застосовано методи пошуку причинно-наслідкових зв’язків.
Результати. Сформовано наукові підходи до визначення основних термінів, типів конкуренції підприємств, конкурентні
переваги на нестабільному ринку. Визначено такі переваги конкуренції, які є: основою механізму ринкової економіки; орієнтують
на потреби ринку, на забезпечення високої якості товарів (послуг), створення нових товарів; є: альтернативою монополізації;
регулюють ринкові пропорції та ефективність ринків.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні причинно-наслідкових зв’язків щодо
конкурентоздатності підприємств; визначенні переваг підприємств, які мають властивість витримувати конкуренцію на ринку та
залежать від впливу нестабільного середовища.
Практична значущість. Розроблений підхід на основі причинно-наслідкових зв’язків дозволяє застосувати переваги
конкуренції у нестабільному середовищі. Глобалізація зробила істотний вплив на Україну і надала шанс для розвитку. Однак
політичні та економічні зміни іміджу країни в цьому аспекті оцінити однозначно нині неможливо без втрат.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоздатність, конкурентоздатність підприємства, конкурентні переваги.
Сватюк О.Р., Хабко М.Р. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЯ, ВЗАИМОСВЯЗЬ,
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Цель статьи состоит в обосновании взаимосвязи понятий конкуренции, конкурентоспособности, конкурентоспособности
предприятия и их отражение на предпринимательской деятельности.
Методика
исследования
охватывает
познания
подходов
и
определения
понятий
«конкуренция»,
«конкурентоспособность» и «конкурентоспособность предприятия». Применены методы поиска причинно-следственных связей.
Результаты. Сформированы научные подходы к определению основных терминов, типов конкуренции предприятий,
конкурентные преимущества на нестабильном рынке. Определены следующие преимущества конкуренции: является основой
механизма рыночной экономики; ориентирует на потребности рынка, на обеспечение высокого качества товаров (услуг),
создания новых товаров; является альтернативой монополизации; регулирует рыночные пропорции, эффективность рынков.
Научная новизна исследования заключается в обосновании причинно-следственных связей конкурентоспособности
предприятий; определении преимуществ предприятий, имеющих свойство выдерживать конкуренцию на рынке и зависят от
влияния нестабильной среды.
Практическая значимость. Разработанный подход на основе причинно-следственных связей позволяет применить
преимущества конкуренции в нестабильной среде. Глобализация оказала существенное влияние на Украину и предоставила
шанс для развития. Однако политические и экономические изменения имиджа страны в этом аспекте оценить однозначно
сейчас невозможно без потерь.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия, конкурентные
преимущества.
Svatyuk O.R. Khabko M.R. COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE: CONCEPT, INTERRELATION, COMPETITIVE
ADVANTAGES
Purpose. The aim of the paper is in the justification of the relationship concepts of competition, competitive, competitive
businesses and their display on the business.
Methodology of research. Method so study covers knowledge of approaches and definitions of "competition", "competitive"
and "competitive enterprise." Applied methods of finding causation.
Findings. The article deals with scientific approaches to the definition of key terms, types of competition, enterprises
competitive advantage in an unstable market. Identified the benefits of competition: the mechanisms the basis of the market economy;
focuses on the needs of the market, to ensure high quality of goods(services), creating new products; an alter native monopolization;
regulates the market and the proportion of market efficiency.
Originality. Scientific novelty of the research results is the justification of causality on the competitiveness of enterprises;
determining advantages of enterprises which have the property sustain competition in the market and depends on influence of the
unstable environment; affected by the unstable environment.
Practical value. The developed approach based on causal relationships allows you to apply the benefits of competition in an
unstable environment. Globalization has had a significant impact on Ukraine and provided an opportunity for development. Political and
economic changes in the country's image in this respected equivocally currently impossible to assess without loss.
Key words: competition, competitive, competitive enterprise, competitive advantage.

Карлик Ю.Ю., Бігдан М.Г. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ
СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Метою статті є визначення сутності та значення асортиментної політики в сучасних умовах; дослідження значення
перспективного товарного асортименту як складової частини економічної стратегії машинобудівного підприємства.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано загальні наукові методи: аналізу і синтезу – при
обґрунтуванні залежності економічної стратегії підприємства від перспективного товарного асортименту; конкретизації,
аргументації, порівняння (знаходження спільних і відмінних ознак предмета), класифікації – при визначенні економічної
стратегії підприємства, орієнтованої на підтримання конкурентної переваги, запобігання його банкрутства.
Результати. Обґрунтовано залежність економічної стратегії підприємства від перспективного товарного асортименту.
Визначено, що реалізація економічної стратегії підприємства значною мірою залежить від вдало розробленої асортиментної
політики. Виробляючи правила і прийоми ефективної реалізації перспективних напрямків діяльності, економічна стратегія
підприємства повинна бути орієнтована на підтримання конкурентної переваги, запобігання його банкрутства, забезпечення
тривалого процвітання у середовищі, що постійно змінюється.
Наукова новизна. Обґрунтовано, що в сучасних умовах розвитку і функціонування машинобудівних підприємств
формування асортиментної політики посідає одне з провідних місць у підвищенні ефективності виробництва.
Практична значущість. Визначено шляхи та завдання економічної стратегії підприємства для обґрунтування
перспективного товарного асортименту.
Ключові слова: стратегія, економічна стратегія, асортиментна політика, маркетинг, промисловий маркетинг, рівень
попиту.
Карлик Ю.Ю., Бигдан М.Г. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Целью статьи является определение сущности и значения ассортиментной политики в современных условиях;
исследование значения перспективного товарного ассортимента как составной части экономической стратегии
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машиностроительного предприятия.
Методика исследования. В процессе исследования применены общие научные методы: анализа и синтеза - при
обосновании зависимости экономической стратегии предприятия от перспективного товарного ассортимента; конкретизации,
аргументации, сравнение (нахождение общих и отличительных признаков предмета), классификации - при определении
экономической стратегии предприятия, ориентированной на поддержание конкурентного преимущества, предотвращение его
банкротства.
Результаты. Обоснована зависимость экономической стратегии предприятия от перспективного товарного
ассортимента. Определено, что реализация экономической стратегии предприятия в значительной степени зависит от удачно
разработанной ассортиментной политики. Производя правила и приемы эффективной реализации перспективных направлений
деятельности, экономическая стратегия предприятия должна быть ориентирована на поддержание конкурентного
преимущества, предотвращение его банкротства, обеспечение длительного процветания в среде, что постоянно меняется.
Научная новизна. Обосновано, что в современных условиях развития и функционирования машиностроительных
предприятий формирования ассортиментной политики занимает одно из ведущих мест в повышении эффективности
производства.
Практическая значимость. Определены пути и задачи экономической стратегии предприятия для обоснования
перспективного товарного ассортимента.
Ключевые слова: стратегия, экономическая стратегия, ассортиментная политика, маркетинг, промышленный
маркетинг, уровень спроса.
Karlyk Yu.Yu., Bihdan M.H. PROMISING PRODUCT RANGE OF AS PART OF THE ECONOMIC STRATEGY OF MACHINEBUILDING ENTERPRISES
Purpose. The purpose of the article is determination the essence and importance of assortment politics in modern terms;
research the essence promising the range of product.
Methodology of research. In the process of research general scientific methods are applied: to the analysis and synthesis - at
the ground of dependence of economic strategy of enterprise from promising the range of product; specifications, argumentations,
comparisons (being of general and excellent signs of object), classifications - at determination of economic strategy of enterprise,
competitive edge prevention of his bankruptcy oriented to maintenance.
Results. The dependence of economic strategy of enterprise from promising the range of product. Certainly that the
implementation of the economic strategy of an enterprise largely depends on well designed assortment policy. Developing rules and
techniques of effective implementation of long-term activities, the economic strategy of the company should be focused on maintaining a
competitive advantage, preventing its bankruptcy, ensuring long-term prosperity in an environment that is constantly changing.
Originality. Proved that in modern conditions of development and functioning of engineering companies forming product policy
is one of the leading places in an increase efficiency of production.
Practical value. Determination ways and assignment of the enterprise to substantiation of promising the range of product.
Key words: strategy, economic strategy, assortment policy, marketing, industrial marketing, demand.

Замятіна Н.В. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета статті полягає у розробці методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінки інвестиційної активності
сільськогосподарських підприємств.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, дедукції – при
обґрунтуванні потреби розробки системи показників оцінки інвестиційної активності підприємства; порівняльного аналізу, а
також коефіцієнтний та графічний методи – при визначенні критеріїв віднесення конкретного підприємства до різних груп в
матриці оцінки рівня інвестування в основні засоби сільськогосподарського підприємства.
Результати. Обґрунтовано потребу розробки системи показників оцінки інвестиційної активності підприємства, яка
передбачає розрахунок двох показників: коефіцієнт фінансування простого відтворення та коефіцієнта відтворення. В
результаті проведених досліджень було одержано можливі типи інвестиційної поведінки сільськогосподарських підприємств, які
відповідають окремим секторам в матриці оцінки рівня інвестиційної активності. Визначено критерії віднесення конкретного
підприємства до різних груп в матриці оцінки рівня інвестування в основні засоби сільськогосподарського підприємства.
Наукова новизна. Розроблено методичний підхід, що передбачає використання конкретних відносних показників
(коефіцієнтів), які мають кількісне вираження, що максимально забезпечує порівнюваність результатів, а також дає змогу чітко
диференціювати певні рівні інвестиційної активності підприємства. Перевагами такого підходу є те, що завдяки використанню
матриць співвідношення різних показників досягається максимально повне врахування усіх чинників, що формують рівень
інвестиційної активності об’єкта.
Практична значущість. Запропоновану методику доцільно застосовувати в процесі управління інвестиційною
діяльністю підприємства на мікрорівні.
Ключові слова: інвестиційна активність, інвестиційна діяльність, коефіцієнт відтворення, матриця оцінки інвестиційної
активності.
Замятина Н.В. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель статьи заключается в разработке методических положений и практических рекомендаций по оценке
инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий.
Методика исследования. В процессе исследования применены общенаучные методы: анализа и синтеза, дедукции при обосновании необходимости разработки системы показателей оценки инвестиционной активности предприятия;
сравнительного анализа, а также коэффициентный и графический методы - при определении критериев отнесения конкретного
предприятия к различным группам в матрице оценки уровня инвестирования в основные средства сельскохозяйственного
предприятия.
Результаты. Обоснована необходимость разработки системы показателей оценки инвестиционной активности
предприятия, которая предусматривает расчет двух показателей: коэффициент финансирования простого воспроизводства и
коэффициента воспроизводства. В результате проведенных исследований получены возможные типы инвестиционного
поведения сельскохозяйственных предприятий, соответствующих отдельным секторам в матрице оценки уровня
инвестиционной активности. Определены критерии отнесения конкретного предприятия к различным группам в матрице оценки
уровня инвестирования в основные средства сельскохозяйственного предприятия.
Научная новизна. Разработан методический подход, предусматривающий использование конкретных относительных
показателей (коэффициентов), которые имеют количественное выражение, максимально обеспечивает сопоставимость
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результатов, а также позволяет четко дифференцировать определенные уровни инвестиционной активности предприятия.
Преимуществами такого подхода является то, что благодаря использованию матриц соотношение различных показателей
достигается максимально полный учет всех факторов, формирующих уровень инвестиционной активности объекта.
Практическая значимость. Предложенную методику целесообразно применять в процессе управления
инвестиционной деятельностью предприятия на микроуровне.
Ключевые слова: инвестиционная активность, инвестиционная деятельность, коэффициент воспроизводства, матрица
оценки инвестиционной активности.
Zamyatina N.V. EVALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES’ INVESTMENT ACTIVITY
Purpose. The purpose of the article is to develop methodological positions and practical recommendations for assessing the
agricultural enterprises’ investment activity.
Methodology of research. The study applies general scientific methods of analysis and synthesis, deduction - for
substantiation the need of developing a system of indicators to measure the company’s investment activity; comparative analysis as
well as coefficient and graphical methods - in determining the classification criteria of different groups in a investment assessing matrix.
Findings. In article is substantiated the need of developing a system of enterprise’s investment activity measuring indicators,
which involves the calculation of two parameters: the coefficient of funding simple reproduction and reproduction rate. As a result of the
research, the possible types of investment behavior of enterprises that meet certain sectors in the matrix of the investment activity level
assessing are obtained. The criteria of classification of a particular company to different groups in a matrix of investment level assessing
are fixed.
Originality. The study develops a methodical approach that involves the use of specific relative indicators (factors) that are
quantified and ensures maximum comparability of results, and allows to differentiate clearly certain the enterprises’ investment activity
level. The advantage of this approach is that the using of correlation matrices of various indicators fullest consideration of all the factors
that make investment activity object can be achieved.
Practical value. Appropriate to apply the proposed method in the management of investment activities on a micro level.
Key words: investment activity, reproduction rate, matrix of investment activity estimation.

Павлик І.Л. СЕРВІСНА СТРАТЕГІЯ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Мета статті полягає у розробці та запровадженні сервісної стратегії на підприємствах торгівлі, яка має вплинути на
формування та зміцнення їх конкурентного статусу.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано наступні методи: монографічний, аналізу та синтезу,
систематизації та узагальнення, діалектичного підходу при обґрунтуванні сервісної стратегії у формуванні конкурентного
статусу підприємств торгівлі.
Результати. Обґрунтовано необхідність запровадження сервісної стратегії якісного сервісу, який є одним із чинників
забезпечення ефективності продажу товарів підприємствами торгівлі, оскільки споживачеві надається необхідна інформація
про продукцію, її характеристики, цінову пропозицію, гарантійний термін експлуатації тощо. Визначено напрями подальшого
розвитку сервісної стратегії, яка включає: структуризацію сервісних контактів, інтеграцію інформаційного, логістичного та
технічного обслуговування, здійснення оцінки якості та економічної ефективності організації сервісу, що забезпечить зміцнення
конкурентного статусу підприємств торгівлі.
Наукова новизна. Визначено перспективні напрями розвитку сервісу, що мають ефективно вплинути на зміцнення
конкурентного статусу підприємств торгівлі. Запропоновано використання сервісної стратегії, яка сприяє активній реалізації
сучасних інноваційних заходів щодо забезпечення стратегічного потенціалу підприємств торгівлі.
Практична значущість. Розглянуту стратегію доцільно застосовувати у формуванні та зміцненні конкурентного статусу
підприємств торгівлі, забезпеченні їх стійких конкурентних переваг на ринку з метою задоволення споживчого попиту.
Ключові слова: сервіс, стратегія, якість сервісу, споживчий попит, ресурсний потенціал, конкурентні переваги,
конкурентний статус.
Павлик И.Л. СЕРВИСНАЯ СТРАТЕГИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ
Цель статьи заключается в разработке и внедрении сервисной стратегии на предприятиях торговли, которая должна
повлиять на формирование и укрепление их конкурентного статуса.
Методика исследования. В процессе исследования применены следующие методы: монографический, анализа и
синтеза, систематизации и обобщения, диалектического подхода при обосновании сервисной стратегии в формировании
конкурентного статуса предприятий торговли.
Результаты. Обоснована необходимость внедрения сервисной стратегии с целью формирования качественного
сервиса. Именно он является одним из факторов обеспечения эффективности продажи товаров предприятиями торговли,
поскольку потребителю предоставляется необходимая информация о продукции, ее потребительские (эксплуатационные)
характеристики, ценовое предложение, гарантийный срок эксплуатации и т.п. Определены направления дальнейшего развития
сервисной стратегии, которая включает: структуризацию сервисных контактов, интеграцию информационного, логистического и
технического обслуживания, осуществление оценки качества и экономической эффективности организации сервиса, что
обеспечит укрепление конкурентного статуса предприятий торговли.
Научная новизна. Определены перспективные направления развития сервиса, которые должны эффективно повлиять
на укрепление конкурентного статуса предприятий торговли. Предложено использование сервисной стратегии, которая
способствует активной реализации современных инновационных мероприятий по обеспечению стратегического потенциала
предприятий торговли.
Практическая значимость. Рассматриваемую стратегию целесообразно применять в формировании и укреплении
конкурентного статуса предприятий торговли, обеспечении их устойчивых конкурентных преимуществ на рынке с целью
удовлетворения потребительского спроса.
Ключевые слова: сервис, стратегия, качество сервиса, потребительский спрос, ресурсный потенциал, конкурентные
преимущества, конкурентный статус.
Pavlik I.L. SERVICE STRATEGY IN THE FORMATION OF A COMPETITIVE STATUS OF TRADING ENTERPRISES
Purpose. The purpose of the article is to develop and implement service strategy in the trade enterprises, which should affect the
formation and strengthening of their competitive status.
Methodology of research. The monographic method, analysis and synthesis, systematization and generalization dialectical
approach are applied in foundation of the service strategy at formation the competitive status of trade enterprises.
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Findings. The necessity of implementing of service strategy in order to create high-quality service is grounded in the article.
That it is one of the factors in ensuring the effectiveness of the sale of goods by trade enterprises, as the consumer is given the
necessary information about the product, its consumer (operational) characteristics, quotation, warranty period, etc. The directions of
further development of the service strategy are determined. That includes: structuring service contacts, the integration of information,
logistic and technical service, measure quality and efficiency of service organisation require further development that will ensure the
strengthening of the competitive status of trade enterprises.
Originality. Perspective directions of development of the service, which should effectively influence the strengthening of the
competitive status of trade enterprises, are defined. Proposed the using of a service strategy that promotes active implementation of
modern innovative measures to ensure the strategic potential of trade enterprises is offered.
Practical value. Considered strategy is appropriated to apply in formation and strengthening the competitive status of trade
enterprises, providing them with a sustainable competitive advantages on the market to meet consumer demand.
Key words: service, strategy, service quality, consumer demand, resource potential, competitive advantages, competitive
status.

Яцентюк С.В. ФОРМУВАННЯ СУКУПНОГО КАПІТАЛУ БРЕНДУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
РИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ БРЕНДУ НА РИНКУ В2В
Мета полягає в удосконаленні теоретичних і методичних положень щодо функціонування елементів ринкової взаємодії
бренду та створення сукупного капіталу бренду підприємств, що реалізують продукцію промислового призначення на ринку
В2В.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано такі емпіричні та емпірико-теоретичні методи досліджень,
як: спостереження, порівняння, вимірювання, абстрагування, аналіз і синтез, індуктивний та дедуктивний підходи – при
обґрунтуванні структури та складу елементів ринкової взаємодії бренду; моделювання, історичний підхід (ретроспектива і
рефлексія), логіка – при формулюванні визначення елементів ринкової взаємодії бренду, їх сутності і природи.
Результати. Обґрунтовано структуру та склад елементів ринкової взаємодії бренду, визначено особливості їх
функціонування для підприємств ринку В2В, розкрито роль елементів ринкової взаємодії бренду у формуванні сукупного
капіталу бренду промислового підприємства.
Наукова новизна. Проведене дослідження дало змогу сформулювати визначення елементів ринкової взаємодії бренду,
їх сутності і природи, розробити теоретичні і методологічні положення та практичні рекомендації щодо їх функціонування та
створення капіталу бренду підприємств, що реалізують продукцію промислового призначення на ринку В2В.
Практична значущість. Розроблену модель доцільно застосовувати при формуванні стратегії розвитку промислових
підприємств, формуванні планів та заходів, щодо підвищення їх конкурентоспроможності та стабільного положення на ринку.
Наведена в статті аргументація і підходи особливо актуальні для підприємств, що займаються виробництвом та реалізацією
продукції промислового призначення.
Ключові слова: бренд, капітал бренду, ринок В2В, продукція промислового призначення, промислове підприємство.
Яцентюк С.В. ФОРМИРОВАНИЕ СОВОКУПНОГО КАПИТАЛА БРЕНДА: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ РЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРЕНДА НА РЫНКЕ В2В
Цель статьи заключается в усовершенствовании теоретических и методологических положений по функционированию
элементов рыночного взаимодействия бренда и созданию совокупного капитала бренда предприятий, которые реализуют
продукцию промышленного назначения на рынке В2В.
Методика исследования. В процессе исследования применялись такие эмпирические и эмпирио-теоретические
методы исследований, как наблюдение, сравнение, измерения, абстрагирование, анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный
подходы - при обосновании структуры и состава элементов рыночного взаимодействия бренда; моделирование, исторический
подход (ретроспектива и рефлексия), логика - при формулировке определения элементов рыночного взаимодействия бренда,
их сущности и природы.
Результаты. Обосновано структуру и состав элементов рыночного взаимодействия бренда, определены особенности
их функционирования для предприятий рынка В2В, раскрыта роль элементов рыночного взаимодействия бренда в
формировании совокупного капитала бренда промышленного предприятия.
Научная новизна. Проведенное исследование позволило сформулировать определение элементов рыночного
взаимодействия бренда, их сущности и природы, а также, разработать теоретические и методологические положения,
практические рекомендации по их функционированию и созданию капитала бренда предприятий которые реализуют продукцию
промышленного назначения на рынке В2В.
Практическая значимость. Разработаную модель целесообразно применять при формировании стратегии развития
промышленных предприятий, формировании их планов и мероприятий по повышению конкурентоспособности и стабильному
положению на рынке. Приведенная в статье аргументация и подходы особенно актуальны для предприятий которые
занимаются производством и реализацией продукции промышленного назначения.
Ключевые слова: бренд, капитал бренда, рынок В2В, продукция промышленного назначения, промышленное
предприятие.
Yatsentyuk S.V. CREATING THE AGGREGATE BRAND EQUITY: PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF ELEMENTS
OF BRAND’S MARKET INTERACTION AT THE B2B MARKET
Purpose. The goal of the article is to develop the theoretical and methodical basis on performance of elements of brand’s
market interaction and creation of the enterprise’s aggregate brand equity for industrial enterprises in B2B market.
Methodology of research. The following empirical and theoretical research methods were used in research: observation,
comparison, measurement, abstraction, analysis and synthesis, inductive and deductive approaches - the justification of the structure
and composition of the elements of brand’s market interaction; simulation, the historical approach (retrospective and reflection), logic the formulation of the definition of the elements of brand’s market interaction, their essence and nature.
Findings. The structure and composition of elements of brand’s market interaction were substantiated and the peculiarities of
their functioning for business in B2B market were defined. The role of brand’s elements of market interaction in the creation of
aggregate brand equity for industrial enterprises was discovered.
Originality. The presented research allowed formulating a definition of basic elements of brand’s market interaction, their
essence and nature, developing theoretical and methodological principles and practical recommendations on their performance and role
in creation the aggregate brand equity for enterprises in B2B markets.
Practical value. The developed model can be recommended while enterprise’s strategy development, formation of plans and
measures to improve competitiveness and a stable position of an enterprise in B2B market. Presented arguments and approaches are
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particularly relevant for enterprises engaged in the production and sale of industrial products.
Key words: brand, brand equity, market B2B, industrial products, industrial enterprise.

Кравченко І.Й. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОМІЖНИХ
ПРОДУКТІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ НА БІОПАЛИВО
Мета статті полягає у визначення шляхів вдосконалення організації переробки цукрових буряків з подальшим
використанням на виробництво цукру і біопалива, а також обґрунтування необхідності запровадження виробництва біоетанолу
як одного з альтернативних джерел енергії на підприємствах цукрової галузі.
Методика дослідження. В процесі дослідження проаналізовано можливості поєднання виробництва цукру та
біоетанолу як з цукрового буряку так і з проміжних продуктів цукрового виробництва.
Результати. Визначена можливість поєднання виробництва цукру та біоетанолу. Обґрунтовано необхідність
запровадження виробництва біоетанолу як одного з альтернативних джерел енергії на підприємствах цукрової галузі.
Наукова новизна. Підкреслена можливість поєднання одночасного виробництва цукру та альтернативних видів
палива на цукрових заводах.
Практична значущість. Налагодження сумісного виробництва білого цукру та біоетанолу з проміжних продуктів
цукрового виробництва дозволить більш ефективно використати наявні потужності заводів, дасть змогу зменшити енергетичну
залежність, здійснити перехід галузі до інноваційної моделі розвитку.
Ключові слова: цукровий буряк, галузь, цукровий завод, біопаливо,сировина, енергетична залежність, біоетанол,
проміжні продукти.
Кравченко И.И. АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА БИОТОПЛИВО
Цель статьи заключается в определении путей совершенствования организации переработки сахарной свеклы с
последующим использованием на производство сахара и биотоплива, а также обоснования необходимости внедрения
производства биоэтанола как одного из альтернативных источников энергии на предприятиях сахарной отрасли.
Методика исследования. В процессе исследования проанализированы возможности сочетания производства сахара и
биоэтанола как из сахарной свеклы так и из промежуточных продуктов сахарного производства.
Результаты. Определена возможность сочетания производства сахара и биоэтанола. Обоснована необходимость
введения производства биоэтанола как одного из альтернативных источников энергии на предприятиях сахарной отрасли.
Научная новизна. Подчеркнута возможность сочетания одновременного производства сахара и альтернативных видов
топлива на сахарных заводах.
Практическая значимость. Налаживание совместимого производства биоэтанола и белого сахара из промежуточных
продуктов сахарного производства позволит более эффективно использовать имеющиеся мощности
заводов, даст
возможность уменьшить энергетическую зависимость, осуществить переход отрасли к инновационной модели развития.
Ключевые слова: сахарная свекла, отрасль, сахарный завод, биотопливо, сырье, энергетическая зависимость,
биоэтанол, промежуточные продукты.
Kravchenko I.I. ASPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL GOODS PRODUCTION AND INTERMEDIATE
PRODUCTS OF SACCHARINE PRODUCTION AS A RAW MATERIAL FOR PROCESSING ON BIOFUELS
Purpose. The purpose of the article consists in determination of ways of perfection of organization of processing of sugar beet
with the subsequent use on the production of sugar and biofuels, and also grounds of necessity of introduction of production of
bioethanol as one of alternative energy sources on the enterprises of saccharine industry.
Methodology of research. The study analyzed the possibility of combining the production of sugar and ethanol from sugar
beets as well as intermediate products of sugar production.
Findings. The possibility of a combination of sugar and ethanol. The necessity of introduction of bioethanol as one of the
alternative energy business in the sugar industry.
Originality. Underlined the possibility of combining the simultaneous production of sugar and alternative fuels in the sugar
factories.
Practical value. Adjusting of compatible production of bioethanol and white sugar from the intermediate products of saccharine
production will allow more effectively to use present powers of factories, will enable to decrease power dependence, to carry out
passing of industry to the innovative model of development.
Key words: sugar beet, industry, sugar-house, biopropellant, raw material, power dependence, bioethanol, intermediate
products.

Грицюк Н.О. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРЕЗ ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
Мета статті полягає в аналізі наслідків податкової політики оптимізації та ухилення сплати податків підприємства та її
впливу на внутрішнє і зовнішнє середовище через систему трансакційних витрат.
Методика дослідження. У статті використаний загальнонауковий метод дослідження для обґрунтування вибору
податкової політики та необхідності використання зваженої податкової політики на підприємствах України; аналізу та синтезу –
для виведення ланцюга причино-наслідкових зв’язків.
Результати. Встановлено, що податкова політика – це формування певних правил та норм поведінки, філософія та
культура підприємницької діяльності в податковому полі, і як результат – місце та визнання в економічному просторі.
Обґрунтовано необхідність формування зваженої податкової політики на підприємствах України. Виявлено, що впровадження
зваженої податкової політики неможливо без зміни ставлення, що склалося в суспільстві до ухиляння від сплати податків.
Наукова новизна. Обґрунтована методика аналізу наслідків вибору податкової політики підприємства.
Практична значущість. Розроблену модель доцільно застосовувати на підприємствах, що дозволить покращити ділову
репутацію суб’єктів господарювання, відкриє нові можливості в довгостроковій перспективі, а також покращить фінансовий
клімат в країні та зменшить рівень тіньової економіки.
Ключові слова: податкова-політика, трансакційні витрати, ухилення, оптимізація, бездоганна ділова репутація, тіньова
економіка.
Грицюк Н.А. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕЗ ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Цель статьи заключается в анализе последствий налоговой политики оптимизации и уклонения от уплаты налогов
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предприятия и ее влияния на внутреннюю и внешнюю среду через систему трансакционных издержек.
Методика исследования. В статье использован общенаучный метод исследования для обоснования выбора
налоговой политики и необходимости использования взвешенной налоговой политики на предприятиях Украины; анализа и
синтеза – для выявления цепи причинно-следственных связей.
Результаты. Установлено, что налоговая политика – это формирование определенных правил и норм поведения,
философия и культура предпринимательской деятельности в налоговом поле, и как результат - место и признание в
экономическом пространстве.
Обоснована необходимость формирования взвешенной налоговой политики на предприятиях Украины. Выявлено, что
внедрение взвешенной налоговой политики невозможно без изменения отношения, которое сложилось в обществе к
уклонению от уплаты налогов.
Научная новизна. Обоснованная методика анализа последствий выбора налоговой политики предприятия.
Практическая значимость. Разработанную модель целесообразно применять на предприятиях, что позволит
улучшить деловую репутацию субъектов хозяйствования, откроет новые возможности в долгосрочной перспективе, а также
улучшит финансовый климат в стране и уменьшит уровень теневой экономики.
Ключевые слова: налоговая политика, трансакционные издержки, уклонение, оптимизация, безупречная деловая
репутация, теневая экономика.
Grytsyuk N.A. SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF TAX POLICY ENTERPRISE THROUGH TRANSACTION COSTS
Purpose. The purpose of the article is to analyze the effects of tax policy optimization and tax evasion enterprise, also, its
impact on the internal and external environment through transaction costs.
Methodology of research. In research author used scientific methods of research to justify the choice of tax policy and the
need for a balanced tax policy in the Ukraine; analysis and synthesis – to display the chain of cause and effect.
Findings. Established that tax policy – is the formation of certain rules and norms of behavior, philosophy and culture of
entrepreneurship in the tax field, and as a result - Location and recognition of the economic space.
The necessity of formed a balanced fiscal policy in the Ukraine. Found that the introduction of a balanced fiscal policy is
impossible without change attitudes prevailing in society to tax evasion.
Originality. Grounded method for analyzing chooses to tax policy of the company.
Practical value. The developed model appropriate to apply to enterprises that would improve the business reputation economic
entities, will open new opportunities in the long term, as well as will improve the financial climate in the country and will reduce the level
of the shadow economy.
Key words: tax policies, transaction costs, avoidance, optimization, impeccable business reputation, the shadow economy.

Зеленчук І.Б.
ТЕОРЕТИЧНІ
ОСНОВИ
ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Мета статті полягає у дослідженні запропонованих економічною наукою способів оцінки конкурентоспроможності
молокопереробного підприємства та визначення чинників, що впливають на конкурентоспроможність молокопереробного
підприємства.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано методи: збору, узагальнення та аналізу інформації – для
визначення способів оцінки конкурентоспроможності молокопереробного підприємства та визначенні чинників, що впливають на
конкурентоспроможність; метод групування – при проведенні аналізу впливу якості сировини, якості молочної продукції, цінової
політики та інших чинників на конкурентоспроможність молокопереробного підприємства; метод економічного аналізу – при
визначенні основних методів оцінки конкурентоспроможності молокопереробного підприємства.
Результати дослідження. Досліджено способи оцінки конкурентоспроможності молокопереробного підприємства та
визначено чинники, що впливають на конкурентоспроможність. Проаналізовано вплив якості сировини, якості молочної
продукції, цінової політики, сегменту споживачів, іміджу підприємства, збутового каналу, управлінської діяльності,
маркетингових комунікацій на конкурентоспроможність молокопереробного підприємства. Визначено основні методи оцінки
конкурентоспроможності молокопереробного підприємства.
Наукова новизна. Визначено чинники, які впливають на оцінку конкурентоспроможності молокопереробного
підприємства, серед яких: економічний потенціал та ефективність управлінської діяльності, асортимент молочної продукції та
співвідношення ціна-якість, споживчий потенціал підприємства, виробничий та збутовий потенціал, фінансове становище на
ринку, імідж підприємства, маркетингова стратегія, кваліфікація та професіоналізм трудових ресурсів.
Практична значущість. Отримані результати дослідження дають змогу обрати напрями, які найкращим чином
сприятимуть визначенню існуючого конкурентного потенціалу молокопереробного підприємства та розкриттю потенційних
можливостей його стратегічного розвитку.
Ключові слова: конкурентоспроможність, молокопереробне підприємство, чинники конкурентоспроможності, оцінка
конкурентоспроможності, методи оцінки.
Зеленчук И.Б. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель статьи заключается в исследовании предложенных экономической наукой способов оценки
конкурентоспособности молокоперерабатывающего предприятия и определения факторов, которые влияют на
конкурентоспособность молокоперерабатывающего предприятия.
Методика исследования. В процессе исследования применены методы: сбора, обобщения и анализа информации для определения способов оценки конкурентоспособности молокоперерабатывающего предприятия и определения факторов,
влияющих на конкурентоспособность; метод группировки - при проведении анализа влияния качества сырья, качества
молочной продукции, ценовой политики и других факторов на конкурентоспособность молокоперерабатывающего предприятия;
метод
экономического
анализа
при
определении
основных
методов
оценки
конкурентоспособности
молокоперерабатывающего предприятия.
Результаты. Исследованы способы оценки конкурентоспособности молокоперерабатывающего предприятия и
определены факторы, которые влияют на конкурентоспособность. Проанализировано влияние качества сырья, качества
молочной продукции, ценовой политики, сегмента потребителей, имиджа предприятия, сбытового канала, управленческой
деятельности, маркетингових коммуникаций на конкурентоспособность молокоперерабатывающего предприятия. Определены
основные методы оценки конкурентоспособности молокоперерабатывающего предприятия.
Научная
новизна.
Определены
факторы,
которые
влияют
на
оценку
конкурентоспособности
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молокоперерабатывающего предприятия, среди которых: экономический потенциал и эффективность управленческой
деятельности, ассортимент молочной продукции и соотношения цена-качество, потребительский потенциал предприятия,
производственный и сбытовый потенциал, финансовое положение на рынке, имидж предприятия, маркетинговая стратегия,
квалификация и профессионализм трудовых ресурсов.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования позволяют выбрать направления, которые
наилучшим
образом
будут
способствовать
определению
существующего
конкурентного
потенциала
молокоперерабатывающего предприятия и раскрытию потенциальных возможностей его стратегического развития.
Ключевые слова: конкурентоспособность, молокоперерабатывающее предприятие, факторы конкурентоспособности,
оценка конкурентоспособности, методы оценки.
Zelenchuk I.B. THEORETICAL BASIS OF THE ASSESSMENT OF THE MILK PROCESSING ENTERPRISE
COMPETITIVENESS
Purpose. This paper aims at researching the economic ways of the assessment of the milk processing enterprise
competitiveness and identifying the factors, that influence the competitiveness of the milk processing enterprise.
Methodology of research. In research process used methods collecting, synthesis and analysis - to determine the methods of
estimation of the competitiveness of dairy enterprises and identifying factors that affect competitiveness; grouping method - in the
analysis influence of quality of raw materials quality dairy products, pricing and other factors on the competitiveness of dairy enterprises;
methods of economic analysis - to determine the main methods of assessing the competitiveness of dairy enterprises.
Findings. The ways of assessment of the milk processing enterprise competitiveness and the factors that influence the
competitiveness have been examined. The influence of the quality of the raw materials, quality of the dairy products, pricing, customer
segment, company image, marketing channel, management, marketing communications of the milk processing enterprise
competitiveness has been analysed. The basic methods for evaluating the milk processing enterprise competitiveness have been
defined.
Originality. Detected factors that affect the assessment of the competitiveness of dairy enterprise including: economic potential
and efficiency of management, range of dairy products and price-quality relationship, consumer potential of the enterprise, production
and marketing capacity, financial position at the market, image of the enterprise, marketing strategy, qualification and professionalism of
the workforce.
Practical value. The obtained results give to choose the best directions of the assessment of the milk processing enterprise
competitiveness show which method is better to choose to contribute to the definition of an existing competitive potential of the milk
processing enterprise and potential disclosure of its strategic development.
Key words: competitiveness, milk processing enterprise, factors of competitiveness, competitiveness assessment, assessment
methods.

Надточій К.М. ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Метою дослідження є аналіз впливу інституційних бар’єрів на ділову активність вітчизняних підприємств.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті стали попередні розробки вітчизняних і
зарубіжних вчених у сфері дослідження інституційних бар’єрів компаній. Зокрема, це метод порівняння, що був використаний
для співставлення стану конкурентного середовища та виокремлення слабких місць для нормального розвитку вітчизняних
підприємств. У той час як статистичні методи оцінки інституційних бар’єрів для різних груп підприємств дають чітку кількісну
характеристику проблемам, що найбільше впливають на ділову активність.
Результати. Встановлено окремі елементи інституційних бар’єрів в Україні, як складової адміністративних перешкод.
Виявлено вплив інституційних бар’єрів на діяльність різних за розмірами вітчизняних підприємств. Здійснено порівняння
конкурентного середовища стратегічних країн-партнерів, яке формує і визначає ділову активність фірм.
Наукова новизна. Визначено висоту бар’єрів для малих, середніх та великих підприємств та фірм, що діють на
внутрішньому ринку. Досліджено проблему корупції та співставлено індекси, що дають оцінку цьому явищу.
Практична значущість. Отримані результати дозволяють створити теоретичну основу для подолання нестратегічних
перешкод (інституційного характеру) для входу на ринок нових компаній.
Ключові слова: підприємства; інституційні бар’єри; ділова активність; корупція.
Надточий К.М. ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ НА ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Целью исследования является анализ влияния институциональных барьеров на деловую активность отечественных
предприятий.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи стали предыдущие разработки
отечественных и зарубежных ученых в области исследования институциональных барьеров для компаний. В частности, это
метод сравнения, который был использован для сопоставления состояния конкурентной среды и выделение слабых мест для
нормального развития отечественных предприятий. В то время как статистические методы оценки институциональных
барьеров для различных групп предприятий дают четкую количественную характеристику проблемам, которые более всего
влияют на деловую активность.
Результаты. Установлены отдельные элементы институционных барьеров в Украине, как составляющую
административных препятствий. Выявлено влияние институциональных барьеров на деятельность разных по размеру
отечественных предприятий. Осуществлено сравнение конкурентной среды стратегических стран-партнеров, которое
формирует и определяет деловую активность фирм.
Научная новизна. Определено высоту барьеров для малых, средних и крупных предприятий и фирм, действующих на
внутреннем рынке. Исследовано проблему коррупции и сопоставлены индексы, которые дают оценку этому явлению.
Практическая значимость. Полученные результаты позволяют создать теоретическую основу для преодоления
нестратегических препятствий (институционального характера) для входа на рынок новых компаний.
Ключевые слова: предприятия; институциональные барьеры; деловая активность; коррупция.
Nadtochii K.M. INFLUENCE OF INSTITUTIONAL BARRIERS ON BUSINESS ACTIVITY OF DOMESTIC ENTERPRISES
Purpose. The study aims to analyze the impact of institutional barriers to business activity of domestic enterprises.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article were based on researches of Ukrainian and
foreign scholars in the field of institutional barriers for companies. In particular, a method of comparison that was used for comparison of
the competitive environment and for to draw the lean places for the normal development of domestic enterprises. While statistical
methods for evaluating institutional barriers for different groups of firms give a clear quantitative description of the problems that are the
most influential for business activity.
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ABSTRACTS

Findings. Different elements of institutional barriers in Ukraine are determined as a part of administrative obstacles. An
influence of institutional barriers on different firms (by size) is defined. A comparison of competitive environment in strategic countriespartners is carried out, that makes the greatest impact on firm’s activity.
Originality. Barrier power for small, medium and large firms, that take their activity in Ukraine, is compared. The problem of
corruption is investigated and the main indexes, that assess this phenomenon, are compared
Practical value. The obtained results allow to establish a theoretical basis for overcoming non-strategic obstacles (institutional)
for an entry of new companies.
Key words: firms; institutional barriers; business activity; corruption.

Оксак А.О. ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Мета статті полягає у дослідженні чинників, які впливають на підвищення ефекту синергії процесів злиття та поглинання,
а також різних підходів до визначення причин, через які компанії вирішують об’єднати свою діяльність шляхом злиття чи
поглинання.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті послугували розробки вітчизняних і зарубіжних
вчених в сфері аналізу теорії злиття і поглинання та оцінки ефективності угод по злиттю і поглинанню компаній. В процесі
дослідження використано методи: загальнонаукові – при обґрунтуванні сутності поняття «ефект синергії» та підходів до його
визначення; спеціальні – при виокремленні груп чинників, що впливають на створення синергетичного ефекту як результату
злиття та поглинання.
Результати. Розкрито сутність поняття «ефект синергії» та підходи до його визначення. На основі проведеного
дослідження виокремлено 5 груп чинників (маркетингові, інституційного, зростання гудвілу, економічні та фінансові), що
впливають на створення синергетичного ефекту як результату злиття та поглинання
Наукова новизна. Удосконалено поняття «ефект синергії» саме в контексті злиття та поглинання компаній.
Запропоновано класифікацію синергетичного ефекту на основі чинників, що впливають на нього.
Практична значущість. Отримані результати дозволяють створити методичну базу для практичного вирішення
проблеми оцінки і підвищення ефективності функціонування об'єднаних компаній. Практична значущість результатів
дослідження полягає в тому, що вони створюють теоретичну основу оцінки ефективності угод зі злиття або поглинання
компаній на етапі їх планування.
Ключові слова: злиття та поглинання, синергія, синергетичний ефект, чинники синергетичного ефекту.
Оксак А.O. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТА СИНЕРГИИ КАК РЕЗУЛЬТАТА СЛИЯНИЯ
И ПОГЛОЩЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Цель статьи заключается в исследовании факторов, влияющих на повышение эффекта синергии процессов слияния и
поглощения, а также различных подходов к определению причин, по которым компании решают объединить свою
деятельность путем слияния или поглощения.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи послужили разработки отечественных и
зарубежных ученых в области анализа теории слияний и поглощений и оценки эффективности сделок по слиянию и
поглощению компаний. В процессе исследования использованы методы: общенаучные - при обосновании сущности понятия
«эффект синергии» и подходов к его определению; специальные - при выделении групп факторов, влияющих на создание
синергетического эффекта как результата слияния и поглощения.
Результаты. Раскрыто сущность понятия «эффект синергии» и подходы к его определению. На основе проведенного
исследования выделены 5 групп факторов (маркетинговые, институциональные, рост гудвила, экономические и финансовые),
влияющие на создание синергетического эффекта, как результата слияния и поглощения.
Научная новизна. Усовершенствовано понятие «эффект синергии» именно в контексте слияния и поглощения
компаний. Предложено классификацию синергетического эффекта на основе факторов, влияющих на него.
Практическая значимость. Полученные результаты позволяют создать методическую базу для практического
решения проблемы оценки и повышения эффективности функционирования объединенных компаний. Практическая
значимость результатов исследования заключается в том, что они создают теоретическую основу оценки эффективности
сделок по слиянию или поглощению компаний на этапе их планирования.
Ключевые слова: слияния и поглощения, синергия, синергетический эффект, факторы синергетического эффекта.
Oksak A.O. INSTITUTIONAL FACTORS OF INCREASING SYNERGY EFFECT AS A RESULT OF MERGERS AND
ACQUISITIONS AT DOMESTIC ENTERPRISES
Purpose of this paper is to study the factors that affect the increase synergy mergers and acquisitions, as well as different
approaches to determining the reasons why companies decide to merge their activities through mergers and acquisitions.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article serve to develop domestic and foreign
scholars in the field theory analysis of mergers and acquisitions and evaluation of M & A companies. The study used methods: general
scientific - justifying the concept of "synergy" and approaches to its definition; special - in the classification of groups of factors that
affect on the synergy effect as a result of mergers and acquisitions
Findings. Disclosure essence the concept of "synergy" and approaches to its definition. Based on the study singled out five
groups of factors (marketing, institutional, goodwill growth, economic) that influence on the creation of synergistic effect as a result of
mergers and acquisitions. Essence of concept "synergy effect" and approaches to its definition is disclosed.
The essence of the concept of "synergy" and approaches its definition. Based on the study singled out five groups of factors
(marketing, institutional growth of goodwill, economic and financial) that affect the creation of a synergistic effect as a result of mergers
and acquisitions
Originality. Сoncept of "synergy effect" in the context of mergers and acquisitions is improved. Classification of synergistic
effect based on the factors affecting on it is proposed.
Practical value. The results allow establishing methodological basis for practical solutions to the problem of assessing and
improving the efficiency of the combined companies. The practical significance of the survey results is that they provide a theoretical
basis for evaluating the effectiveness of mergers and acquisitions at the stage of planning.
Key words: mergers and acquisitions, synergy, synergetic effect, factors of synergistic effect.
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Том’юк
О.Я.
ВИЗНАЧЕННЯ
ЦІНОВОЇ
СКЛАДОВОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Метою дослідження є аналіз структури цінової складової конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних
підприємств, розробки ефективної схеми її обчислення, проведення експериментального дослідження щодо виявлення значень
коригуючих коефіцієнтів показника цінової складової, формалізація даного підходу.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано емпіричний, емпірико-теоретичний та теоретичний методи.
З емпірико-теоретичних методів використано аналіз, моделювання та логічний метод. З теоретичних методів використано
формалізацію, яка дозволила інтерпретувати результати дослідження через математичний вираз.
Результати. Дослідження підтвердило важливість цінового аспекту для потенційного покупця автомобілів, дозволило
визначити основні структурні складові економічного компоненту конкурентоспроможності автомобільної продукції. Розроблено
математичний апарат її обчислення відповідно до основних експлуатаційних нюансів та номінальної ціни на автомобіль.
Наукова
новизна.
Запропоновано
підхід
до
формалізації
процесу
визначення
цінової
складової
конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств, що дозволяє відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки у
процесі управління конкурентоспроможністю.
Практична
значущість.
Запропоновано
детальний
підхід
щодо
обчислення
економічної
складової
конкурентоспроможності продукції та наведено опис всіх чинників впливу, які є актуальними за сучасної ринкової ситуації.
Ключові слова: конкурентоспроможність, автомобільна продукція, цінова складова, автомобілебудівні підприємства.
Томьюк О.Я. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Целью исследования является анализ структуры ценовой составляющей конкурентоспособности продукции
автомобилестроительных предприятий, разработки эффективной схемы ее вычисления, проведения экспериментального
исследования по выявлению значений корректирующих коэффициентов показателя ценовой составляющей, формализация
данного подхода.
Методика исследования. В процессе исследования применены эмпирический, эмпирико-теоретический и теоретический
методы. С эмпирико-теоретических методов использовано анализ, моделирование и логический метод. Использовано
формализацию, которая позволила интерпретировать результаты исследования через математическое выражение.
Результаты. Исследование подтвердило важность ценового аспекта для потенциального покупателя автомобилей,
позволило определить основные структурные составляющие экономической компоненты конкурентоспособности
автомобильной продукции. Разработан математический аппарат ее исчисления в соответствии с основными
эксплуатационными нюансамы и номинальной цены на автомобиль.
Научная новизна. Предложен подход к формализации процесса определения ценовой составляющей
конкурентоспособности продукции автомобилестроительных предприятий, позволяет отслеживать причинно-следственные
связи в процессе управления конкурентоспособностью.
Практическая значимость. Предложен детальный подход по исчислению экономической составляющей
конкурентоспособности продукции и приведено описание всех факторов влияния, которые являются актуальными при
современной рыночной ситуации.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
автомобильная
продукция,
ценовая
составляющая,
автомобилестроительние предприятия.
Tomyuk O. DETERMINATION OF COMPETITIVENESS PRICE COMPONENT OF PRODUCTION OF AUTOMOBILE
ENTERPRISES
The purpose of the study is to analyze the structure of competitiveness price component of automobile enterprises, to develop
the effective schemes of calculations of the pilot study, to identify the values of the index of price adjustment coefficients component
formalization of this approach.
Methodology of research.. The study applied an empirical, theoretical and empirical and theoretical method. From an empirical
and theoretical methods analysis, modeling and logical method were applied. From the theoretical methods the formalization was used,
which allowed to interpret research results through mathematical expression.
Findings. The study confirmed the importance of the price aspect for potential car buyers allowed to identify the main structural
components of the economic component of the competitiveness of automotive products. The mathematical apparatus of calculations
according to the basic operational nuances and the nominal price of the car.
Originality. An approach to formalizing the process of determining the price component of the competitiveness of automobile
enterprises to track the causal relationships in the management of competitiveness was proposed.
Practical value. A detailed method for calculating the economic component of competitive products. and describes the impact
of all factors that are relevant for the current market situation was proposed.
Key words: competitiveness, automotive products, price component, automobile company.

Чайкіна А.О. МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Мета статті полягає у розгляді великих, середніх та малих підприємств в Україні: їх кількості, розподілу, змісту і виду
діяльності та визначення їх частки в реалізації продукції і можливості забезпечення робочими місцями населення (за період
2008–2013 рік); аналізі сегментації підприємницького сектору, а особливо яку частку займають малі та середні підприємства
(Small and Medium-sized Enterprises – SME’s) та визначенні факторів впливу на ефективну діяльність кожного з них.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та специфічні методи, які застосовано при
обґрунтуванні сутності підприємницького потенціалу регіону, визначення його структури та факторів, які впливають на
діяльність малого та середнього бізнесу, а саме: економічні, фінансові, політичні, технологічні, трудові, географічні, законодавчі,
інформаційні, транспортні та зовнішньоекономічні.
Результати. Обґрунтовано сутність підприємницького потенціалу регіону, яка характеризується як складна, динамічна,
поліструктурна система, що представляє собою різницю між локалізованими у господарському середовищі соціально–
економічними ресурсами та суб’єктами підприємницької діяльності з їх капіталами, яка впливає на стабільний розвиток й
ефективне відтворення економічного простору. Встановлено, що основну складову підприємницького потенціалу становлять
малий та середній бізнес.
Наукова новизна Встановлено, що політична та економічна стабільність в країні впливає на розвиток підприємництва,
на прибуток, який отримується внаслідок господарської діяльності. Для забезпечення тенденції збільшення кількості SME’s
підприємств, кількості зайнятих працівників необхідна спільна взаємодія всіх учасників господарських відносин.
Практична значущість. Досліджена складова підприємницького потенціалу регіону – малий та середній бізнес дозволить
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більш глибоко вивчити дане поняття та розрахувати у майбутньому підприємницький потенціал кожного з регіонів України.
Ключові слова: підприємницький потенціал регіону; середні та малі підприємства; обсяг реалізованої продукції;
фінансовий результат діяльності.
Чайкина А.А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
УКРАИНЫ
Цель статьи состоит в рассмотрении крупных, средних и малых предприятий в Украине: их количества, распределения
и вида деятельности, определения их доли в реализации продукции и возможности обеспечения рабочими местами населения
(за период 2008-2013 год); в анализе сегментации предпринимательского сектора, а особенно, какую долю занимают малые и
средние предприятия (Small and Medium-sized Enterprises - SME's) и определении факторов влияния на эффективную
деятельность каждого из них.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специфические методы, которые
были применены при обосновании сущности предпринимательского потенциала региона, определении его структуры и
факторов, которые влияют на деятельность малого и среднего бизнеса, а именно: экономические, финансовые, политические,
технологические, трудовые, географические, законодательные, информационные, транспортные и внешнеэкономические.
Результаты. Обоснована сущность предпринимательского потенциала региона, которая характеризуется как сложная,
динамичная, полиструктурная система, представляющая собой разницу между локализованными в хозяйственной среде
социально-экономическими ресурсами и субъектами предпринимательской деятельности с их капиталами, влияющим на
стабильное развитие и эффективное воспроизводство экономического пространства. Основную составляющую которого
составляют малый и средний бизнес.
Научная новизна. Установлено, что политическая и экономическая стабильность в стране влияет на развитие
предпринимательства, на прибыль, получаемую в результате хозяйственной деятельности. Для обеспечения тенденции
увеличения количества SME's предприятий, численности занятых работников необходима совместное взаимодействие всех
участников хозяйственных отношений.
Практическая значимость. Исследована составляющая предпринимательского потенциала региона – малый и
средний бизнес, который даст возможность более глубоко изучить данное понятие и рассчитать в будущем
предпринимательский потенциал каждого из регионов Украины.
Ключевые слова: предпринимательский потенциал региона; средние и малые предприятия; объем реализованной
продукции; финансовый результат деятельности.
Chaikina A.O. SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AS THE PART OF UKRAINE ENTREPRENEURIAL
POTENTIAL
Purpose of the article is to consider large, medium and small enterprises in Ukraine: their number, conditions and activity, to
determine which of them are bigger share in the sales and support jobs for people (for the period 2008-2013); to analyze the enterprise
sector occupied by SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) and identifying factors that influence on their activity.
Methodology of research. In the process of study we used general scientific and specific methods which was applied for
substantiation the nature of the entrepreneurial potential of the region, identify patterns and factors that effect on the activity of SMEs,
namely economic, financial, political, technological, human, geographic, legal, information, transportation and foreign trade.
Findings. In article substantiated the essence of the entrepreneurial potential of the region, which is characterized as a
complex, dynamic, polistructure system as the difference between localized in the economic environment social-economic resources
and subjects of entrepreneurial activity with their capital, which effects on stable economic growth and effective reproduction of
economic area. The main components of which are SMEs.
Originality. It was established that the political and economic stability in the country effects on the development of
entrepreneurship, income that is received as a result of economic activity. To ensure the trend of increasing number of SME's, number
of employees needed a common interaction of all participants of economic relations.
Practical value. Investigated one component of the entrepreneurial potential of the region - small and medium businesses will
allow deeply exploring this concept and calculating future entrepreneurial potential of each region of Ukraine.
Key words: entrepreneurial activity in the region; medium and small enterprises; volume of sales; financial performance.

Чубар М.М. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РЕГІОНУ ЗА УМОВ СОТ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИБІР ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ
Мета полягає у визначенні шляхів підвищення експортного потенціалу підприємств-виробників іншого верхнього одягу
Подільського економічного регіону за умов членства України в СОТ на основі статистичних та інших даних про господарську
діяльність досліджуваної множини підприємств даного регіону та, відповідно на основі аналізу сильних та слабких аспектів цієї
господарської діяльності.
Методика дослідження. У даній роботі використано наступні методи: аналізу, синтезу, індукції, конкретизації, елементи
економіко-статистичних методів складання відносних показників, порівняння статистичних даних, аналізу часових рядів – при
визначенні та обґрунтуванні можливого шляху вирішення основної проблеми розвитку експортного потенціалу підприємстввиробників верхнього одягу.
Результати дослідження. Зроблені висновки про сильні та вразливі сторони експортного потенціалу множини швейних
підприємств. Запропоновано можливий шлях вирішення основної проблеми розвитку експортного потенціалу (нестача
фінансових ресурсів) – зниження собівартості виробництва продукції через розміщення замовлень на її виробництво на
підприємствах установ відбування покарань України, з зазначенням перспективних контрагентів.
Наукова новизна. Запропоновано шлях співпраці швейних фірм та підприємств пенітенціарних установ як можливий
спосіб акумулювати додаткові кошти для розвитку експортного потенціалу швейних фірм Поділля в умовах СОТ. Наведено
список можливих контрагентів для співпраці в межах даного методу і даної множини досліджуваних підприємств.
Практична значущість. Результати дослідження можуть знайти застосування на будь-якому швейному підприємстві
України, що не має достатнього обсягу фінансових ресурсів для розвитку власної економічно-господарської діяльності.
Ключові слова: експортний потенціал підприємства, бізнес в умовах СОТ, підприємства Державної пенітенціарної
служби, пошиття продукції
Чубар М М. ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОДОЛЬСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ВТО: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ВЫБОР ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
Цель статьи заключается в определении путей повышения экспортного потенциала предприятий-производителей
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ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал
другой верхней одежды Подольского экономического региона в условиях членства Украины в ВТО на основе статистических и
других данных о хозяйственной деятельности исследуемого множества предприятий данного региона и, соответственно на
основе анализа сильных и слабых аспектов этой хозяйственной деятельности.
Методика исследования. В данной работе используются следующие методы: анализ, синтез, индукция,
конкретизация, элементы экономико-статистических методов составления относительных показателей, сравнения
статистических данных, анализа временных рядов – при определении и обосновании возможного пути решения основной
проблемы развития экспортного потенциала предприятий-производителей верхней одежды.
Результаты. Сделаны выводы о сильных и уязвимых сторонах экспортного потенциала ряда швейных предприятий.
Предложен возможный путь решения основной проблемы развития экспортного потенциала (недостаток финансовых ресурсов)
– снижение себестоимости производства продукции путем размещения заказов на ее производство на предприятиях
учреждений отбывания наказаний Украины, с указанием перспективных контрагентов.
Научная новизна. Предложен путь сотрудничества швейных фирм и предприятий пенитенциарных учреждений как
возможный способ аккумулировать дополнительные средства для развития экспортного потенциала швейных фирм Подолья в
условиях ВТО. Приведен список возможных контрагентов для сотрудничества в рамках данного метода и данного множества
исследуемых предприятий.
Практическая значимость. Результаты исследования могут найти применение на любом швейном предприятии
Украины, которое не имеет достаточного объема финансовых ресурсов для развития собственной экономическохозяйственной деятельности.
Ключевые слова: экспортный потенциал предприятия, бизнес в условиях ВТО, предприятия Государственной
пенитенциарной службы, пошив продукции.
Chubar M.M. PODOLSK ECONOMIC REGION LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES` EXPORT POTENTIAL IN THE WTO
CONDITIONS: ANALYSIS OF STATE AND CHOOSING WAYS OF INCREASING
The purpose of article is as following: to define the ways of increasing outerwear-producing Podolsk economic region
enterprises export potential in the conditions of Ukraine`s membership in WTO – on the basic of set of enterprises of the region under
research, specifically on the basis of statistical and other data about their business activity and therefore on the basis of the data SWOT
analysis research results.
Methodology of research. In the article the following methods are used: analysis, synthesis, induction, specification, the
elements of relative indexes construction, statistical data comparison, time series analysis – for determining and justifying possible
solutions to the main problems of the export potential of manufacturers of clothing.
Findings. Conclusions about the strengths and vulnerabilities of export potential of the set of garment enterprises were made. A
possible way to solve the basic problem of export potential (lack of funds) – reduction of the production costs through the outsourcing of
production in the penal institutions of Ukraine, indicating prospective contractors – was offered.
Originality. The way of cooperation of garment firms and companies of penitentiary institutions was offered as a possible way
to accumulate additional funds for the development of export potential of sewing companies in the WTO conditions. The list of possible
contractors for cooperation within this method and set of sampled enterprises was presented.
Practical value. Research results can be used at any wear-producing enterprise of Ukraine which experiences lack of funds for
the economic development.
Key words: export potential of the enterprise, business in the WTO conditions, State penitentiary service enterprises,
merchandise sewing.

Ящишин І.Ю. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗА НОВІТНІХ УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Мета статті полягає в уточненні сутності ризик-менеджменту як складної багатоаспектної категорії, що дасть можливість
осучаснити його роль та спробувати сформувати орієнтовний перелік подій, обумовлених фактами господарського життя з
невизначеними наслідками, вміле використання яких забезпечить успішне функціонування підприємства за новітніх умов
економічного розвитку.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано наступні теоретичні методи наукового дослідження:
діалектичний – при обґрунтуванні потреби розробки стандартних алгоритмів дій на випадок подій; аксіоматичний, синтетичний –
при визначенні сутності глобального ризику; аналіз та синтез – при встановленні причин і наслідків глобального ризику.
Результати. Обґрунтовано потребу розробки стандартних алгоритмів дій на випадок подій, що певною мірою відомі у
свої різноманітності і не відхиляються принципово в різних варіаціях, та несуть певну загрозу підприємству. Встановлено, що
об’єктивна необхідність докорінної перебудови систем ризик-менеджменту пов’язана з посиленням глобальних дисбалансів
світового господарства, з нелінійною природою та невизначеністю міжнародного та національних ринків. Визнано, що
глобальний ризик варто трактувати як не прогнозований наслідок протікання певних соціально-економічних процесів і реакції
економічних систем на цілеспрямовані дії з боку суб’єктів господарювання. Доведено, що глобальний дисбаланс є порушенням
економічної рівноваги світового ринку під впливом соціально-економічних процесів, природних явищ та кліматичних умов, які
впливають тим чи іншим чином на світове господарство, що викликає ланцюгову реакцію на міжнародних, національних і
локальних ринках.
Наукова новизна. Осучаснено теоретичні підходи до сутності поняття «ризик-менеджмент». Сформовано на цій основі
реєстр потенційних події господарського життя з невизначеними наслідками, виділено основні напрями та етапи його еволюції.
Практична значущість. Розроблений реєстр дій-заготовок на випадок подій з невизначеними наслідками доцільно
застосовувати для вивільнення потенціалу креативних сил на постійний моніторинг світових процесів і безперервне
програвання варіантів упереджувальних рішень і заходів у разі виникнення специфічних впливів задля забезпечення і
передбачень, і миттєвої реакції на загрози.
Ключові слова: ризик, еволюція ризику, ризик-менеджмент, принципи ризик-менеджменту, факти з невизначеними
наслідками, реєстр подій.
Ящишин И.Ю. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА НОВЕЙШИХ УСЛОВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Цель статьи заключается в уточнении сущности риск-менеджмента как сложной многоаспектной категории, который
даст возможность осовременить его роль и попытаться сформировать ориентировочный перечень событий, определяемых
фактами экономической жизни с неопределёнными последствиями, умелое использование которых обеспечит успешное
функционирование предприятия в новейших условиях экономического развития.
Методика исследования. В процессе исследования были применены следующие теоретические методы научного
исследования: диалектический – при обосновании необходимости разработки стандартных алгоритмов действий на случай
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событий; аксиоматический, синтетический – при определении сущности глобального риска; анализ и синтез – при установлении
причин и последствий глобального риска.
Результаты. Обоснована потребность разработки стандартных алгоритмов действий на случай событий, что в
определенной степени известны в своих разнообразиях и не отклоняются принципиально в разных вариациях, и несут
определенную угрозу предприятию. Установлено, что объективная необходимость коренной перестройки систем рискменеджмента связана с усилением глобальных дисбалансов мировой экономики, с нелинейной природой и
неопределенностью международного и национальных рынков. Признано, что глобальный риск следует трактовать как
прогнозируемый результат протекания определенных социально-экономических процессов и реакции экономических систем на
целенаправленные действия со стороны субъектов хозяйствования. Доказано, что глобальный дисбаланс является
нарушением экономического равновесия мирового рынка под влиянием социально-экономических процессов, природных
явлений и климатических условий, влияющих так или иначе на мировое хозяйство, вызывает цепную реакцию на
международных, национальных и локальных ринках.
Научная новизна. Осовременено теоретические подходы к сущности понятия «риск-менеджмент». На этой основе
сформирован реестр потенциальных события экономической жизни с неопределенными последствиями, выделены основные
направления и этапы его эволюции.
Практическая значимость. Разработанный реестр действий-заготовок на случай событий с неопределёнными
последствиями целесообразно применять для высвобождения потенциала креативных сил на постоянный мониторинг мировых
процессов и непрерывном проигрывание вариантов упреждающих решений и мер в случае возникновения специфических
воздействий для обеспечения и предсказаний, и мгновенной реакции на угрозы.
Ключевые слова: риск, эволюция риска, риск-менеджмент, принципы риск-менеджмента, факты с неопределенными
последствиями, реестр событий.
Yaschyshyn I.Y. RISK MANAGEMENT: TRANSFORMATION IN MODERN CONDITIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Purpose. The purpose of the article is to clarify the essence of risk management as a complex multidimensional category that
will enable to modernize its role and try to form an approximate list of events caused by the facts of economic life with undetermined
consequences, skillful use of which will ensure the successful functioning of the enterprise by the newest conditions of economic
development.
Methodology of research. In research process author used the following theoretical methods of scientific research: dialectic –
in justifying the demands for the development of algorithms for standard actions in case of events; axiomatic, synthetic – determining the
nature of global risk; analysis and synthesis – determining the causes and effects of global risk.
Findings. The need for the development of algorithms for standard actions in case of events that are known to a certain extent
in their variety and are not rejected fundamentally in different variations, and carry a threat to the enterprise is substantiated. It is
established that objective necessity of a radical overhaul of risk management associated with increased global imbalances of the world
economy, with the nonlinear nature and uncertainty of international and national markets. It is recognized that the global risk should not
be interpreted as a consequence of the predicted occurrence of certain socio-economic processes and reactions economic systems on
concerted action on the part of economic agents. It is proved that global imbalances is a violation economic balance of the world market
under the influence of socio-economic processes, natural phenomena and climatic conditions that affect in any way for the world
economy, causing a chain reaction in the international, national and local markets.
Originality. The theoretical approaches to the essence of the concept of "risk management” is modernized. On this basis a
register of potential developments of economic life with uncertain consequences, highlights the main trends and the stages of its
evolution was formed.
Practical value. Designed registry of operations-preparations in case of events with undetermined consequences is useful for
capacity release of creative forces for continuous monitoring of global processes and continuous playing options anticipatory decisions
and actions in case of specific actions to ensure and predictions, and instant reaction to the threat.
Key words: risk, evolution of risk, risk management, risk management principles, facts with undetermined consequences,
registry of events.

Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА І
ТВАРИННИЦТВА В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ТА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РЕГІОНУ
Мета. Метою дослідження є порівняльний аналіз розвитку сільського господарства регіону на пореформеному етапі. Це
завдання передбачає: визначення тенденцій виробництва валової продукції сільського господарства, в т. ч. рослинництва і
тваринництва, а також її окремих видів, поголів’я тварин в господарствах населення та аграрних підприємствах.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали діалектичний метод пізнання та
комплексний підхід, відповідно до якого розкрито розвиток сучасних аграрних перетворень та роль у цьому процесі господарств
населення й аграрних підприємств.
У роботі використано історичний та логічний метод дослідження – для характеристики реформування колективних
сільськогосподарських підприємств у нові організаційно-правові структури та утворення приватної власності на майно і землю.
Метод порівняльного аналізу – для співставлення показників виробництва продукції рослинництва і тваринництва за
1990 – 2013 рр., які визначають загальні тенденції розвитку господарств населення й аграрних підприємств, а також їх вплив на
розвиток сільського господарства регіону.
Соціально-економічний – для виявлення особливостей змін показників виробництва продукції рослинництва і
тваринництва.
Інформаційною базою досліджень стали законодавчі акти України, офіційні матеріали головного управління статистики
Івано-Франківської області, Державної служби статистики України, програмні документи обласної державної адміністрації,
публікації вчених-аграрників.
Результати. Розкрито результати аграрних перетворень у регіоні. Визначено позитивні та негативні наслідки аграрної
та земельної реформ.
Визначено вплив результатів сучасних аграрних перетворень на розвиток населених пунктів області.
Наведено обсяги виробництва валової продукції сільського господарства регіону в господарствах різних категорій.
Здійснено аналіз виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва господарствами населення та аграрними
підприємствами.
Охарактеризовано динаміку поголів’я тварин та птиці в різних категоріях господарств.
Наукова новизна. На підставі аналізу тенденцій виробництва продукції сільського господарства та виявлення його
проблем наведено заходи, які забезпечують підвищення результативності виробництва продукції рослинництва і тваринництва
у регіоні.
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ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал
Практична значущість. Отримані результати дослідження є основою для створення програми розвитку рослинництва і
тваринництва в регіоні на перспективу.
Ключові слова: особисті селянські господарства, аграрні підприємства, валова продукція сільського господарства,
рослинництво, тваринництво.
Баланюк И.Ф.,
Шеленко Д.И.,
Баланюк С.И.
АНАЛИЗ
РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ И АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЕГИОНА
Цель. Целью исследования является сравнительный анализ развития сельского хозяйства региона на пореформенном
этапе. Эта задача предусматривает: определение тенденций производства валовой продукции сельского хозяйства, в т.ч.
растениеводства и животноводства, а также её отдельных видов, поголовья животных в хозяйствах населения и аграрных
предприятиях.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования стали диалектический метод познания и
комплексный подход, согласно которому раскрыто развитие современных аграрных преобразований и роль в этом процессе
хозяйств населения и аграрных предприятий.
В работе использованы исторический и логический методы исследования – для характеристики реформирования
коллективных сельскохозяйственных предприятий в новые организационно-правовые структуры и образования частной
собственности на имущество и землю.
Метод сравнительного анализа – для сопоставления показателей производства продукции растениеводства и
животноводства за 1990 – 2013 гг., которые определяют общие тенденции развития хозяйств населения и аграрных
предприятий, а также их влияние на развитие сельского хозяйства региона.
Социально-экономический – для выявления особенностей изменений показателей производства продукции
растениеводства и животноводства.
Информационной базой исследований стали законодательные акты Украины, официальные материалы главного
управления статистики Ивано-Франковской области, Государственной службы статистики Украины, программные документы
областной государственной администрации, публикации учёных-аграриев.
Результаты. Раскрыты результаты аграрных преобразований в регионе. Определены положительные и отрицательные
последствия аграрной и земельной реформы.
Охарактеризовано влияние результатов современных аграрных преобразований на развитие населённых пунктов
области.
Приведены объемы производства валовой продукции сельского хозяйства региона в хозяйствах разных категорий.
Осуществлён анализ производства основных видов продукции растениеводства и животноводства хозяйствами населения и
аграрными предприятиями.
Определена динамика поголовья животных и птицы в разных категориях хозяйств.
Научная новизна. На основании анализа тенденций производства продукции сельского хозяйства и выявления его
проблем приведены меры, которые обеспечивают повышение результативности производства продукции растениеводства и
животноводства в регионе.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для разработки программы
развития растениеводства и животноводства в регионе на перспективу.
Ключевые слова: хозяйства населения, аграрные предприятия, валовая продукция сельского хозяйства,
растениеводство, животноводство.
Balaniuk I.F., Shelenko D.I., Balaniuk S.I. THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PLANT-GROWING AND
STOCKBREEDING PRODUCTION IN PERSONAL RURAL ECONOMIES AND AGRARIAN ENTERPRISES OF THE REGION
Purpose. The aim of investigation is a comparative analysis of the agricultural development in the region on the post-reformed
stage.
This task includes: identification of trends of gross agricultural output in plant-growing and stockbreeding, as well as its
individual species, number of animals in personal rural economies and agrarian enterprises.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research was the dialectical method of cognition and
integrated approach, whereby the development of modern agrarian reform and the role in this process personal rural economies and
agrarian enterprises has been enlighted. In the courses of the main methods are used: historical and logical for the characteristics of the
reform of collective farms in new organizational and legal structures and formation of private ownership of property and land.
The method of comparative analysis is used to compare indicators of plant-growing production and stockbreeding for 1990-2013
years which determine general tendencies of the development of personal rural economies and agrarian enterprises and also their
impact on agricultural development in the region.
Socio-economic method is used for indentifying the peculiarities of changes of plant-growing production and stockbreeding.
The information base of investigation has been legislative acts of Ukraine, official materials of the Main Department of Statistics,
Ivano-Frankovsk Region, the State Statistics Service of Ukraine, the program documents of the regional state administration, agrarian
scientists publications.
Findings. The result of agrarian reforms in the region is shown. Positive and negative results of the agrarian and land reforms
are determined. The influence of the results of modern agrarian reforms on the development of settlements of the region is
characterized. The volumes of gross agricultural output of the region in the economies of different categories are given. The analysis of
the main plant-growing and stockbreeding production has been fulfilled by personal rural economies and agrarian enterprises.
The dynamics of animal and birds units in various types of economies is determined.
Originality. The measures which provide the increase of the results of plant-growing and stockbreeding production in the region
on the base of analysis of trends in agricultural production and detection of problems are worked out.
Practical value. The receiving results of research are the basis for working out the program of the development of plantgrowing and stockbreeding forming in the region for the future.
Key words: personal rural economies, agrarian enterprises, gross output of agriculture, plant-growing, stockbreeding farming.

Чаргазія Т.З. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО
ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
Мета статті полягає у визначенні сутності та особливостей інвестиційної активності в економіці великого промислового
міста на основі теоретичного узагальнення наявних підходів, що у подальшому дозволить визначити інструменти оцінки інвестиційної
активності на досліджуваному рівні та визначити шляхи її підвищення.
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ABSTRACTS

Методика дослідження. В процесі дослідження використано метод системно-структурного аналізу для визначення
сутності інвестиційної активності в економіці великого промислового міста.
Результати. Обґрунтовано, що інвестиційна активність в економіці великого промислового міста – забезпечення
високих темпів залучення та використання інвестиційних ресурсів для відтворення продуктивних сил. Встановлено, що
особливість інвестиційної активності в економіці великого промислового міста характеризується протіканням інвестиційних
процесів у диференційованій соціально-економічній системі, що включає декілька районів різного функціонального
призначення, із зайнятістю переважної чисельності населення міста у промисловості.
Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку визначення інвестиційної активності як забезпечення високих темпів
залучення та використання інвестиційних ресурсів для відтворення продуктивних сил, що дозволило визначити концептуальні засади її
оцінки та підвищення.
Практична значущість. Результати визначення сутності та особливостей інвестиційної активності в економіці великого
промислового міста дозволять у подальшому визначити інструменти її оцінки та визначити шляхи підвищення.
Ключові слова: інвестиційна активність, економіка міста, велике місто, промислове місто, відтворювальний підхід,
концепція інвестиційного клімату.
Чаргазия Т.З. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ БОЛЬШОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Цель статьи состоит в определении сущности и особенностей инвестиционной активности в экономике большого
промышленного города на основе теоретического обобщения существующих подходов, в дальнейшем позволит определить
инструменты оценки инвестиционной активности на исследуемом уровне и определить пути ее повышения.
Методика исследования. В процессе исследования использован метод системно-структурного анализа для
определения сущности инвестиционной активности в экономике крупного промышленного города.
Результаты. Обосновано, что инвестиционная активность в экономике большого промышленного города – обеспечение
высоких темпов привлечения и использования инвестиционных ресурсов для воспроизводства производительных сил. Установлено,
что особенность инвестиционной активности в экономике большого промышленного города характеризуется протеканием
инвестиционных процессов в дифференцированной социально-экономической системе, включающей несколько районов различного
функционального назначения, с занятостью подавляющей численности населения города в промышленности.
Научная новизна. Получило дальнейшее развитие определения инвестиционной активности как обеспечение высоких
темпов привлечения и использования инвестиционных ресурсов для воспроизводства производительных сил, что позволило
определить концептуальные основы ее оценки и повышения.
Практическая значимость. Результаты определения сущности и особенностей инвестиционной активности в экономике
большого промышленного города позволят в дальнейшем определить инструменты ее оценки и определить пути повышения.
Ключевые слова: инвестиционная активность, экономика города, большой город, промышленный город,
воспроизводственный подход, концепция инвестиционного климата.
Charhazia T.Z. NATURE AND CHARACTERISTICS OF INVESTMENT ACTIVITY IN ECONOMICS OF LARGE INDUSTRIAL
CITIES
Purpose. Aim of this paper is to determine the nature and characteristics of the investment activity in the economy of a large
industrial city on the basis of theoretical generalization of existing approaches in the future will determine the assessment tools in
investment activity in the target level and identify ways to improve it.
Methodology of research. In research process used the method of systematic and structural analysis for determining the
essence of investment activity in the economy of a large industrial city.
Findings. Proved that investment activity in the economy of a large industrial city is ensure high rates of engagement and use
of investment resources for reproduction of productive forces. Is established that features of investment activity in the economy of a
large industrial city is characterized passage of investment processes in differentiated social and economic system that includes several
areas of different functional purpose, with employment the vast majority population of the city in the industry.
Originality. Received further development of the definition of investment activity as ensuring high rates of engagement and use
of investment resources for reproduction of productive forces, which allowed to determine the conceptual basis of its assessment and
improvement.
Practical value. The results of determining the nature and characteristics of the investment activity in the economy of a large
industrial city will further define its assessment tools and identify ways to improve.
Key words: investment on the economy of the city, large city, industrial city, reproductive approach, the concept of investment
climate.

Матвійчук Т.О. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТ
Мета. Дослідити механізм формування простору міста як системи об’єктів та зв’язків між ними, а також запропонувати
власний економічний підхід до формування моделей просторової організації міст за рахунок синтезу економічних положень та
теорій будівництва.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи: загальнонаукові – при обґрунтуванні моделей
формування системи логістичних зв’язків міста; спеціальні – при аналізі представлених моделей просторової організації міст,
які забезпечують раціональну організацію зв’язків у просторі міста, їх економічну ефективність, а також визначають імовірні
моделі розвитку простору агломерації.
Результати. Запропоновано моделі формування системи логістичних зв’язків міста в основі своєї структури містять
п'ять першочергових складових – просторових підсистем. Представлені моделі просторової організації міст забезпечують
раціональну організацію зв’язків у просторі міста, їх економічну ефективність, а також визначають імовірні моделі розвитку
простору агломерації. Визначено, що запропонована послідовність імовірних моделей просторової організації міста не є
довільною, а сформована відповідно від найпростішої (прямолінійної) до найскладніших (формених) моделей організації
системи логістичних зв’язків міста. Обґрунтовано модель системи логістичних зв’язків, яка передбачає трансформацію та
удосконалення просторової організації міського простору.
Наукова новизна. Визначено напрями формування досконалішої (складнішої) моделі системи логістичних зв’язків
міста. Встановлено, що чим складніша модель системи логістичних зв’язків міста, тим ефективніше (компактніше) організована
його комунікаційна мережа.
Практична значущість. Представлені моделі просторової організації міст забезпечують раціональну організацію
зв’язків у просторі міста, їх економічну ефективність – зменшуються транспортні витрати; відбувається економія часу населення
(завдяки можливості вибору виду транспорту для переміщення); а отже забезпечується вищий рівень економічного розвитку
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досліджуваної міської агломерації.
Ключові слова: простір, просторовий розвиток міста, просторові підсистеми, система логістичних зв’язків, моделі міста,
логістика міста.
Матвийчук Т.О. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЭЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА
Цель. Исследовать механизм формирования пространства города как системы объектов и связей между ними, а также
предложить собственный экономический подход к формированию моделей пространственной организации городов за счет
синтеза экономических положений и теорий строительства.
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы: общенаучные – при обосновании моделей
формирования системы логистических связей города; специальные – при анализе представленных моделей пространственной
организации городов, обеспечивающих рациональную организацию связей в пространстве города, их экономическую
эффективность, а также определяют возможные модели развития пространства агломерации.
Результаты. Предложены модели формирования системы логистических связей города, которые в основе своей
структуры содержат пять первоочередных составляющих – пространственных подсистем. Представленные модели
пространственной организации городов обеспечивают рациональную организацию связей в пространстве города, их
экономическую эффективность, а также определяют возможные модели развития пространства агломерации. Определено, что
предложенная последовательность возможных моделей пространственной организации города не является произвольной, а
сформированная соответственно от простейшей (прямолинейной) до самых сложных (форменных) моделей организации
системы логистических связей города. Обоснована модель системы логистических связей, которая предусматривает
трансформацию и усовершенствование пространственной организации городского пространства.
Научная новизна. Определены направления формирования совершенной (сложной) модели системы логистических
связей города. Установлено, что чем сложнее модель системы логистических связей города, тем эффективнее (компактнее)
организована его коммуникационная сеть.
Практическая значимость. Представленные модели пространственной организации городов обеспечивают
рациональную организацию связей в пространстве города, их экономическую эффективность – уменьшаются транспортные
расходы; происходит экономия времени населения (благодаря возможности выбора вида транспорта для перемещения); а
следовательно обеспечивается высокий уровень экономического развития исследуемой городской агломерации.
Ключевые слова: пространство, пространственное развитие города, пространственные подсистемы, система
логистических связей, модели города, логистика города.
Matviichuk T.O. THE LOGISTIC APPROACH TO THE FORMATION OF CITIES SPACE ORGANIZATION MODELS
Purpose. To investigate the mechanism of formation of a city as a system of objects and relations between them, and to offer
our own economic approach to the formation of models of cities spatial organization by means of the synthesis of economic regulations
and construction theories.
Methodology of research. The study has used the following methods: general scientific – to prove the models of formation the
logistic connections of the city system; special – to analyze the presented models of cities space organization which provide a rational
organization of connections in the space of the city, their economic effectiveness, as well as, determine the possible models of space
agglomeration development.
Findings. The submitted models of the system of logistic connections of the city formation have five primary components, i.e.
spatial subsystems. The presented models of cities space development provide a rational organization of connections in the city space,
their economic effectiveness, as well as, determine the possible models of the agglomeration space development. It has been
determined that the proposed sequence of possible models of the city space organization is not random, but formed respectively from
the easiest (linear) to the most complicated (configuration) models of the system organization of logistic connections of the city. The
model of the system of logistic connections, which predetermines the transformation and the improvement of the spatial organization of
the city, has been substantiated.
Originality. The ways of formation of the more advanced (more complex) model of the system of logistic connections of the city
have been defined. It has also been established that the more complex the model of logistic connections of the city is, the more effective
(more space saving) its communication network is organized.
Practical value. The represented models of cities space organization provide a rational organization of connections in the
space of the city, their economic effectiveness – transport expenses are reduced; the population is saving time (due to the possibility to
choose means of transport), thus providing a higher level of economic development of the city agglomeration under study.
Key words: space, the city space development, space subsystems, the system of logistic connections, city models, city
logistics.

Бардіна Т.О. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Мета статті полягає у оцінці сучасних тенденцій розвитку і проблем сільських територій України та порівняльний аналіз
досвіду їх вирішення в економічно розвинених країнах Європи.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання
економічних процесів, зокрема – діалектичний метод, системний аналіз. Для вирішення поставлених завдань використовувалися
наступні методи: системно-структурний, статистичний порівняльний та групувань. Матеріали, які були використані складаються з
аналітичних та статистичних даних соціально-економічного розвитку сільських територій країн Європи.
Результати. Розглянуто сучасний стан, основні тенденції та проблеми розвитку сільських територій України. Здійснено
порівняльний аналіз країн Європи, визначено основні відмінності між підходами до регулювання розвитку сільських територій.
Наукова новизна. На основі аналізу сформовано перелік заходів, необхідних для активізації подальшого розвитку
сільських територій України.
Практична значущість. Розроблені дослідження можна застосовувати для побудови моделі розвитку сільських
територій, оскільки це один із є головних пріоритетних напрямків державної політики економічного розвитку Європейських країн.
Ключові слова: сільська територія, інвестиційна політика, поселенська мережа, євроінтеграція, соціально-економічний
розвиток.
Бардина Т.О. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Цель статьи состоит в оценке современных тенденций развития и проблем сельских территорий Украины и
сравнительный анализ опыта их решения в экономически развитых странах Европы.
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РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТЫ

ABSTRACTS

Методика исследования. Методологической основой исследования являются общетеоретические методы научного
познания экономических процессов, в частности - диалектический метод, системный анализ. Для решения поставленных задач
использовались следующие методы: системно-структурный, статистический сравнительный и группирования. Материалы,
которые были использованы, состоят из аналитических и статистических данных социально-экономического развития сельских
территорий стран Европы.
Результаты. Рассмотрено современное состояние, основные тенденции и проблемы развития сельских территорий
Украины. Осуществлен сравнительный анализ стран, определены основные различия между подходами к регулированию
развития сельских территорий.
Научная новизна. На основе анализа сформирован перечень мероприятий, необходимых для активизации
дальнейшего развития сельских территорий Украины.
Практическая значимость. Разработаные исследования можно применять для построения модели развития сельских
территорий в Украине, так как это один из главных приоритетных направлений государственной политики экономического
развития Европейских стран.
Ключевые слова: сельская территория, инвестиционная политика, поселенческая сеть, евро интеграция, социальноэкономическое развитие.
Bardina T.O. EUROPEAN EXPERIENCE OF SUBSTANTIATION THE PROGRAMS OF SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
Purpose. The purpose of the article is in assessing current trends and problems in rural areas of Ukraine and comparative
analysis of the experience of their decision in the economically developed world.
Methodology of research. The methodological bases of research are general theoretical methods of scientific knowledge of
economic processes, in particular - the dialectical method, system analysis. To achieve the objectives, the following methods: systemstructural, statistical and comparative groupings. The materials that were used consist of analytical and statistical socio-economic
development of rural areas in Europe.
Findings. The current status, trends and challenges of rural Ukraine. The comparative analysis of European countries, the main
differences between the approaches to the regulation of rural development.
Originality. The analysis generated a list of measures to enhance the further development of rural Ukraine.
Practical value. Developed research can be used to construct a model of rural development.
Key words: rural areas, investment policy, the settlement network, European integration, socio-economic development.

Дегтярьова С.А. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Мета статті полягає у розробці рекомендацій щодо вдосконалення інструментів збалансованого інвестиційного
забезпечення інноваційних процесів на регіональному рівні.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано: огляд попередніх досліджень – для визначення можливих
форм інвестиційного забезпечення трансферу технологій; аналіз, порівняння – для обгрунтування комплексу заходів з
розширення доступності ризикового капіталу у зв’язку з вирішенням деяких проблем розвитку венчурних інвестицій.
Результати. Встановлено, що найбільш ефективною формою інвестиційного забезпечення трансферу технологій є
венчурний капітал. Доведено, що створення венчурних фондів «посівних» інвестицій, в яких акумулюються кошти державного
та приватного сектора, дає можливість розвитку високотехнологічного сегмента ринку, на якому автори нових перспективних
технологій можуть залучати прямі інвестиції на реалізацію інноваційних проектів. Запропоновано комплекс заходів з
розширення доступності ризикового капіталу у зв’язку з вирішенням деяких проблем розвитку венчурних інвестицій.
Наукова новизна. Визначено важливі інструменти для інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на
регіональному рівні.
Практична значущість. Розроблену модель доцільно застосовувати на регіональному рівні для залучення інвесторів до
роботи з малими інноваційними підприємствами.
Ключові слова: фандрайзинг, інновації, інвестицій, інноваційні процеси, інструменти інвестиційного забезпечення.
Дегтярева С.А. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ СБАЛАНСИРОВАННОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Цель статьи состоит в анализе и разработке рекомендаций по усовершенствованию инструментов сбалансированного
инвестиционного обеспечения инновационных процессов на региональном уровне
Методика исследования. В процессе исследования применены: обзор предыдущих исследований - для определения
возможных форм инвестиционного обеспечения трансфера технологий; анализ, сравнение - для обоснования комплекса мер
по расширению доступности рискового капитала в связи с решением некоторых проблем развития венчурных инвестиций.
Результаты. Установлено, что наиболее эффективной формой инвестиционного обеспечения трансфера технологий
является венчурный капитал. Доказано, что создание венчурных фондов «посевных» инвестиций, в которых аккумулируются
средства государственного и частного сектора, дает возможность развития высокотехнологичного сегмента рынка, на котором
авторы новых перспективных технологий могут привлекать прямые инвестиции на реализацию инновационных проектов.
Предложен комплекс мероприятий по расширению доступности рискового капитала в связи с решением некоторых проблем
развития венчурных инвестиций.
Научная новизна. Определены важные инструменты для инвестиционного обеспечения инновационных процессов на
региональном уровне.
Практическая значимость. Разработанную модель целесообразно применять на региональном уровне для
привлечения инвесторов к работе с малыми инновационными предприятиями.
Ключевые слова: фандрайзинг, инновации, инвестиции, инновационные процессы, инструменты инвестиционного
обеспечения.
Degtyarevа S.A. RECOMMENDATIONS ON IMPROVEMENT OF INSTRUMENTS OF BALANCED INVESTMENT
PROVISION OF INNOVATION PROCESSES AT THE REGIONAL LEVEL
Purpose is in analysis and development of recommendations on improvement of instruments of balanced investment provision
of innovation processes at the regional level.
Methodology of research. The following methods have been used in the process of investigation: review of previous
investigations – for specification of possible forms of investment provision of technology transfer; analysis, comparison – for
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argumentation of complex of measures on extension of availability of risk capital due to solving of some problems of venture capital
investment development.
Findings. It is determined that venture capital is the most effective form of investment provision of technology transfer. It has
been proved that the formation of venture capital funds of seed funds that accumulate finances of state and private sector, gives a
possibility of development of high-tech market segment where authors of new perspective technologies can attract direct investments
into implementation of innovation projects. Complex of measures on increasing of availability of risk capital due to solution of some
problems connected with the development of venture capital investment has been proposed.
Originality. The significant instruments for investment provision of innovation processes at the regional level have been
determined.
Practical value. It is reasonable to use the determined model at the regional level for attraction of investors to work with small
innovation enterprisers.
Key words: fundraising, innovations, investments, innovation processes, instruments of investment assurance.

Заховалко Т.В. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Мета статті полягає у виявленні основних тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на основі
дослідження його динаміки та структури.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано методи: аналізу, синтезу, регресійний аналіз – при аналізі
тенденції розвитку сільського господарства в Україні та виявленні наявності структурних зрушень у виборі напрямків
сільськогосподарської діяльності; методи дискретної нелінійної динаміки – при проведенні дослідження прогнозних
характеристик часових рядів виробництва сільськогосподарської продукції.
Результати. Проаналізовано тенденції розвитку сільського господарства в Україні. Визначено, що
конкурентоспроможний розвиток сільського господарства забезпечується розширенням капітальних інвестицій, які лише за
останні три роки зрослі в 1,6 разів. Виявлено наявність структурних зрушень у виборі напрямків сільськогосподарської
діяльності, переході до найбільш запитуваних на світових ринках культур. Проведено дослідження прогнозних характеристик
часових рядів виробництва сільськогосподарської продукції. На основі аналізу виокремлено проблеми, пов’язані з втратою
екологічного потенціалу ґрунтів. Виявлено перспективи подальші досліджень щодо розробки методів управління в
сільськогосподарській галузі, які б поєднували цілі економічного та екологічного напрямку.
Наукова новизна. Виявлено наявні тенденції розвитку сільського господарства країни та сформовано напрямки
подальших досліджень.
Практична значущість. Розраховані показники глибини пам’яті часового ряду можна використати при подальшому
аналізі та прогнозуванні рівня продуктивності сільського господарства України.
Ключові слова: сільське господарство, виробництво, часові ряди, землекористування, динаміка.
Заховалко Т.В. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ
Цель статьи состоит в выявления основных тенденций развития сельскохозяйственного производства в Украине на
основе исследования его динамики и структуры.
Методика исследования. В процессе исследования применены методы: анализа, синтеза, регрессионный анализ –
при анализе тенденций развития сельского хозяйства в Украине и выявлении структурных изменений у выборе направлений
сельскохозяйственной деятельности; методы дискретной нелинейной динамики – при проведении исследовния прогнозных
характеристик временных рядов производства сельскохозяйственной продукции.
Результаты. Проанализированы тенденции развития сельского хозяйства в Украине. Актуальность развития сельского
хозяйства подтверждается расширением капитальных инвестиций, которые лишь за последние три года выросли в 1,6 раз.
Выявлено наличие структурных сдвигов в выборе направлений сельскохозяйственной деятельности, переход к наиболее
востребованным на мировых рынках культурам. Проведено исследование прогнозных характеристик временных рядов
производства сельскохозяйственной продукции. На основе анализа выделены проблемы, связанные с потерей экологического
потенциала грунтов. Выявлено перспективы дальнейшие исследований по разработке методов управления в сельском
хозяйстве, которые бы объединяли цели экономического и экологического направления.
Научная новизна. Выявлены имеющиеся тенденции развития сельского хозяйства страны и сформированы
направления дальнейших исследований.
Практическая значимость. Рассчитанные показатели глубины памяти временного ряда можно использовать при
дальнейшем анализе и прогнозировании уровня производительности сельского хозяйства Украины.
Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, временные ряды, землепользование, динамика.
Zakhovalko Т.V. ANALYSIS OF TRENDS IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
Purpose. The purpose of the article is to identify the main trends of agricultural production in Ukraine on the base of its
dynamics and structure.
Methodology of research. There are used analysis, synthesis, regression analysis methods - the analysis of trends in the
agriculture development in Ukraine and structural changes dentification in the choice of agricultural activities areas; discrete nonlinear
dynamics methods - in the study of time series forecasting performance for agricultural production.
Findings. The need for developing the trends of agriculture in Ukraine. Relevance of Agriculture confirmed the expansion of capital
investment that only the last three years increased 1.6 times. It is revealed the presence of structural changes in the choice of areas of
agricultural activities, going to the most requested on the world market crops. It’s studied the characteristics of time series forecasting
agricultural production. Based on the analysis, the problems are associated with the loss of ecological potential of soils. It is found prospects for
further research to develop management practices in agriculture that combine to economic and environmental direction.
Originality. Discovered existing tendencies of development agriculture economy of the country and formed directions for further
research.
Practical value. The calculated values the time series of memory depth can be used when further analysis of and forecasting
the level of agricultural productivity of Ukraine.
Key words: agriculture, manufacturing, time series, land use, dynamics.

Скляр Л.Б. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Мета. Метою статті є обґрунтування концептуальних підходів до економіко-екологічного аналізу як складової
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екологічного управління, дослідження особливостей формування економіко-екологічного балансу підприємства.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: логічного і
якісного аналізу та синтезу – при обґрунтуванні теоретичних підходів до поняття економіко-екологічний аналіз, порівняльного
аналізу – при порівнянні світового і вітчизняного досвіду систем екологічного управління підприємствами харчової галузі
Результати. Сформовано структурно-системне уявлення поняття „економіко-екологічний аналіз” як інформаційноаналітичний інструмент діагностики, спрямований на підвищення його економіко-екологічної ефективності. Запропоновано
комплексний економіко-екологічний аналіз для підвищення ефективності аналітичної роботи на вітчизняних підприємствах, який
слід здійснювати у трьох напрямках, а саме – фінансовому, управлінському та ринковому екологічному.
Наукова новизна. Удосконалено сутність поняття „економіко-екологічний аналіз” та складові економіко-екологічного
аналізу діяльності підприємства, яке на відміну від існуючих визначень трактується як інформаційно-аналітичний інструмент
діагностики, реалізація якого сприяє обґрунтуванню альтернативних підходів при здійсненні оперативного й стратегічного
управління підприємством.
Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на забезпечення раціональної характеристики
економічних і екологічних показників діяльності підприємства шляхом здійснення економіко-екологічного аналізу. Вони можуть
бути використані для впровадження на підприємствах харчової промисловості.
Ключові слова: екологічне управління, економіко-екологічний аналіз, економіко-екологічний баланс
Скляр Л.Б. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Целью статьи является обоснование концептуальных подходов к экономико-экологического анализа как
составляющей экологического управления, исследование особенностей формирования экономико-экологического баланса
предприятия.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: логического и
качественного анализа и синтеза - при обосновании теоретических подходов к понятию экономико-экологический анализ,
сравнительного анализа - при сравнении мирового и отечественного опыта систем экологического управления предприятиями
пищевой отрасли.
Результаты. Сформировано структурно-системное представление о понятии "экономико-экологический анализ" как
информационно-аналитический инструмент диагностики, направленный на повышение его экономико-экологической
эффективности. Предложен комплексный экономико-экологический анализ для повышения эффективности аналитической
работы на отечественных предприятиях, который следует осуществлять в трех направлениях, а именно - финансовом,
управленческом и рыночном экологическом.
Научная новизна. Усовершенствована сущность понятия "экономико-экологический анализ" и составляющие
экономико-экологического анализа деятельности предприятия, которое в отличие от существующих определений трактуется
как информационно-аналитический инструмент диагностики, реализация которого способствует обоснованию альтернативных
подходов при осуществлении оперативного и стратегического управления предприятием.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на обеспечение рациональной
характеристики экономических и экологических показателей деятельности предприятия путем осуществления экономикоэкологического анализа. Они могут быть использованы для внедрения на предприятиях пищевой промышленности.
Ключевые слова: экологическое управление, экономико-экологический анализ, экономико-экологический баланс.
Skliar L.B. CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ECONOMIC AND ECOLOGICAL ANALYSIS AS A PART OF THE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is substantiation of the conceptual approaches to the economic and ecological analysis as a
part of environmental management, research of the features of formation of the economic and ecological balance of the enterprise.
Methodology of research. General scientific methods were used in the research process, including: logical and qualitative analysis
and synthesis – for substantiation of theoretical approaches to the concept of the economic and ecological analysis, comparative analysis –
when comparing international and domestic experience of environmental management systems by enterprises of food industry.
Findings. It has been formed structural and systemic representation of the concept “the economic and ecological analysis” as
an information and analytical diagnostic tool aimed at enhancing its economic and ecological efficiency.
It has been proposed the complex economic and ecological analysis to improve the efficiency of the analytical work at domestic
enterprises, which should be implemented in three ways, namely – financial, managerial and market environmental.
Originality. It has been improved the essence of the concept “the economic and ecological analysis” and components of the
economic and ecological analysis of the enterprise activity, which is in contrast to existing definitions is treated as an information and
analytical tools of diagnosis, the implementation of which contributes to substantiation of alternative approaches in the implementation
of operational and strategic management of the enterprise.
Practical value. The obtained results of the study aimed at providing the rational characteristics of the economic and ecological
performance of the enterprise activity through the implementation of the economic and ecological analysis. These results can be used
for implementation at the food industry enterprises.
Key words: environmental management, economic and ecological analysis, economic and ecological balance.

Булишева Д.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ
Мета статті полягає у дослідженні, аналізі існуючого нормативно-правового підґрунтя фінансового аспекту
землекористування міських агломерацій та визначення шляхів його вдосконалення з врахуванням еколого-економічних умов
розвитку територій.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано організацію і процедуру наукового пошуку, аналіз, синтез
та порівняння отриманих результатів, їх фіксацію та узагальнення, на основі чого зроблено висновки та надано рекомендації.
Результати. Виявлена недосконалість процесу оцінки відповідних земель із врахуванням соціо-еколого-орієнтованих
засад їхнього впорядкування, що свідчить про необхідність корегування окремих аспектів фінансового механізму використання
рекреаційних територій в умовах сучасного розвитку міських агломерацій. Обґрунтовано головну мету фінансово-економічного
механізму землекористування та природоохоронної діяльності, яка полягає в поліпшенні екологічної обстановки в країні з
мінімальними витратами матеріальних і трудових ресурсів.
Наукова новизна. Визначено особливості законодавчого підґрунтя проведення оцінки рекреаційних територій,
прогалини у використання відповідних земель з позиції еколого-економічного підходу та шляхи вдосконалення фінансового
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механізму рекреаційного землекористування.
Практична значущість. Наукове дослідження може бути використано при вдосконаленні нормативно-правового
підґрунтя оцінки рекреаційних територій, розробці програм та заходів щодо раціоналізації процесу рекреаційного
землекористування міських агломерацій.
Ключові слова: міські агломерації, фінансово-економічна система, нормативна грошова оцінка, раціоналізація процесу
рекреаційного землекористування.
Булышева
Д.В.
ПУТИ
УСОВЕРШЕНСОВОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО
МЕХАНИЗМА
РЕКРЕАЦИОННОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
Цель статьи заключается в исследовании, анализе существующей нормативно-правовой основы финансового аспекта
землепользования городских агломераций и определении путей его совершенствования с учетом эколого-экономических
условий развития территорий.
Методика исследования. В процессе исследования применена организация и процедура научного поиска, анализ,
синтез и сравнение полученных результатов, их фиксация и обобщение, на основе чего сделан вывод и даны рекомендации.
Результаты. Обнаруженo несовершенство процесса оценки соответствующих земель с учетом социо-экологоориентированных принципов их упорядочения, что свидетельствует о необходимости корректировки отдельных аспектов
финансового механизма использования рекреационных территорий в условиях современного развития городских агломераций.
Обоснованно главную цель финансово-экономического механизма землепользования и природоохранной деятельности, которая
заключается в улучшении экологической обстановки в стране с минимальными затратами материальных и трудовых ресурсов.
Научная новизна. Определены особенности законодательной базы проведения оценки рекреационных территорий,
пробелы в использование соответствующих земель с позиции эколого-экономического подхода и пути совершенствования
финансового механизма рекреационного землепользования.
Практическая значимость. Научное исследование может быть использовано при совершенствовании нормативноправовой основы оценки рекреационных территорий, разработке программ и мероприятий по рационализации процесса
рекреационного землепользования городских агломераций.
Ключевые слова: городские агломерации, финансово-экономическая система, нормативная денежная оценка,
рационализация процесса рекреационного землепользования.
Bulysheva D.V. THE WAYS OF IMPROVEMENT THE FINANCIAL MECHANISM OF THE RECREATIONAL LAND USE OF
URBAN AGGLOMERATIONS
Purpose. The purpose of the article is to research, analyze the existing legal and regulatory framework of the financial aspects
of urban agglomerations land use, to identify ways of its improvement, taking into account ecological and economic conditions of
territories’ development.
Methodology of research. The organization and procedure of scientific research, analysis, synthesis and comparison of the
obtained results is used in the research. Fixing the results and generalization were done. On their basis the conclusions and
recommendations were made.
Findings. An inadequate process of the relevant land assessment was determined, taking into account land socio-ecologicaloriented principles of their streamlining, which indicates the necessity to correct certain aspects of the financial mechanism of the
recreational areas usage in the modern development of urban agglomerations condition. The main goal of financial and economic
mechanism of land use and environmental protection was justified. It is: to improve the environmental situation in the country with
minimal cost of material and labor resources.
Originality. The features of the legal framework for evaluation of recreational areas, gaps in the use of appropriate land from the
position of ecological-economic approach and ways of improvement the financial mechanism of recreational land use are determined.
Practical value. Scientific research is reasonable for improvement of the regulatory framework of the recreational areas
evaluation, development of programs and activities to streamline the process of recreational land use in urban agglomerations.
Key words: urban agglomerations, financial and economic system, the normative monetary evaluation, rationalization of
recreational land use.

Семків О.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КАТЕГОРИЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ НА ВПРОВАДЖЕННЯ
ДИРЕКТИВИ 2003/87/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Мета статті полягає у розробці. та обґрунтуванні методологічних засад щодо категоризації витрат приватного сектору
на імплементацію вимог Директиви 2003/87/ЕС − схеми торгівлі викидами.
Методика дослідження. Методологічною і теоретичною основою дослідження є роботи провідних вітчизняних та
зарубіжних фахівців у сфері вивчення трансакційних витрат та обліку витрат на природоохоронні заходи.
Результати. Обґрунтовано потребу подальшого вивчення структури трансакційних витрат та оцінка діапазону
коливання величини витрат, зважаючи на розмір суб’єкта господарювання, кількість установок в його управлінні та досвіду
впровадження ринкових механізмів екологічного регулювання.
Наукова новизна. Проведене дослідження дало змогу поєднати напрацювання зарубіжних вчених, які опираються на більш
ніж десятилітні практики функціонування схем торгівлі викидами в Європі та США, та досвід вітчизняних фахівців у сфері категоризації
витрат на природоохоронні заходи, зокрема на впровадження окремих ринкових інструментів екологічного регулювання.
Практична значущість. Розроблену класифікацію трансакційних витрат приватного сектора на імплементацію вимог
Директиви 2003/87/ЕС доцільно використовувати при оцінці та аналізі діапазону змін трансакційних витрат при аналізі секторів
економіки, що входитимуть до складу СТВ, і також при аналізі витрат окремих установок-підприємств.
Ключові слова: трансакційні витрати, адміністративні витрати, операційні витрати, установка, Директива 2003/87/ЕС,
схема торгівлі викидами.
Семкив О.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КАТЕГОРИЗАЦИИ РАСХОДОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА
ВНЕДРЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ 2003/87/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Цель статьи заключается в разработке и обосновании методологических основ по категоризации расходов частного
сектора на имплементацию требований Директивы 2003/87/ЕС − схемы торговли выбросами.
Методика исследования. Методологической и теоретической основой исследования являются работы ведущих
отечественных и зарубежных специалистов в области изучения транзакционных издержек и учета затрат на природоохранные
мероприятия.
Результаты. Обоснована необходимость дальнейшего изучения структуры транзакционных издержек и оценка
диапазона колебания величины расходов, учитывая размер предприятия, количество установок в его управлении и опыта
внедрения им рыночных механизмов экологического регулирования.
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Научная новизна. Проведенное исследование позволило совместить наработки зарубежных ученых, которые
опираются на более чем десятилетние практики функционирования схем торговли выбросами в Европе и США, и опыт
отечественных специалистов в сфере категоризации расходов на природоохранные мероприятия, в частности на внедрение
отдельных рыночных инструментов экологического регулирования.
Практическая значимость. Разработанную классификацию транзакционных расходов частного сектора на
имплементацию требований Директивы 2003/87 / ЕС целесообразно использовать при оценке и анализе диапазона изменений
транзакционных издержек при анализе секторов экономики, которые будут входить в состав СТВ, и также при анализе
расходов отдельных установок-предприятий.
Ключевые слова: транзакционные издержки, административные расходы, операционные расходы, установка,
Директива 2003/87 / ЕС, схема торговли выбросами.
Semkiv O.V. MAJOR ASPECTS OF METHOGOLOGICAL APPROACHES TO TAXONOMY OF TRANSACTION COSTS
ASSOCIATED WITH IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2003/87/EC
Purpose. This paper aims at developing and justification of the methodological framework for categorization of transaction costs
associated with emission trading scheme implementation under Directive 2003/87/EC.
Methodology of research. The author refers in her research to methodological and theoretical basis of studies by the leading
national and international experts, focusing on transaction and accounting costs associated with implementation of various
environmental protection measures, including emission trading scheme.
Findings. The author substantiates the need to continue research of the structure of transaction costs and its magnitude, given
the national circumstances and a number of technical criteria as a size of entities, a number of installations being under its management
and existing experience derived from implementation of market instruments like, for instance, Joint Implementation mechanism under
the Kyoto Protocol.
Originality. The study combines the achievements of foreign researches that are based on more than ten-year practices of
emissions trading schemes in Europe and the USA, and experience of national experts relating to taxonomy of costs associated with
implementation of various environmental measures, in particular the introduction of the market-based instruments.
Practical value. The classification of transaction costs occurring in the course of implementation of Directive 2003/87/EC may
be applicable for assessing and analyzing the magnitude of transaction costs for sectors to be covered by the ETS, as well as the costs
of individual installations.
Key words: transaction costs, administrative costs, operational costs, installation, Directive 2003/87/EC, emission trading
scheme.

Ярова В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В
СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Метою статті є обґрунтування елементів організаційного механізму управління розвитком соціальної відповідальності,
який може бути інтегрований в систему менеджменту сільськогосподарських підприємств.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та економічні методи. Зокрема,
загальнонаукові методи застосовано при узагальненні зарубіжного досвіду інтеграції концепції соціальної відповідальності у
стратегію розвитку підприємств. Економічні методи застосовано при формуванні організаційного механізму управління
розвитком соціальної відповідальності в системі менеджменту сільськогосподарських підприємств.
Результат. Обґрунтовано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо створення організаційного механізму
управління розвитком соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств, який розкриває циклічно-поступовий
характер процесу управління. Дане положення може стати передумовою для подальшого розвитку теорії соціальної
відповідальності аграрних підприємств.
Наукова новизна. Обґрунтовано процес управління розвитком соціальної відповідальності як елемента, інтегрованого в
систему менеджмента сільськогосподарських підприємств.
Практична цінність. Практична значимість проведеного дослідження полягає у можливості використання методичних
положень і рекомендацій щодо розвитку соціальної відповідальності бізнесу в системі управління діяльністю
сільськогосподарського підприємства, при формуванні стратегії розвитку соціальної відповідальності, розробці соціальних
програм і організації їх реалізації.
Ключові слова: соціальна відповідальність, сільськогосподарські підприємства, механізм управління, соціальна
політика, соціальна програма.
Яровая В.В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Целью статьи является обоснование элементов организационного механизма управления развитием социальной
ответственности, который может быть интегрирован в систему менеджмента сельскохозяйственных предприятий.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и экономические методы. А именно,
общенаучные методы применены при обобщении зарубежного опыта интеграции концепции социальной ответственности в
стратегию развития предприятий. Экономические методы использованы при формировании организационного механизма
управления развитием социальной ответственности в системе менеджмента сельскохозяйственных предприятий.
Результат. Обоснованы теоретические положения и практические рекомендации по созданию организационного
механизма управления развитием социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий, который раскрывает
циклически-поступательный характер процесса управления. Данное положение может стать условием для дальнейшего
развития теории социальной ответственности аграрных предприятий.
Научная новизна. Обоснован процесс управления развитием социальной ответственности как элемента,
интегрированного в систему менеджмента сельскохозяйственных предприятий.
Практическая ценность. Практическая ценность проведенного исследования состоит в возможности использования
методических положений и рекомендация по развитию социальной ответственности бизнеса в системе управления
деятельностью сельскохозяйственного предприятия, при формировании стратегии развития социальной ответственности,
разработке социальных программ и организации их реализации.
Ключевые слова: социальная ответственность, сельскохозяйственные предприятия, механизм управления,
социальная политика, социальная программа.
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Yarovaya V.V. ORGANIZATIONAL MECHANISM OF SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE
SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES MANAGEMENT
Purpose. The aim of the article is to prove the elements of the organizational mechanism of social responsibility development
management, which can be integrated into the system of agricultural enterprises management.
Methodology of research. General scientific and economic methods were used in the process of the investigation. In
particular, the general scientific methods were used to summarize the foreign experience of social responsibility concept integration into
the enterprises development strategy. The economic methods were used to form the organizational mechanism of social responsibility
development management in the system of agricultural enterprises management.
Findings. The theoretical regulations and practical recommendations as to creation of the organizational mechanism of
agricultural enterprises social responsibility which reveals the cyclic and gradual character of the management process are grounded in
the article. These regulations can premise the further development of the social responsibility theory of agricultural enterprises.
Originality. The scientific novelty is to ground the process of social responsibility development management as an element
which is integrated into the system of agricultural enterprises management.
Practical value. The practical significance of the investigation is in the possibility to use the methodical regulations and
recommendations as to social development of a business in the system of agricultural enterprises activity management in the formation
of the social responsibility development strategy, social programs working out and their implementation arrangement.
Key words: social responsibility, agricultural enterprises, management mechanism, social policy, social program.

Стельмащук А.М. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАШИННО – ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ЯК ОСНОВИ
СТАЛОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Метою статті є проведення аналізу і оцінки стану технічного забезпечення сільського господарства, ринку
сільськогосподарської техніки, використання виробничих потужностей підприємств тракторного і сільськогосподарського
машинобудування та обґрунтування напрямів зміцнення машинно-тракторних парків сільськогосподарських формувань як
основи їх сталого розвитку і конкурентоспроможності.
Методика дослідження. В процесі дослідження використана система методів: загальнонаукових – для обґрунтування
напрямів і структури розширення технічних ресурсів при формуванні машинно-тракторного парку сільськогосподарських
підприємств; спеціальних – при проведенні аналізу стану технічного забезпечення сільськогосподарського забезпечення і
виявленні причин низького рівня закупівель сільськогосподарської техніки; при аналізі і оцінці потенціалу розвитку машиннотракторного парку сільськогосподарських підприємств.
Результати дослідження. Проведено аналіз стану технічного забезпечення сільськогосподарського забезпечення.
Виявлено причини низького рівня закупівель сільськогосподарської техніки. Обґрунтовано, що розширення технічних ресурсів у
даний час повинно здійснюватися за рахунок потужної техніки і забезпечення її раціонального використання шляхом
укомплектування високопродуктивних тракторів шлейфом відповідних сільськогосподарських машин та створення підрядних
організацій для ефективного її використання. Здійснено аналіз і оцінку потенціалу розвитку машинно-тракторного парку
сільськогосподарських підприємств. Визнано доцільним розробити обґрунтовані комплексні заходи розвитку
сільськогосподарського машинобудування з активною участю держави.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до оцінки потенціалу розвитку машинно-тракторного парку і
обґрунтування напрямів та структури розширення технічних ресурсів в сільському господарстві.
Практична цінність. Отримані результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів
управління технічним розвитком сільського господарства.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, підприємства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування, машинно-тракторний парк.
Стельмащук А.М. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАШИННО – ТРАКТОРНОГО ПАРКА КАК
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Целью статьи является проведение анализа и оценки состояния технического обеспечения сельского хозяйства,
рынка сельскохозяйственной техники, использования производственных мощностей предприятий тракторного и
сельскохозяйственного
машиностроения
и
обоснование
направлений
укрепления
машино-тракторных
парков
сельскохозяйственных формирований как основы их устойчивого развития и конкурентоспособности.
Методика исследования. В процессе исследования использована система методов: общенаучных - для обоснования
направлений и структуры расширения технических ресурсов при формировании машинно-тракторного парка
сельскохозяйственных предприятий; специальных - при проведении анализа состояния технического обеспечения
сельскохозяйственного обеспечения и выявлении причин низкого уровня закупок сельскохозяйственной техники; при анализе и
оценке потенциала развития машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий.
Результаты. Проведен анализ состояния технического обеспечения сельскохозяйственного обеспечения. Выявлены
причины низкого уровня закупок сельскохозяйственной техники. Обосновано, что расширение технических ресурсов в
настоящее время должно осуществляться за счет мощной техники и обеспечения ее рационального использования путем
укомплектования высокопроизводительных тракторов шлейфом соответствующих сельскохозяйственных машин и создание
подрядных организаций для эффективного ее использования. Осуществлен анализ и оценку потенциала развития машиннотракторного парка сельскохозяйственных предприятий. Признано целесообразным разработать обоснованные комплексные
меры развития сельскохозяйственного машиностроения с активным участием государства.
Научная новизна. Использован комплексный подход к оценке потенциала развития машинно-тракторного парка и
обоснование направлений и структуры расширения технических ресурсов в сельском хозяйстве.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования могут быть использованы в практической
деятельности органов управления техническим развитием сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, предприятия тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения, машинно-тракторный парк.
Stelmashchuk A.M. ANALYSIS AND EVALUATION OF POTENTIAL OF THE MACHINE AND TRACTOR FLEET
DEVELOPMENT AS THE BASIS FOR SUSTAINABILITY AND COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is the analysis and assessment of the technical support of agriculture, the market of agricultural
machinery, the use of production capacities of the enterprises of tractor and agricultural machinery and substantiation directions to
strengthen machine and tractor fleets of agricultural formations as the basis of their sustainable development and competitiveness.
Methodology of research. The system of methods was used in the research process: general and scientific methods – for a
substantiation of directions and the structure for increasing technical resources in the formation of the machine and tractor fleet of
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agricultural enterprises; special – during the analysis of the technical provision of agricultural support and identifying the causes of low
level of procurements of agricultural machinery; in analyzing and assessing the potential of the machine and tractor fleet development of
agricultural enterprises.
Findings. The analysis of technical provision for agricultural ensuring has been conducted. The reasons of the low level of
procurements for agricultural machinery have been revealed. It has been substantiated that the expansion of technical resources at this
time should be carried out at the expense of the powerful technology and ensuring its rational use through manning of high performance
tractors by plume of appropriate agricultural machines and the creation of contract organizations for its effective use. The analysis and
evaluation of the potential for the machine and tractor fleet development of agricultural enterprises has been conducted. It has been
considered appropriate to develop substantiated comprehensive measures for the development of agricultural machine building with the
active participation of the state.
Originality. The comprehensive approach to assessing the potential of the machine and tractor fleet development and
substantiation of directions and the structure of expansion of technical resources in agriculture was used.
Practical value. The obtained results of research can be used in the practice of management bodies for technical development
of agriculture.
Key words: agricultural enterprises, enterprises of tractor and agricultural machinery, machine and tractor fleet.

Безпарточний М.Г. ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета статті полягає у розробці ефективної моделі інфраструктури ринку забезпечення ефективності функціонування та
розвитку торговельних підприємств.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема,
монографічний та аналітичний методи застосовано при вивченні елементів інфраструктури ринку забезпечення ефективності
функціонування та розвитку торговельних підприємств.
Результати. Обґрунтовано модель інфраструктури ринку забезпечення ефективності функціонування та розвитку
торговельних підприємств. Визначено роль торговельних підприємств як елемента інфраструктури ринку. Запропоновано
напрями удосконалення механізмів співпраці із підсистемами інфраструктури ринку та торговельними підприємствами.
Виокремлено основні елементи підсистем інфраструктури ринку. Акцентовано увагу на необхідності розробки концепції
становлення та розвитку інфраструктури ринку.
Наукова новизна. Побудовано модель інфраструктури ринку забезпечення ефективності функціонування та розвитку
торговельних підприємств; виокремлено підсистеми інфраструктури ринку, визначено посередницькі зв’язки між суб’єктами
інфраструктури та торговельними підприємствами на споживчому ринку, встановлено критерії їх формування.
Практична значущість. Розроблену модель доцільно використовувати у господарській діяльності торговельних
підприємств при опрацюванні механізмів забезпечення ефективності функціонування та подальшого розвитку.
Ключові слова: торговельні підприємства, інфраструктура ринку, елементи, функціонування, розвиток, споживчий
ринок, механізми.
Безпарточный М.Г. ВЛИЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель статьи заключается в разработке эффективной модели инфраструктуры рынка обеспечения эффективности
функционирования и развития торговых предприятий.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы. В частности,
монографический и аналитический методы применены при изучении элементов инфраструктуры рынка обеспечения
эффективности функционирования и развития торговых предприятий.
Результаты. Обоснована модель инфраструктуры рынка обеспечения эффективности функционирования и развития
торговых предприятий. Определена роль торговых предприятий как элемента инфраструктуры рынка. Предложены
направления совершенствования механизмов сотрудничества с подсистемами инфраструктуры рынка и торговыми
предприятиями. Выделены основные элементы подсистем инфраструктуры рынка. Акцентировано внимание на необходимости
разработки концепции становления и развития инфраструктуры рынка.
Научная новизна. Построена модель инфраструктуры рынка обеспечения эффективности функционирования и
развития торговых предприятий; выделены подсистемы инфраструктуры рынка, определены посреднические связи между
субъектами инфраструктуры и торговыми предприятиями на потребительском рынке, установлены критерии их формирования.
Практическая значимость. Разработанную модель целесообразно использовать в деятельности торговых
предприятий при разработке механизмов обеспечения эффективности функционирования и дальнейшего развития.
Ключевые слова: торговые предприятия, инфраструктура рынка, элементы, функционирование, развитие,
потребительский рынок, механизмы.
Bezpartochnyi M.G. INFLUENCE ON THE MARKET INFRASTRUCTURE ACTIVITY OF TRADE ENTERPRISES
Purpose. The purpose of the article is to develop an effective model of market infrastructure to ensure the functioning and
development of trade enterprises.
Methodology of research. In research author used scientific and special methods. In particular, monographic and analytical
methods used in the study of the elements of market infrastructure to ensure the functioning and development of trade enterprises.
Findings. The model of market infrastructure to ensure the functioning and development of trade enterprises. Determined the
role of trade enterprises as an element of market infrastructure. Suggested ways of improving cooperation mechanisms with the
subsystems market infrastructure and trade enterprises. Allocated the basic elements of subsystems of market infrastructure.
Emphasize the need to develop the concept of formation and development of market infrastructure.
Originality. Offered the model of market infrastructure to ensure the functioning and development of trade enterprises,
identified subsystem infrastructure market, defined intermediary connection between the subjects of infrastructure and trade enterprises
in the consumer market, identified criteria for their formation.
Practical value. The developed model is reasonable for using in economic activities of trade enterprises in the development of
mechanisms to ensure the effectiveness of the operation and further development.
Key words: trade enterprises, market infrastructure, elements, operation, development, consumer market, mechanisms.
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Клименчукова
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УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ
ПРОДУКЦІЇ
І
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Мета. Метою дослідження є обґрунтування механізму управління якістю продукції та конкурентоспроможністю
підприємств аграрного сектору економіки південно-східного регіону України.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано систему методів, зокрема: загальнонаукових – при
визначенні ролі і значення якості сільськогосподарської продукції у формуванні конкурентних переваг та зростанні
конкурентоспроможності аграрних підприємств та встановлено рівень інтенсивності конкуренції в аграрній сфері; спеціальних –
при здійсненні оцінки конкурентоздатності окремих аграрних підприємств Луганської області та виявленні недоліків у її
формуванні.
Результати. Визначено роль і значення якості сільськогосподарської продукції у формуванні конкурентних переваг та
зростанні конкурентоспроможності аграрних підприємств. За результатами проведеного економічного аналізу виявлено стан та
встановлено рівень інтенсивності конкуренції в аграрній сфері та визначені бар'єри входження на ринок. Здійснено оцінку
конкурентоздатності окремих аграрних підприємств Луганської області та висвітлено виявлені недоліки у її формуванні.
Підтверджено, що ринкова конкуренція є органічним і незамінним елементом в економічному механізмі функціонування
аграрного сектору, як системне утворення у межах дії виробничих і управлінських відносин.
Наукова новизна. Застосовано комплексний науковий підхід на основі економічного аналізу КСУЯП та математичного
апарату у НДР щодо проблем якості та конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки.
Практична значущість. Отримані результати дослідження, що характеризують розроблену комплексну методику оцінки
конкурентоздатності аграрного підприємства, сприятимуть формуванню бажаного ефекту та адекватних результатів.
Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, сільське господарство, методичні підходи, конкурентні переваги.
Заруцкий И.Д., Кальченко М.М., Клименчукова Н.С. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ.
Цель. Целью исследования является обоснование механизма управления качеством продукции и
конкурентоспособности предприятий аграрного сектора экономики юго-восточного региона Украины.
Методика исследования. В процессе исследования использована система методов, в частности: общенаучных - при
определении роли и значения качества сельскохозяйственной продукции в формировании конкурентных преимуществ и росте
конкурентоспособности аграрных предприятий и установлен уровень интенсивности конкуренции в аграрной сфере;
специальных - при оценке конкурентоспособности отдельных аграрных предприятий Луганской области и выявлены недостатки
в формировании.
Результаты. Определены роль и значение качества сельскохозяйственной продукции в формировании конкурентных
преимуществ и росте конкурентоспособности аграрных предприятий. По результатам проведенного экономического анализа
выявлено состояние и установлен уровень интенсивности конкуренции в аграрной сфере и определены барьеры вхождения на
рынок. Осуществлена оценка конкурентоспособности отдельных аграрных предприятий Луганской области и освещены
выявленные недостатки в формировании. Подтверждено, что рыночная конкуренция является органическим и незаменимым
элементом в экономическом механизме функционирования аграрного сектора, как системное образование в пределах
действия производственных и управленческих отношений.
Научная новизна. Использован комплексный научный подход на основе экономического анализа КСУКП и
математического аппарата в НИР по проблемам качества и конкурентоспособности в аграрном секторе экономики.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования, характеризующие разработанную комплексную
методику оценки конкурентоспособности аграрного предприятия, способствовать формированию желаемого эффекта и
адекватных результатов.
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, сельское хозяйство, методические подходы, конкурентные
преимущества.
Zarutskyi I.D., Kalchenko N.N., Klymenchukova N.S. PRODUCT QUALITY MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES SOUTH-EASTERN REGIONS OF UKRAINE
Purpose. The study aims to justification the mechanism of product quality control and competitiveness of enterprises agrarian
sector of economy south-eastern region of Ukraine.
Methodology of research. The study used a system of methods, including: general scientific - in determining the role and
importance of quality agricultural products in formation of competitive advantages and growth of the competitiveness of agrarian
enterprises and installed the intensity level of competition in an agrarian sphere; of special - when assessing the competitiveness
separate agrarian enterprises Lugansk region and identified deficiencies in its formation.
Findings. The role and importance of quality agricultural products in formation of competitive advantages and growth of the
competitiveness of agricultural enterprises. According to results of economic analysis the state and installed level of intensity of
competition in an agrarian sphere and identified barriers to market occurrence. It assesses the competitiveness separate agrarian
enterprises Lugansk region and highlights the identified shortcomings in its formation. Is confirmed that the market competition is
organic and irreplaceable element in the economic mechanism of the agricultural sector as a systemic formation within actions of
production and management relations.
Originality. Has been applied the complex scientific approach based on economic analysis comprehensive system product
quality management, and mathematical apparatus in research concerning issues of quality and competitiveness in the agricultural
sector.
Practical value. Obtained results of research that characterize the developed comprehensive technique of estimation the
competitiveness of agricultural enterprises, promote a desired effect and adequate results.
Key words: quality, competitiveness, agriculture, methodical approaches, competitive advantages.

Погайдак О.Б., Слободян Н.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ КОМПОНЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета. Метою статті є дослідження особливостей формування організаційно-економічного механізму управління
розвитком соціогуманітарної компоненти господарської діяльності промислового підприємства в умовах машинобудівної галузі
та обґрунтування методів вирішення цієї проблеми.
Методика дослідження. У ході дослідження проблем вдосконалення управління соціогуманітарним розвитком
трудового колективу промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки застосовувалися як традиційні методи
економічних досліджень, так і нетрадиційні, а саме: монографічний метод (для вивчення практичних аспектів управління
соціальним розвитком окремих підприємств), методи прогнозування (для розробки прогнозу соціального розвитку підприємств);
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метод експертної оцінки ризиків (для оцінки величини соціальних ризиків економічного розвитку підприємств). Зазначені методи
дають змогу в умовах структурної перебудови економіки виробити якісно нові підходи до дослідження теоретичних і практичних
аспектів управління соціальним розвитком колективів промислових підприємств.
Результати. Доведено, що організаційно-економічні механізми управління соціогуманітарною сферою в умовах
машинобудівного підприємства повинні бути привабливі й вигідні для обох сторін (і для підприємства, і для найманого
робітника). Визначено, що досягнення соціальних цілей суспільства має здійснюватися не лише економічними, організаційноадміністративними способами мотивації людської поведінки, а й безпосередньо шляхом підвищення якості життя, підвищення
соціальної зрілості суспільства, його окремих структур і насамперед керівників.
Наукова новизна. Використано науково обґрунтовані теоретико-методичні та методологічні засади вдосконалення
управління соціогуманітарним розвитком трудового колективу, формування організаційно-економічних механізмів
функціонування трудового колективу обслуговуючих структур (в т.ч. і медико-профілактичної) промислового підприємства як
компоненти господарської діяльності в умовах трансформаційної економіки.
Практична значущість. Практичне значення одержаних результатів полягає у широких можливостях використання
розробок організаційно-економічних механізмів функціонування трудового колективу обслуговуючих структур для забезпечення
стабільності роботи машинобудівних підприємств та підвищення якості медико-профілактичного обслуговування. Прикладний
аспект підтверджується практичним застосуванням окремих положень та результатів дослідження у державних установах та на
підприємствах різних галузей, використовується при викладанні спец. дисциплін у ВУЗах України.
Ключові слова: управління, організаційно-економічний механізм, корпоративна культура, Європейські стандарти,
охорона здоров’я, морально-етичний кодекс підприємця, моральність, принципи професійної етики.
Погайдак О.Б., Слободян Н.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ КОМПОНЕНТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель. Целью статьи является исследование особенностей формирования организационно-экономического механизма
управления развитием социогуманитарной компоненты хозяйственной деятельности промышленного предприятия в условиях
машиностроительной отрасли и обоснование методов решения этой проблемы.
Методика исследования. В ходе исследования проблем совершенствования управления социогуманитарным
развитием трудового коллектива промышленного предприятия в условиях трансформационной экономики применялись как
традиционные методы экономических исследований, так и нетрадиционные, а именно: монографический метод (для изучения
практических аспектов управления социальным развитием отдельных предприятий), методы прогнозирования (для разработки
прогноза социального развития предприятий); метод экспертной оценки рисков (для оценки величины социальных рисков
экономического развития предприятий). Указанные методы позволяют в условиях структурной перестройки экономики
выработать качественно новые подходы к исследованию теоретических и практических аспектов управления социальным
развитием коллективов промышленных предприятий.
Результаты. Доказано, что организационно-экономические механизмы управления социогуманитарных сферой в условиях
машиностроительного предприятия должны быть привлекательны и выгодны для обеих сторон (и для предприятия, и для наемного
работника). Определено, что достижение социальных целей общества должно осуществляться не только экономическими,
организационно-административными способами мотивации человеческого поведения, но и непосредственно путем повышения
качества жизни, повышение социальной зрелости общества, его отдельных структур и прежде всего руководителей.
Научная новизна. Использованы научно обоснованные теоретико-методические и методологические принципы
совершенствования управления социогуманитарным развитием трудового коллектива, формирования организационноэкономических механизмов функционирования трудового коллектива обслуживающих структур (в т.ч. и медико-профилактической)
промышленного предприятия как компоненты хозяйственной деятельности в условиях трансформационной экономики.
Практическая значимость. Практическое значение полученных результатов заключается в широких возможностях
использования разработок организационно-экономических механизмов функционирования трудового коллектива
обслуживающих структур для обеспечения стабильности работы машиностроительных предприятий и повышения качества
медико-профилактического обслуживания. Прикладной аспект подтверждается практическим применением отдельных
положений и результатов исследования в учреждениях и на предприятиях различных отраслей, используется при
преподавании специальных дисциплин в высших учебных учреждениях Украины.
Ключевые слова: управление, организационно-экономический механизм, корпоративная культура, Европейские
стандарты, здравоохранение, морально-этический кодекс предпринимателя, нравственность, принципы профессиональной
этики.
Pohaidak O.B., Slobodian N.O. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGEMENT OF THE
DEVELOPMENT OF SOCIAL AND HUMANITARIAN COMPONENT OF ECONOMIC ACTIVITY
Purpose. The aim of the article is to study the peculiarities of the formation of organizational and economic mechanism for
management of the development of social and humanitarian component of economic activity of the industrial enterprise in terms of
machine building industry and substantiation methods to solve this problem.
Methodology of research. The following traditional and innovative methods of economic research were used to research of
problems for improving the management of social and humanitarian development of the labor collective of industrial enterprises in the
conditions of transformation economy, namely: monographic method (to study the practical aspects for management of the social
development of individual enterprises), methods of prediction (to develop prediction of social enterprise development); method of expert
risk assessment (to estimate the risk of social economic development of enterprises).
The mentioned methods allow to make qualitatively new approaches to the study of theoretical and practical aspects for
management of the social development of collectives of industrial enterprises in terms of economic restructuring.
Findings. It has been proved that the organizational and economic mechanism for management of social and humanitarian
sphere in terms of machine-building enterprises should be attractive and beneficial to both parties (for the enterprise and for an
employee).
It has been determined that achieving social goals of society should be not only with the help of economic, organizational and
administrative methods of motivation of human behavior, but also by directly improving the quality of life, increased social maturity of
society and its individual structures and especially managers.
Originality. Scientifically substantiated methodological and theoretical and methodological principles of improving the
management of social and humanitarian development of the labor collective have been used in the article. The formation of
organizational and economic mechanisms for the functioning the labor collective of service structures (including medical and preventive
maintenance) industrial enterprise as components of economic activity in conditions of transformation economy has been highlighted.
Practical value. The practical significance the obtained results is the extensive capabilities of use developments of
organizational and economic mechanisms for the functioning the labor collective of service structures to ensure the stability of the
machine-building enterprises and improve the quality of medical and preventive maintenance. The applied aspect is confirmed by the
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practical application of certain provisions and the results of research in state institutions and at the enterprises of different sectors. This
aspect is used in teaching special disciplines at higher educational institutions of Ukraine.
Key words: management, organizational and economic mechanism, corporate culture, European standards, health protection,
moral and ethical code of the entrepreneur, morality, principles of professional ethics.

Бондаренко Є.П. ОЦІНКА ІНСТРУМЕНТІВ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Мета. Метою статті є науково-практичний аналіз сучасних тенденцій та ефективності митного регулювання, з
урахуванням процесів лібералізації зовнішньої торгівлі, що були здійснені у рамках вступу до СОТ, а також розробка підходів до
ефективного використання інструментів митного регулювання за умов внутрішніх економічних трансформацій та міжнародних
процесів інтеграції і глобалізації.
Методика дослідження. В ході проведеного дослідження застосовувалися теоретичні методи наукового пізнання:
аналіз та синтез, індукція та дедукція, порівняння, узагальнення та ін. Зазначені вище методи використовувалися для
дослідження та оцінки існуючих в Україні інструментів митного регулювання, а також визначення їх впливу на стан лібералізації
зовнішньої торгівлі.
Результати дослідження. Встановлено головний наслідок вступу України до СОТ – випереджаючі темпи зростання
імпорту перед експортом, тому необхідно оволодіти дозволеними засобами захисту внутрішнього ринку. Доведено, що
вітчизняні підприємства повинні вивчити та використовувати всі захисні інструменти митного регулювання зовнішньої торгівлі,
які дозволяють правила СОТ.
Обгрунтовано, що заходи митно-тарифної політики повинні бути спрямовані на розв’язання завдань модернізації та
підвищення конкурентоспроможності українських галузей промисловості та сільськогосподарського виробництва, які в
перспективі могли б сформувати експортний потенціал національної економіки, а також слугувати цілям забезпечення
економічної безпеки держави.
Наукова новизна. Наведено рекомендації щодо удосконалення митного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах
лібералізації, що забезпечить розвиток експортного потенціалу країни та зміцнить позиції вітчизняних товаровиробників на
міжнародних ринках.
Практична значущість. Викладені у статті результати дослідження спрямовані на ефективне використання інструментів
тарифного та нетарифного регулювання та можуть бути використанні митними органами України з метою удосконалення
митних аспектів лібералізації торгівлі.
Ключові слова: митне регулювання, мито, зовнішня торгівля, лібералізація, Світова організація торгівлі.
Бондаренко Е.П. ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Цель. Целью статьи является научно-практический анализ современных тенденций и эффективности регулирования с
учетом процессов либерализации внешней торговли, которые были осуществлены в рамках вступления во Всемирную
торговую организацию, а также разработка подходов к эффективному использованию инструментов таможенного
регулирования в условиях внутренних экономических трансформаций и международных процессов интеграции и глобализации.
Методика исследования. В ходе проведенного исследования применялись теоретические методы научного познания:
анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение и др. Указанные выше методы использовались для
исследования и оценки существующих в Украине инструментов регулирования, а также определение их влияния на состояние
либерализации внешней торговли.
Результаты. Установлено главное последствие вступления Украины в ВТО – опережающие темпы роста импорта в
сравнении с экспортом, поэтому необходимо овладеть разрешенными средствами защиты внутреннего рынка. Доказано, что
отечественные предприятия должны изучить и использовать все защитные инструменты регулирования внешней торговли,
которые позволяют правила ВТО.
Обосновано, что меры таможенно-тарифной политики должны быть направлены на решение задач модернизации и
повышения конкурентоспособности украинских отраслей промышленности и сельскохозяйственного производства, которые в
перспективе могли бы сформировать экспортный потенциал национальной экономики, а также служить целям обеспечения
экономической безопасности государства.
Научная новизна. Приведены рекомендации по совершенствованию регулирования внешней торговли в условиях
либерализации, что обеспечит развитие экспортного потенциала страны и укрепит позиции отечественных
товаропроизводителей на международных рынках.
Практическая значимость. Изложенные в статье результаты исследования направлены на эффективное
использование инструментов тарифного и нетарифного регулирования и могут быть использованы таможенными органами
Украины с целью усовершенствования таможенных аспектов либерализации торговли.
Ключевые слова. таможенное регулирование, пошлина, внешняя торговля, либерализация, Всемирная торговая
организация.
Bondarenko E.P. ASSESSMENT OF CUSTOMS REGULATION INSTRUMENTS AND THEIR IMPACT ON THE FOREIGN
TRADE LIBERALIZATION
Purpose is scientific and practical analysis of current tendencies and efficiency of customs regulation taking into account the
processes of foreign trade liberalization that were implemented in terms of joining the WTO and development of the approaches to
effective application of customs regulation instruments under conditions of internal economic transformations and international
processes of integration and globalization.
Methodology of research. The following theoretical methods of scientific investigation were used: analysis, synthesis,
induction, deduction, comparative analysis, generalization and others. Above-mentioned methods were used for investigation and
assessment of customs regulation instruments in Ukraine and determination their influence on foreign trade liberalization.
Findings. The main result of Ukraine’s WTO membership is accelerated import growth. Therefore, there is a need to apply
permissible domestic market protection measures. For this purpose, domestic enterprises should learn and use all protection
instruments of customs regulation of foreign trade regulated by the WTO.
The customs-tariff policy measures should be directed towards solving problems of modernization and increasing the
competitiveness of Ukrainian industry and agriculture that will be able in perspective to form the export potential of national economy
and provide the state economic security.
Originality. The recommendations concerning improvement of customs regulation of foreign trade under conditions of
liberalization are suggested that provide the development of export potential of the country and strengthen the positions of domestic
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producers on international markets.
Practical value. The results of the investigation are directed at effective use of instruments of tariff and non-tariff regulation and
can be applied by customs authorities of Ukraine aimed at improvement of customs aspects of trade liberalization.
Key words: customs regulation, customs duty, foreign trade, liberalization, the World Trade Organization.

Дідур
С.В.,
Глухова
В.І.,
Князєва
М.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Мета. Метою даної роботи є аналіз діючої системи фінансового забезпечення загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування в Україні та пошук шляхів її вдосконалення.
Методика дослідження. У ході дослідження використані такі загальнонаукові та прикладні методи: статистичний аналіз
– для вивчення, групування показників, порівняння та оцінки фактичних даних; графічний метод – для наочного зображення
викладеного матеріалу, системний метод, діалектичний і абстрактно – логічний методи – для узагальнення теоретичних
положень, встановлення причинно – наслідкових зав’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Здійснено аналіз показників фінансового забезпечення, в результаті чого виявлено, що фінансовий стан
Пенсійного фонду України є не стійким. Обґрунтовано заходи щодо збільшення доходів ПФУ, зменшення видатків та
подальшого перерозподілу коштів його бюджету з метою підвищення справедливості пенсійної системи України та зменшення
залежності бюджету ПФУ від державних фінансів.
Наукова новизна. На підставі використання статистичних методів визначено кількісні резерви зростання доходів
бюджету Пенсійного фонду України.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вивчення і практичного розв’язання
проблеми фінансового забезпечення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні.
Ключові слова: Пенсійний фонд України, бюджет Пенсійного фонду, резерви збільшення бюджету, пенсія, пенсійна
система.
Дидур С.В., Глухова В.И., Князева М.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Цель. Целью данной работы является анализ действующей системы финансового обеспечения общеобязательного
государственного пенсионного страхования в Украине и поиск путей ее совершенствования.
Методика исследования. В ходе исследования использованы следующие общенаучные и прикладные методы:
статистический анализ - для изучения, группировки показателей, сравнения и оценки фактических данных; графический метод для наглядного изображения изложенного материала, системный метод, диалектический и абстрактно - логический методы для обобщения теоретических положений, установление причинно - следственных связей и формирование выводов и
предложений.
Результаты. Осуществлен анализ показателей финансового обеспечения, в результате чего выявлено, что
финансовое состояние Пенсионного фонда Украины является не устойчивым. Обоснованы мероприятия по увеличению
доходов ПФУ, уменьшению расходов и дальнейшего распределения средств его бюджета с целью повышения справедливости
пенсионной системы Украины и уменьшения зависимости бюджета ПФУ от государственных финансов.
Научная новизна. На основании использования статистических методов определены количественные резервы роста
доходов бюджета Пенсионного фонда Украины.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для изучения и практического
решения проблемы финансового обеспечения общеобязательного государственного пенсионного страхования в Украине.
Ключевые слова: Пенсионный фонд Украины, бюджет Пенсионного фонда, резервы увеличения бюджета, пенсия,
пенсионная система.
Didur S.V., Hlukhova V.I., Knyazeva M.V. IMPROVEMENT OF FINANCIAL SUPPORT MANDATORY STATE OF THE
PENSION INSURANCE IN UKRAINE
Purpose. The aim of this paper is to analyze the current system of financial security compulsory state pension insurance in
Ukraine and researching the ways to improve it.
Methodology of research. The study used the following general scientific and applied techniques: static analysis - to study
clustering indexes, comparison and evaluation of evidence; graphic method - for a visual image of the material, systematic method,
dialectical and abstract - logical methods - to summarize the theoretical propositions, establishing the cause - effect eyeballs and
forming conclusions and suggestions.
Findings. The analysis of indicators of financial support, with the result that revealed that the financial position of the Pension
Fund of Ukraine is not stable. Reasonable efforts to increase revenues PFU, reducing costs and further redistribution of its budget to
improve equity pension system in Ukraine and reduce dependence on budget PFU from public finances.
Originality. Based on statistical techniques defined quantitative increase revenue reserves of the Pension Fund of Ukraine.
Practical value. . The results of research are the basis for study and practical solution to the problem of financial provision of
compulsory state pension insurance in Ukraine.
Key words: Pension Fund of Ukraine (PFU), Pension Fund budget, increasing budget reserves, pension, pension system.

Башлай С.В. КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСФЕРИ
Мета. Метою статті є аналіз та оцінка сучасного стану кредитного забезпечення підприємств агросфери протягом
останніх років, визначення тенденції та виділення особливості кредитного забезпечення банками підприємств аграрного
сектора.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є офіційні статистичні матеріали
Міністерства аграрної політики та продовольства України, офіційні статистичні матеріали Департаменту агропромислового
розвитку Тернопільської облдержадміністрації, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з питань кредитного
забезпечення сільського господарства, ресурси Internet. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні
методи для аналізу та оцінки кредитної ситуації, що склалася у підприємствах сільського господарства.
Результати. Досліджено стан кредитного забезпечення підприємств агросфери України. Проаналізовано основні
тенденції кредитного забезпечення сільського господарства України протягом 2008-2011 років. Визначено обсяги залучення
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кредитних ресурсів підприємствами агросфери на загальних і пільгових умовах. Здійснено оцінку кредитної ситуації, що
склалася у галузі сільського господарства. Досліджено динаміку відсоткових ставок за кредитами для підприємств агросфери.
Виявлено, що в сучасних умовах господарювання сільськогосподарських підприємств потреба у залучених коштах не тільки не
зменшилася, а й навіть зросла.
Наукова новизна полягає у використанні комплексного підходу до пошуку та визначення особливостей залученні
підприємствами агросфери кредитних ресурсів на загальних і пільгових умовах.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем кредитного
забезпечення підприємств агросфери.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, банк, кредит, кредитне забезпечення, кредитування, фінансування.
Башлай С.В. КРЕДИТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИЙ АГРОСФЕРЫ
Цель. Целью статьи является анализ и оценка современного состояния кредитного обеспечения предприятий
агросферы в последние годы, Определение тенденции и выделение особенности кредитного обеспечения банками
предприятий аграрного сектора.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются официальные статистические
материалы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, официальные статистические материалы
Департамента агропромышленного развития Тернопольской облгосадминистрации, научные труды отечественных и
зарубежных авторов по вопросам кредитного обеспечения сельского хозяйства, ресурсы Internet. В процессе исследования
использованы общенаучные и специальные методы для анализа и оценки кредитной ситуации на предприятиях сельского
хозяйства.
Результаты. Исследовано состояние кредитного обеспечения предприятий агросферы Украины. Проанализированы
основные тенденции кредитного обеспечения сельского хозяйства Украины в течение 2008-2011 годов. Определены объемы
привлечения кредитных ресурсов предприятиями агросферы на общих и льготных условиях. Осуществлена оценка кредитной
ситуации в области сельского хозяйства. Исследована динамика процентных ставок по кредитам для предприятий агросферы.
Выявлено, что в современных условиях хозяйствования сельскохозяйственных предприятий потребность в привлеченных
средствах не только не уменьшилась, но даже возросла.
Научная новизна заключается в использовании комплексного подхода к поиску и определения особенностей
привлечении предприятиями агросферы кредитных ресурсов на общих и льготных условиях.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения практических
проблем кредитного обеспечения предприятий агросферы.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, банк, кредит, кредитное обеспечение, кредитование,
финансирование.
Bashlay S.V. CREDIT PROVIDING OF ENTERPRISES OF AGROSPHERE
Purpose. The aim of the article are an analysis and estimation of the modern state of the credit providing of enterprises of
agrosphereduring the last years, determination of tendency and selection to the feature of the credit providing of enterprises of agrarian
sector banks.
Methodology of research. In theory methodological basis of research are official statistical materials of Ministry of agrarian
politics and food of Ukraine, official statistical materials of Department of agroindustrial development of Ternopil regional state
administration, scientific works of homeand of foreign authors on questions the credit providing of agriculture, resources of Internet. In
the process of research scientific and special methods are used for an analysis and estimation of credit situation that was folded in the
enterprises of agriculture.
Findings. The state of the credit providing of enterprises of agrosphere of Ukraine is investigational. The basic tendencies of the credit
providing of agriculture of Ukraine are analysed during 2008-2011. The volumes of bringing in of credit resources are certain by the enterprises
of agrosphere on the general and favourable terms. The estimation of credit situation that was folded in industry of agriculture is carried out. The
dynamics of interest rates is investigational on credits for the enterprises of agrosphere. It is educed that in the modern terms of menage
agricultural enterprises requirement in the attracted money not only did not diminish, grew but also even.
Originality consists in the use of the complex going near a search and determination of features bringing in of agrosphere of
credit resources enterprises on the general and favourableterms.
Practical value. The got results of research are soil for the decision of practical problems of the credit providing of enterprises
of agrosphere.
Key words: agricultural enterprises, bank, credit, credit providing, crediting, financing.

Чмутова І.М. ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Мета статті полягає у визначенні еволюційних процесів, під впливом яких формуються умови для технологізації
фінансового управління банком.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано методи теоретичного узагальнення, логічного аналізу,
індукції і дедукції при визначенні впливів факторів на технологізацію фінансового управління банком.
Результати. Обґрунтовано, що технологізація фінансового управління банком обумовлена впливом: 1) цивілізаційних
змін, у результаті яких технології перетворилися на самостійний ресурс; 2) розвитку еволюційної економіки, що сприяло
виникненню концепції «організаційних рутин», які за змістом подібні до технологій управління; 3) визнання технологій провідним
фактором економічного зростання на державному рівні; 4) розвитку технологій управління організацією, сучасним етапом якого
є зміщення пріоритетів убік використання комплексних управлінських технологій та їх генерування; 5) еволюції фінансового
менеджменту, який сьогодні спрямований на розробку інноваційних технологій у сфері управління фінансами; 6) сучасних
тенденцій у банківській системі та зростання динамічності зовнішнього середовища, що створює вимоги підвищення
ефективності фінансового управління банками.
Наукова новизна. Проведене дослідження дало змогу визначити можливості використання еволюційного підходу до
технологізації фінансового управління банком, а також доцільність поєднання функціонального, процесного, системного,
ситуаційного, програмно-цільового, проектного, поведінкового, рефлексивного підходів в процесі формування технологій
фінансового управління.
Практична значущість. Представлення технологій фінансового управління банком як результату еволюційного процесу
надасть змогу враховувати визначені тенденції при їх формуванні.
Ключові слова: банк, технології фінансового управління, технологізація, фінансовий менеджмент, еволюційна
економіка.
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Чмутова И.Н. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ПРОЦЕССА
Цель статьи заключается в определении эволюционных процессов, под влиянием которых формируются условия для
технологизации финансового управления банком.
Методика исследования. В процессе исследования применены методы обобщения, логического анализа, индукции и
дедукции при определении влияния факторов на технологизацию финансового управления банком.
Результаты. Обосновано, что технологизация финансового управления банком обусловлена влиянием:
1) цивилизационных изменений, в результате которых технологии превратились в самостоятельный ресурс; 2) развития
эволюционной экономики, что способствовало возникновению концепции «организационных рутин», по содержанию подобных
технологиям управления; 3) признания технологий определяющим фактором экономического роста на государственном
уровне; 4) развития технологий управления организацией, современным этапом которого является приоритетность
использования комплексных управленческих технологий; 5) эволюции финансового менеджмента, который сегодня направлен
на разработку инновационных технологий; 6) современных тенденций в банковской системе, что требует повышения
эффективности финансового управления банками.
Научная новизна. Проведенное исследование позволило определить возможности использования эволюционного
подхода к технологизации финансового управления банком, а также целесообразность объединения функционального,
процессного, системного, ситуационного, программно-целевого, проектного, поведенческого, рефлексивного подходов в
процессе формирования технологий финансового управления.
Практическая значимость. Представление технологий финансового управления банком как результата
эволюционного процесса позволит учитывать выявленные тенденции при их формировании.
Ключевые слова: банк, технологии финансового управления, технологизация, финансовый менеджмент,
эволюционная экономика.
Chmutova I.M. TECHNOLOGIZATION OF BANK FINANCIAL MANAGEMENT AS A RESULT OF EVOLUTIONARY
PROCESS
Purpose. The purpose of the article is to determine the evolutionary processes under which the conditions for technologization
of bank financial management are formed.
Methodology of research. In research author used methods of theoretical generalizations, logical analysis, induction and
deduction by determining the influential factors on technologization of bank financial management.
Findings. It is proved that technologization of bank financial management is the result of evolutionary process that is formed
under the influence of: 1) civilization changes that led to the transformation of technology into an independent resource and the basis of
economic system; 2) development of evolutionary economics, which promoted occurrence the concept of "organizational routines" that
are similar to managerial technology; 3) recognition of technologies leading factor of economic growth at national level; 4) development
of organization managerial technologies, the current stage of which is shift priorities towards usage of complex (system) managerial
technologies and their generation; 5) evolution of financial management, which is currently focused on the development of new
innovative technologies in the sphere of financial management; 6) current trends in banking system and growth dynamics of the
environment, which creates requirements to increase efficiency of financial management of banks.
Originality. The conducted research allowed to determine the possibility of using an evolutionary approach to technologization
of bank financial management and feasibility of combination of functional, process, system, situational, objective-oriented, project,
behavioral, reflective approaches in the process of forming financial management technology.
Practical value. Submission of bank financial management technology as a result of evolutionary process will allow to take into
account the discovered tendencies in their formation.
Key words: bank, financial management technology, managerial technologies, technologization, evolutionary economics.

Миськів Г.В. ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ БАНКІВ: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ
Мета статті полягає у визначенні сутності поняття «проблемний кредит», дослідженні сукупності чинників, що
спонукають виникнення проблемної заборгованості у банків, аналізі динаміки обсягів проблемних кредитів банків України
впродовж останніх років та визначенні способі їх мінімізації.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано: статистичні методи як методи кількісного аналізу для
порівнянні обсягів проблемних кредитів та їх часток у кредитному портфелі банків, з граничними допустимими значеннями;
ретроспективний аналіз даних банківської системи України впродовж 2005-2014 рр.
Результати. Сформульовано власне визначення поняття «проблемний кредит» – це кредит за яким своєчасно не
проведені один чи декілька платежів внаслідок значного погіршення фінансового стану позичальника або кредит, ринкова
вартість забезпечення за яким значно знизилася; запропоновано використовувати поняття «природний рівень проблемних
кредитів», під яким слід розуміти частку проблемних кредитів у кредитному портфелі банків, нижче якої проблемна
заборгованість не може опуститися, зважаючи на постійну присутність чинників, перешкоджаючих позичальникам вчасно та
справно розраховуватися за кредитними зобов’язаннями; виділено три групи чинників, що призводять до виникнення
проблемної заборгованості: зовнішні (макроекономічні), внутрішні (банку та позичальника) та внутрішньосистемні (банківські);
проаналізовано динаміку кредитного портфеля та обсягів проблемних кредитів комерційних банків України впродовж 2005-2015
рр.; проаналізовано рівень покриття проблемної заборгованості банківськими резервами за кредитними операціями та
визначено, що банки щороку абсолютно покривають проблемні кредити; запропоновано заходи мінімізації проблемної
заборгованості поділити на доподійні (попереджувальні) та післяподійні (подолання наслідків). Заходи можуть вживатися зі
сторони банків та зі сторони держави, переважно в особі НБУ.
Наукова новизна. Проведене дослідження дало змогу: сформулювати покращене визначення поняття «проблемний
кредит»; вперше використати поняття «природний рівень проблемних кредитів» та обґрунтувати його величину; розподілити
заходи мінімізації проблемних кредитів за часом (доподійні та післяподійні) та за рівнем впровадження.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності комерційних банків, а
також у подальших наукових дослідженнях за даною проблемою.
Ключові слова: проблемний кредит, ризик, банк, резерви, заходи мінімізації.
Мыськив Г.В. ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ БАНКОВ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ
МИНИМИЗАЦИИ
Цель статьи заключается в определении сущности понятия «проблемный кредит», исследовании совокупности
факторов, побуждающих возникновение проблемной задолженности у банков, анализе динамики объемов проблемных
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кредитов банков Украины на протяжении последних лет и определении способа их минимизации.
Методика исследования. В процессе исследования применены: статистические методы как методы количественного
анализа для сравнению объемов проблемных кредитов и их доли в кредитном портфеле банков, с предельными допустимыми
значениями; ретроспективный анализ данных банковской системы Украины на протяжении 2005-2014 гг.
Результаты. Сформулировано собственное определение понятия «проблемный кредит» – это кредит по которому
своевременно не проведены один или несколько платежей вследствие значительного ухудшения финансового состояния
заемщика или кредит, рыночная стоимость обеспечения по которому значительно снизилась; предложено использовать
понятие «естественный уровень проблемных кредитов», под которым следует понимать долю проблемных кредитов в
кредитном портфеле банков, ниже которой проблемная задолженность не может опуститься, несмотря на постоянное
присутствие факторов, препятствующих заемщикам своевременно и исправно рассчитываться по кредитным обязательствам;
выделены три группы факторов, приводящих к возникновению проблемной задолженности: внешние (макроэкономические),
внутренние (банка и заемщика) и внутресистемные (банковские); проанализирована динамика кредитного портфеля и объемов
проблемных кредитов коммерческих банков Украины на протяжении 2005-2015 гг.; проанализированы уровень покрытия
проблемной задолженности банковскими резервами по кредитным операциям и определено, что банки ежегодно абсолютно
покрывают проблемные кредиты; предложены меры минимизации проблемной задолженности разделить на
предупредительные и для преодоление последствий. Меры могут применяться со стороны банков и со стороны государства,
преимущественно в лице НБУ.
Научная новизна. Проведенное исследование позволило: сформулировать улучшенное определение понятия
«проблемный кредит»; впервые использовать понятие «естественный уровень проблемных кредитов» и обосновать его
уровень; распределить меры минимизации проблемных кредитов по времени и по уровню внедрения.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности
коммерческих банков, а также в последующих научных исследованиях по данной проблеме.
Ключевые слова: проблемный кредит, риск, банк, резервы, меры минимизации.
Myskiv G.V. PROBLEM CREDITS OF BANKS: NATURE, FORMATION FACTORS AND MINIMIZATION METHODS
Purpose. The purpose of the article is to determine the nature of the concept of "NPL" research set of factors that encourage
the emergence of bad debts in banks, analyzing the dynamics of NPLs of banks of Ukraine in recent years and determine how to
minimize them.
Methodology of research. The study used: statistical methods as methods of quantitative analysis to compare the volume of
problem loans and their share in the credit portfolio of banks, with the limit values; retrospective analysis of the banking system of
Ukraine during the 2005-2014 biennium.
Findings. Formulated its own definition of "NPL" - a credit for which not promptly spent one or more payments due to the
significant deterioration in the financial condition of the borrower or credit, the market value of collateral in which decreased significantly;
proposed to use the concept of "natural rate of problem loans", which shall mean the share of problem loans in the credit portfolio of
banks, below which the debt problem can not fall, because of the constant presence of factorswhich would impede borrowers to timely
and properly pay for loan commitments; identified three groups of factors that give rise to troubled debt: external (macro), internal (bank
and borrower) and system (bank); described the dynamics of the credit portfolio and NPLs of commercial banks in Ukraine for 20052015 years .; analyzed the level of coverage of problem debt by reserves of bank credit operations and determined that banks each
year completely cover problem loans; proposed measures to minimize troubled debt divided into warning and in overcoming the
consequences. Measures may be taken on the part of banks and on the part of the state, mainly represented by the NBU.
Originality. The research carried to: formulate improved definition of "NPL"; first to use the concept of "natural rate of bad
loans" and to prove its value; divide measures to minimize bad loans on time and by the implementation level.
Practical value. The research results can be used in the practice of commercial banks, as well as subsequent research on this
issue.
Key words: NPL risk, the bank reserves minimization measures.

Микуляк О.В., Василюк Ю.А. ОЦІНКА ФІСКАЛЬНИХ СТИМУЛІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ
Метою дослідження є визначення стану інвестування у розвиток стратегічно важливих сфер економіки України на
сьогодні та розроблення пропозицій щодо податкового стимулювання інвестиційної діяльності приватного сектора.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано сукупність наукових методів: емпіричний, синтезу – при
оцінці впливу оподаткування на обсяги інвестування приватного сектору, як одного з ключових чинників підвищення
підприємницької активності в Україні; порівняння – при дослідженні важливості співпраці держави та бізнесу у сферах
інвестування – оподаткування для формування нових економічних відносин.
Результати. Оцінено вплив оподаткування на обсяги інвестування приватного сектору, як одного з ключових чинників
підвищення підприємницької активності в Україні. Підкреслено важливість співпраці держави та бізнесу у сферах інвестування –
оподаткування для формування нових економічних відносин і сприятливих умов для процвітання вітчизняної економіки.
Встановлено, що держава не може забезпечити відповідний рівень інвестування, створює перешкоди у вигляді недосконалої
системи оподаткування та показує неспроможність створення відповідних умов для сприяння підприємницької діяльності.
Визначено, що стратегічно важливі сфери економіки підтримуються лише завдяки фінансуванню приватного сектора.
Наукова новизна. Запропоновано створити інвестиційні регіональні/галузеві комісії або інститути, які могли б реально
вказувати на потреби регіону/галузі, їхні слабкі й сильні сторони. Такі інститути могли би забезпечувати фінансування
необхідних та пріоритетних проектів, складати програми інвестування в ту чи іншу галузь. За допомогою регулювання впливу
фіскальних інструментів та індивідуального підходу до кожного підприємства можна досягнути успіху у стимулюванні
підприємницької діяльності.
Практична значущість. Розроблено пропозиції щодо створення центрів регіонального/галузевого дослідження, які б
вивчали інвестиційні потреби, обирали фіскальні інструменти для кожного суб’єкта господарювання. Лише при плідній співпраці
держави та приватного сектору можливе підвищення ефективності роботи підприємств у стратегічно важливих сферах
економіки.
Ключові слова: інвестиційна активність, оподаткування, підприємницька діяльність, податкові пільги, фіскальні
стимули.
Микуляк О.В., Василюк Ю.А. ОЦЕНКА ФИСКАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ
Целью исследования является определение состояния инвестирования в развитие стратегически важных сфер
экономики Украины на сегодня и разработка предложений по налоговому стимулированию инвестиционной деятельности
частного сектора.
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Методика исследования. В процессе исследования использованы совокупность научных методов: эмпирический и
синтеза - при оценке влияния налогообложения на объемы инвестирования частного сектора, как одного из ключевых
факторов повышения предпринимательской активности в Украине; сравнения - при исследовании важности сотрудничества
государства и бизнеса в сферах инвестирования - налогообложение для формирования новых экономических отношений.
Результаты. Оценено влияние налогообложения на объемы инвестирования частного сектора, как одного из ключевых
факторов повышения предпринимательской активности в Украине. Подчеркнута важность сотрудничества государства и
бизнеса в сферах инвестирования - налогообложение для формирования новых экономических отношений и благоприятных
условий для процветания отечественной экономики. Установлено, что государство не может обеспечить соответствующий
уровень инвестирования, создает препятствия в виде несовершенной системы налогообложения и показывает
несостоятельность создания соответствующих условий для содействия предпринимательской деятельности. Определено, что
стратегически важные сферы экономики поддерживаются только благодаря финансированию частного сектора.
Научная новизна. Предложено создать инвестиционные региональные / отраслевые комиссии или институты, которые
могли бы реально указывать на потребности региона / отрасли, их слабые и сильные стороны. Такие институты могли бы
обеспечивать финансирование необходимых и приоритетных проектов, составлять программы инвестирования в ту или иную
отрасль. С помощью регулирования воздействия фискальных инструментов и индивидуального подхода к каждому
предприятию можно достичь успеха в стимулировании предпринимательской деятельности.
Практическая значимость. Разработаны предложения по созданию центров регионального / отраслевого
исследования, которые изучали инвестиционные потребности, выбирали фискальные инструменты для каждого субъекта
хозяйствования. Только при плодотворном сотрудничестве государства и частного сектора возможно повышение
эффективности работы предприятий в стратегически важных сферах экономики.
Ключевые слова: инвестиционная активность, налогообложения, предпринимательская деятельность, налоговые
льготы, фискальные стимулы.
Mykuliak O.V., Vasyliuk Yu.A. EVALUATION OF FISCAL STIMULUS OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE
Purpose of research is to determine the state of investments in develop of strategic sectors of the economy of Ukraine
nowadays and development of proposals on tax incentives for investment activity of the private sector.
Methodology of research. The paper used a set of research methods: an empirical synthesis – to estimate the impact of
taxation on investments, while the private sector as a key factor in increasing business activity in Ukraine; comparison - to study the
importance of cooperation between state and business in the areas of investment - taxation for the formation of economic relations.
Findings. The effect of taxation on investments was estimated in this research. The private sector as a key factor in increasing
business activity in Ukraine. It was emphasized the importance of cooperation between state and business in the areas of investment taxation for the formation of economic relationships and favorable conditions for the prosperity of the national economy. It was
established that the state can not provide an appropriate level of investment, creating obstacles in the form of imperfect tax system
failure shows the appropriate conditions to promote entrepreneurship. It was determined that the strategic sectors of the economy are
only supported by funding private sector.
Originality. It is proposed to create regional / sectoral commissions or institutions that could really point to the needs of the
region / industry, their strengths and weaknesses. These institutions could provide the necessary funding and priority projects, make
investment program in a particular industry. It is possible to stimulate entrepreneurship with the impact of fiscal adjustment tools and an
individual approach to each enterprise.
Practical value. It is developed proposals for the creation of centers of regional/sectoral studies that examined investment
needs, choose fiscal instruments for each entity. Only with the fruitful cooperation between the state and the private sector can improve
the efficiency of enterprises in strategic sectors of the economy.
Keywords: investment activity, tax, business, tax incentives, fiscal incentives.

Гірняк В.В. ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ: РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Мета статті полягає у розрахунку ризику присутності іноземного капіталу у вітчизняному банківському секторі.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи, що були використані для
отримання необхідних результатів, а саме: метод узагальнення використано для обґрунтування необхідності зміцнення позицій
вітчизняних банків, метод розрахункового підходу було використано при розрахунку загального рівня банківського ризику,
методи абстрагування та порівняння було використано при виділенні позитивних та негативних наслідків присутності іноземного
капіталу.
Результати. Обґрунтовано необхідність зміцнення позицій вітчизняних банків, інтереси яких б враховувалися у
стратегічних пріоритетах держави, практична реалізація яких дасть змогу забезпечити цілісність і стабільність функціонування
вітчизняної банківської системи. Виявлено потребу зниження ризикової діяльності іноземних банків, оскільки розмір загального
банківського ризику банків з іноземним капіталом є високим, що характеризує критичний рівень ризику. Необхідно забезпечити
систему управління іноземним капіталом, яка б, з одного боку, забезпечувала стабільність вітчизняних банків, а з іншого – їх
ефективність і динамічне зростання.
Наукова новизна. Розрахунковим способом виявлено високу ризиковість банківської діяльності іноземних банків, що
вимагає посилення уваги з боку Національного банку України та держави.
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють управлінню ризиком присутності іноземного
капіталу у вітчизняному банківському секторі.
Ключові слова: іноземний капітал, банківська система, ризик, вітчизняні банки, достатність капіталу, Національний
банк України.
Гирняк В.В. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ УКРАИНЫ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Цель статьи заключается в расчете риска присутствия иностранного капитала в отечественном банковском секторе.
Методика исследования. В процессе исследования применены общенаучные методы, которые были использованы
для получения необходимых результатов, а именно: метод обобщения использовано для обоснования необходимости
укрепления позиций отечественных банков, метод расчетного подхода был использован при расчете общего уровня
банковского риска, методы абстрагирования и сравнение было использовано при выделении положительных и негативных
последствий присутствия иностранного капитала.
Результаты. Обоснована необходимость укрепления позиций отечественных банков, интересы которых бы
учитывались в стратегических приоритетах государства, практическая реализация которых позволит обеспечить целостность и
стабильность функционирования отечественной банковской системы. Выявлено потребность снижения рисковой деятельности
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иностранных банков, поскольку размер общего банковского риска банков с иностранным капиталом является высоким,
характеризующий критический уровень риска. Необходимо обеспечить систему управления иностранным капиталом, которая, с
одной стороны, обеспечивала стабильность отечественных банков, а с другой - их эффективность и динамичный рост.
Научная новизна. Расчетным способом обнаружена высокая рискованность банковской деятельности иностранных
банков, требует усиления внимания со стороны Национального банка Украины и государства.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют управлению риском присутствия
иностранного капитала в отечественном банковском секторе.
Ключевые слова: иностранный капитал, банковская система, риск, отечественные банки, достаточность капитала,
Национальный банк Украины.
Hirnyak V.V. FOREIGN BANKS CAPITAL OF UKRAINE: RISKS AND OPPORTUNITIES.
Purpose. Aim of this article is to calculate the risk of foreign capital in the domestic banking sector.
Methodology of research. The study used general scientific methods that were used to obtain the required results, namely the
method of synthesis used to justify the need to strengthen the position of domestic banks, the method of calculation approach was used
in the calculation of overall bank risk, methods of abstraction and comparison was used in the allocation of positive and negative effects
of foreign capital.
Findings. The necessity of strengthening the position of domestic banks, whose interests would be taken into account in the
strategic priorities of the state, the implementation of which will help ensure the integrity and stability of the domestic banking system.
Revealed the need to reduce the risk of foreign banks, since the size of the overall bank risk banks with foreign capital is high,
characterizing the critical level of risk. Necessary to ensure foreign capital management system that would, on the one hand, ensure the
stability of domestic banks, on the other - their performance and dynamic growth.
Originality. Payment method revealed high risk banking foreign banks, requiring increased attention from the National Bank of
Ukraine and the State.
Practical value. The results of research contribute to risk management of foreign capital in the domestic banking sector.
Key words: foreign capital, banking, risk, domestic banks, capital adequacy, the National Bank of Ukraine.

Єльнікова Ю.В. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО ТА ФОНДОВОГО РИНКІВ НА РИНОК ПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Мета. Оцінити вплив фінансового та фондового ринків на ринок похідних фінансових інструментів через побудову
математичної моделі за допомогою системи структурних рівнянь, що сприятиме складанню науково обґрунтованих програм
розвитку цього ринку.
Методика дослідження. За допомогою методів економіко-математичного моделювання оцінено ступінь впливу
досліджуваних факторів на розвиток ринку похідних фінансових інструментів та здійснено прогноз майбутніх тенденцій його
функціонування з використанням зміни того чи іншого фактора.
Результати. У статті здійснено аналіз сучасного стану та виявлено проблеми функціонування ринку похідних
фінансових інструментів. Виявлено, що фактори фінансового та фондового ринків мають неоднозначний вплив на ринок
похідних фінансових інструментів. Встановлено, що переважна більшість факторів фінансового ринку справляють обернений
вплив на розвиток ринку похідних фінансових інструментів, однак на фондовому ринку факторіальний вплив –прямий.
Наукова новизна. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання впливу факторів на ринок похідних
фінансових інструментів, який дозволяє: надати кількісну оцінку зміни рівня розвитку ринку під дією різних факторів; провести
якісну інтерпретацію кількісної зміни рівня розвитку ринку; сформувати повноцінну систему державного регулювання ринку
похідних фінансових інструментів, спрямовану на раціональний його розвиток.
Практична значущість. Розроблений підхід до структурного моделювання впливу фінансового та фондового ринків на
ринок похідних фінансових інструментів дає змогу не тільки визначити вплив кожного із факторів, але й кількісно визначити
зміну того чи іншого чинника на зростання рівня розвитку цього ринку.
Ключові слова: ринок похідних фінансових інструментів, фондовий ринок, фінансовий ринок.
Ельникова Ю.В. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО И ФОНДОВОГО РЫНКОВ НА РЫНОК
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Цель. Оценить влияние финансового и фондового рынков на рынок производных финансовых инструментов путем
построения математической модели с помощью системы структурных уравнений, что способствует составлению научно
обоснованных программ развития этого рынка.
Методика исследования. С помощью методов экономико-математического моделирования оценена степень влияния
исследуемых факторов на развитие рынка производных финансовых инструментов и осуществлен прогноз будущих тенденций
его функционирования с использованием изменения того или иного фактора.
Результаты. В статье осуществлен анализ современного состояния и выявлены проблемы функционирования рынка
производных финансовых инструментов. Выявлено, что факторы финансового и фондового рынков имеют неоднозначное
влияние на рынок производных финансовых инструментов. Установлено, что подавляющее большинство факторов рынка
оказывают обратное воздействие на развитие рынка производных финансовых инструментов, однако на фондовом рынке
факториального влияние -прямое.
Научная новизна. Предложено научно-методический подход к оценке влияния факторов на рынок производных
финансовых инструментов, который позволяет предоставить количественную оценку изменения уровня развития рынка под
действием различных факторов; провести качественную интерпретацию количественного изменения уровня развития рынка;
сформировать полноценную систему государственного регулирования рынка производных финансовых инструментов,
направленную на рациональное его развитие.
Практическая значимость. Предложенный научно-методический подход к оценке влияния факторов на рынок
производных финансовых инструментов позволяет предоставить количественную оценку изменения уровня развития рынка
под действием различных факторов; провести качественную интерпретацию количественного изменения уровня развития
рынка; сформировать полноценную систему государственного регулирования рынка производных финансовых инструментов,
направленную на рациональное его развитие.
Ключевые слова: рынок производных финансовых инструментов, фондовый рынок, финансовый рынок.
Yelnikova Yu.V. METHODOLOGY FOR ASSESSING IMPACT OF THE FINANCIAL AND STOCK MARKETS IN THE
FINANCIAL DERIVATIVES MARKET
Purpose is to estimate the impact of the financial and stock markets on derivatives market by building a mathematical model of
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system of structural equations that will promote the compilation of scientifically based program of derivatives market.
Methodology of research. By using methods of economic-mathematical modeling the degree of influence of studied markets
factors on financial derivatives market development was estimated and future trends of its operations due to changing this or that factor
were predicted.
Findings. In the article the current state and problems of financial derivatives market functioning were analyzed. It was proved
that factors of the financial and stock markets have a controversial impact on the financial derivatives market. We identified that the
majority of financial market factors have a reverse influence on the development of financial derivatives market. Instead, the stock
market has a direct influence.
Originality. We suggested the methodological approach to assessing the financial and stock markets impact on financial
derivatives market, which allows to provide a quantitative assessment of level of market development under the influence of different
factors, enables to give a qualitative interpretation of quantitative market changes, to form a complete system of state regulation of
financial derivatives market aimed at its rational development.
Practical value. The proposed scientific and methodical approach to evaluating the impact of factors on the derivatives market
allows: to provide a quantitative assessment of changes in the level of market development, influenced by different factors; to conduct a
qualitative interpretation of the quantitative changes in the level of market development; to form a complete system of state regulation of
derivatives aimed at rational its development.
Key words. The financial derivatives market, the stock market, the financial market.

Мельниченко О.В. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
Мета даного дослідження є розробка методичних засад до аналізу рефінансування вітчизняних банків на МБКР на
основі оцінювання динаміки вільної ліквідності банківської системи та оцінювання адекватності її підтримки Національним
банком України.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи: емпіричного та критичного аналізу – при
встановленні необхідності здійснення кредитно-депозитні операції на МБКР для підтримки ліквідності банків, метод
систематизації – при встановленні кореляційного зв’язку між виникненням дефіциту вільної ліквідності банків і наданням їм
Національним банком України кредитів рефінансування , моделювання – при визначенні завдань НБУ щодо прийняття рішення
щодо рефінансування банків.
Результати. Встановлено, що для підтримки ліквідності, банки здійснюють кредитно-депозитні операції на МБКР,
отримуючи доступ до додаткової ліквідності і додаткових доходів на глобальному рівні. Виявлено відсутність тісного
кореляційного зв’язку між виникненням дефіциту вільної ліквідності банків і наданням Національним банком України їм кредитів
рефінансування. Доведено, що одним із головних завдань НБУ при прийнятті рішення щодо рефінансування банків має бути
визначення певного мінімального значення вільної ліквідності, досягнення якого автоматично включає режим підтримки
банківської ліквідності.
Наукова новизна. В даній статті вперше запропоновано методичні засади рефінансування банків на МБКР відносно
динаміки вільної банківської ліквідності.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані для аналізу рефінансування банків
України.
Ключові слова: Національний банк України, рефінансування банків, ліквідність банків, міжбанківський кредитний
ринок.
Мельниченко О.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВ УКРАИНЫ
Целью данного исследования является разработка методических основ к анализу рефинансирования банков на МБКР
на основе оценки динамики свободной ликвидности банковской системы и адекватности ее поддержки Национальным банком
Украины.
Методика исследования. В процессе исследования используются методы: эмпирического и критического анализа при установлении необходимости осуществления кредитно-депозитные операции на МБКР для поддержания ликвидности
банков, метод систематизации - при установлении корреляционной связи между возникновением дефицита свободной
ликвидности банков и предоставлением им Национальным банком Украины кредитов рефинансирования, моделирование - при
определении задач НБУ относительно принятия решения о рефинансировании банков.
Результаты. Доказано, что для поддержания ликвидности, банки осуществляют кредитно-депозитные операции на
МБКР, получая доступ к дополнительной ликвидности и доходов на глобальном уровне. Выявлено отсутствие тесной
корреляционной связи между возникновением дефицита свободной ликвидности банков и предоставлением Национальным
банком Украины им кредитов рефинансирования. Доказано, что одной из главных задач НБУ при принятии решения о
рефинансировании банков должно быть определение минимального значения свободной ликвидности, достижение которого
автоматически включает режим поддержания банковской ликвидности.
Научная новизна. В данной статье впервые предложены методические основы рефинансирования банков на МБКР и
Национальным банком Украины относительно динамики свободной банковской ликвидности.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы при анализе
рефинансирования банков Украины.
Ключевые слова. Национальный банк Украины, рефинансирование банков, ликвидность банков, межбанковский
кредитный рынок.
Melnichenko O.V. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PRACTICE ANALYSIS OF BANK REFINANCING IN UKRAINE
Purpose this study is to develop methodological principles to the analysis of domestic banks to refinance nterbank market
based assessment of the dynamics of free liquidity of the banking system and evaluation of the adequacy of support for the National
Bank of Ukraine.
Methodology of research. During the research methods are used: empirical and critical analysis - in establishing the need for
credit and deposit operations on interbank market to maintain the liquidity of banks, systematic procedure - when establishing a
correlation between the occurrence of the shortage of available liquidity of banks and providing them with the National Bank of Ukraine
refinancing loans, modeling - in defining the goals of the NBU for a decision on refinancing banks.
Findings. Found that to maintain liquidity, banks provide credit and deposit operations in interbank market, getting access to
additional liquidity and extra income globally. Found no close correlation between the occurrence of shortage of free liquidity of banks
and the provision of the National Bank of Ukraine them refinancing loans. It is proved that one of the main objectives of the National
Bank in deciding whether to refinance banks have to define a certain minimum free liquidity, the achievement of which mode
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automatically switches supporting bank liquidity.
Originality. This paper first proposed methodological principles for bank refinancing interbank market and the National Bank of
Ukraine concerning the dynamics of free banking liquidity.
Practical value. These results can be used to analyze banks' refinancing of Ukraine.
Key words. National Bank of Ukraine, refinancing, banking liquidity, interbank market.

Вдовичин Я.І. ВПЛИВ БОРГОВОЇ КРИЗИ В ЄВРОЗОНІ НА РИНКИ КАПІТАЛУ
Метою статті є проаналізувати економіку країн, що найбільше постраждали від кризи в єврозоні, продемонструвати на
емпіричних фактах відтік капіталу з єврозони та визначити ефективність впливу політики керівництва єврозони на ці показники.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано різні методи – такі як порівняльний метод (при розгляді
питання подолання боргової кризи у країнах євросоюзу), емпіричний аналіз (при розгляді показників країн, що найбільше
постараждали від кризи), статистичні методи (при аналізі відтоку капіталу у єврозоні та зменшення прямих іноземних
інвестицій).
Результати. Розглянуто питання подолання боргової кризи у країнах євросоюзу. Наведені макроекономічні показники
країн, що найбільше постараждали від неї. Проаналізовано відтік капіталу у єврозоні у період кризи та зменшення прямих
іноземних інвестицій.
Наукова новизна. Досліджена боргова криза єврозони. Розкрито окремі аспекти проблем, які спричинила боргова криза
в єврозоні.
Практична значущість. Досвід єврозони, розглянутий в даному дослідженні, можна використовувати для України,
враховуючи той факт, що країна стикнулася з борговою кризою.
Ключові слова: боргова криза, відтік капіталу, державний борг, прямі іноземні інвестиції, ESM.
Вдовычин Я.И. ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВОГО КРИЗИСА В ЕВРОЗОНЕ НА РЫНКИ КАПИТАЛА
Цель статьи состоит в анализе экономики стран, наиболее пострадавших от кризиса в еврозоне, продемонстрировать
на эмпирических фактах отток капитала из еврозоны и определить эффективность воздействия политики руководства
еврозоны на эти показатели.
Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы – такие, как сравнительный
метод (при рассмотрение вопроса о преодолении долгового кризиса в странах еврозоны), эмпирический анализ (при
рассмотрении показателей стран, которые наиболее пострадали от кризиса), статистические методы (при анализе оттока
капитала у еврозоне та уменьшения прямых иностранных инвестиций).
Результаты. Рассмотрен вопрос преодоления долгового кризиса в странах еврозоны. Приведены макроэкономические
показатели стран, которые наиболее потерпели от нее. Проанализирован отток капитала в еврозоне в этот период и
уменьшение прямых иностранных инвестиций.
Научная новизна. Исследован долговой кризис еврозоны. Раскрыты отдельные аспекты проблем, на которые повлиял
долговой кризис в еврозоне.
Практическая значимость. Опыт еврозоны, рассмотрен в данном исследовании, можно использовать для Украины.
Учитывая также тот факт, что страна столкнулась с долговым кризисом.
Ключевые слова: долговой кризис, отток капитала, государственный долг, прямые иностранные инвестиции, ESM.
Vdovychyn Y.I. THE INFLUENCE OF THE DEBT CRISIS IN EURO AREA ON THE CAPITAL MARKETS
Purpose of this paper is to analyze economies, which were the most affected by the crisis in the eurozone and to demonstrate
the empirical facts about the capital flows from the eurozone and determine effectiveness of influence of government policy in the euro
area on these figures.
Methodology of research. During the studying various methods were used - such as the comparative method (while
considering the overcoming of debt crisis in the EU-countries), empirical analysis (while considering the indicators of countries, which
suffered the most during the crisis), and statistical methods (by the analysis of capital outflows in the euro area and decrease of foreign
direct investments).
Findings. In the article is considered overcoming the debt crisis in the EU-countries. The macroeconomic indicators of countries
are given, which suffered losses the most during this crisis. Also capital outflow during this period in the euro area and the decrease in
foreign direct investments are analysed.
Originality. In the article is researched eurozone debt crisis. Some aspects of the problems are revealed which were affected
by the debt crisis in the euro zone.
Practical value. Experience of the euro zone which is considered in this study can be used for Ukraine. Due to the fact that
country also suffers from the debt crisis.
Key words: debt crisis, capital outflow, the national debt, foreign direct investment, ESM.

Левченко Н.М., Калькіс І.О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВЛАСНОГО ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ЗА
ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ПОБУДОВАНОЮ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ МСФЗ
Мета полягає в удосконаленні методики розрахунку власного оборотного капіталу в умовах внесення трансформаційних
змін до побудови фінансової звітності підприємств у відповідності до вимог МСФЗ, що забезпечить своєчасне реагування
керівництва підприємства на зміни у фінансуванні формування оборотних активів і відповідно сприятиме посиленню фінансової
міцності підприємства.
Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям розробки методики
розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю, побудованою у відповідності до вимог МСФЗ. Логічний
метод, методи індукції та дедукції, групування та узагальнення виступили основою доведення взаємозв’язку забезпечень та
умовних зобов’язань. Метод монографічний використано при викладенні результатів дослідження.
Результати дослідження полягають у вивченні змін до побудови фінансової звітності підприємств у відповідності до
вимог МСФЗ та розробці методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю, побудованою у
відповідності до вимог МСФЗ.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в удосконаленні методики розрахунку власного оборотного капіталу
в умовах внесення трансформаційних змін до побудови фінансової звітності підприємств у відповідності до вимог МСФЗ, що
забезпечить своєчасне реагування керівництва підприємства на зміни у фінансуванні формування оборотних активів і

391

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТЫ

ABSTRACTS

відповідно сприятиме посиленню фінансової міцності підприємства.
Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що запровадження на практиці запропонованої
методики розрахунку власного оборотного капіталу в умовах внесення трансформаційних змін до побудови фінансової звітності
підприємств у відповідності до вимог МСФЗ забезпечить своєчасне реагування керівництва підприємства на зміни у
фінансуванні формування оборотних активів і відповідно сприятиме посиленню фінансової міцності підприємства.
Ключові слова: власний оборотний капітал, забезпечення, умовні зобов’язання, умовні активи.
Левченко Н.М., Калькис И.О. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СОБСТВЕННОГО ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОСТРОЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
Цель состоит в усовершенствовании методики расчета собственного оборотного капитала в условиях внесения
трансформационных изменений построения финансовой отчетности предприятий в соответствии с требованиями МСФО, что
обеспечит своевременное реагирование руководства предприятия на изменения в финансировании формирования оборотных
активов и соответственно будет способствовать усилению финансовой прочности предприятия.
Методика исследования. Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой разработки методики расчета
собственного оборотного капитала по данным финансовой отчетностью, построенной в соответствии с требованиями МСФО.
Логический метод, методы индукции и дедукции, группировки и обобщения выступили основой доказательства взаимосвязи
обеспечений и условных обязательств. Монографический метод использован при изложении результатов исследования.
Результаты исследования состоят в изучении изменений построения финансовой отчетности предприятий в
соответствии с требованиями МСФО и разработке методики расчета собственного оборотного капитала по данным
финансовой отчетностью построенной в соответствии с требованиями МСФО.
Научная новизна исследования состоит в усовершенствовании методики расчета собственного оборотного капитала в
условиях внесения трансформационных изменений построения финансовой отчетности предприятий в соответствии с
требованиями МСФО, что обеспечит своевременное реагирование руководства предприятия на изменения в финансировании
формирования оборотных активов и соответственно будет способствовать усилению финансовой прочности предприятия.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что применение на практике предложенной
методики расчета собственного оборотного капитала в условиях внесения трансформационных изменений построения
финансовой отчетности предприятий в соответствии с требованиями МСФО обеспечит своевременное реагирование
руководства предприятия на изменения в финансировании формирования оборотных активов и соответственно
поспособствует усилению финансовой прочности предприятия.
Ключевые слова: собственный оборотный капитал, обеспечение, условные обязательства, условные активы.
Levchenko N.M., Kalkis I.O. IMPROVING THE METHODOLOGY OF CALCULATION OF OWN WORKING CAPITAL FOR
FINANCIAL REPORTING CONSTRUCTED IN ACCORDANCE WITH REQUIREMENTS OF IFRS
Purpose. The aim of the article is to improve the methodology of calculation of own working capital in terms of making
transformational changes to the construction of corporate financial reporting in accordance with IFRS, which will provide timely respond
of management of the enterprise to changes in the financing current assets formation and therefore contribute to strengthening the
financial strength of the enterprise.
Methodology of the study. The method of theoretical generalizations and comparisons became the foundation of the
methodology development of own working capital calculation for financial reporting that is constructed in accordance with IFRS. The
logical method, the method of induction and deduction, grouping and generalization were the basis for the substantiation of support and
contingent liabilities. The monographic method was used in the presentation of research results.
Findings. Results of the research is to study changes to the construction of corporate financial reporting in accordance with
IFRS and development of own working capital calculation for financial reporting that is constructed in accordance with IFRS.
Originality. The scientific novelty of research results is to improve the methodology of calculation of own working capital in
terms of making transformational changes to the construction of corporate financial reporting in accordance with IFRS, which will
provide timely respond of management of the enterprise to changes in the financing current assets formation and therefore contribute to
strengthening the financial strength of the enterprise.
Practical value. The practical significance of the research results is that the practical implementation of the proposed
methodology of calculation of own working capital in terms of making transformational changes to the construction of corporate financial
reporting in accordance with IFRS, which will provide timely respond of management of the enterprise to changes in the financing
current assets formation and therefore contribute to strengthening the financial strength of the enterprise.
Key words: own working capital, support, contingent liabilities, contingent assets.

Канцуров О.О. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Мета. Дослідження чинників, які впливають на формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку та
виявлення закономірностей інституціоналізації бухгалтерського обліку за різних інституціональних систем.
Методика дослідження. Методологічною і теоретичною основою статті є сучасне законодавство, праці вітчизняних
вчених з питань бухгалтерського обліку, економічної теорії, у т.ч. інституціонального підходу, теорії держави і права, а також
результати власних досліджень. Використано діалектичний метод пізнання та системний підхід, а також прийоми абстрактнологічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і співставлення при формуванні інституціональної моделі
бухгалтерського обліку.
Результати. Встановлено, що інституціональна модель бухгалтерського обліку формується під впливом
інституціональної системи суспільства через базові її інститути з урахуванням траєкторії інституціонального розвитку цього виду
соціально-економічної діяльності. Визначено, що на інституціональну модель бухгалтерського обліку визначальною мірою
впливають інститут власності, який забезпечує його змістовне наповнення, та інститут права, який визначає форму соціального
регулювання (нормативно-правового, марально-етичного) діяльності у сфері бухгалтерського обліку. Доведено, що
інституціональна модель як сукупність загальних принципів є базисом соціально-економічного інституту, в якому через
формальні та неформальні правила і механізми їх дотримання реалізуються ці загальні принципи.
Наукова новизна. Проведений комплексний аналіз дозволив виявити чинники, які впливають на формування
інституціональної моделі бухгалтерського обліку за різних інституціональних систем, за результатами якого є підстави
стверджувати, що розвиток інституту бухгалтерського обліку визначається зовнішніми чинниками та задається на вищому рівні –
базових інститутів суспільства, а інституціональна модель має відповідати інституціональній системі.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є основою для формування наукового й інформаційноаналітичного забезпечення державного регулювання бухгалтерського.
Ключові слова. Бухгалтерський облік, інституціональна модель, власність, право.
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Канцуров О.А. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Цель. Исследование факторов, влияющих на формирование институциональной модели бухгалтерского учета и
выявление закономерностей институционализации бухгалтерского учета при различных институциональных систем.
Методика исследования. Методологической и теоретической основой статьи является современное
законодательство, труды отечественных ученых по вопросам бухгалтерского учета, экономической теории, в т.ч.
институционального подхода, теории государства и права, а также результаты собственных исследований. Использованы
диалектический метод познания и системный подход, а также приемы абстрактно-логического метода, а именно: анализ и
синтез, индукция и дедукция, аналогия и сопоставление при формировании институциональной модели бухгалтерского учета.
Результаты. Установлено, что институциональная модель бухгалтерского учета формируется под влиянием
институциональной системы общества через базовые ее институты с учетом траектории институционального развития этого
вида социально-экономической деятельности. Определено, что на институциональную модель бухгалтерского учета в
определяющей степени влияют институт собственности, который обеспечивает его содержательное наполнение, и институт
права, который определяет форму социального регулирования (нормативно-правового, морально-этического) деятельности в
сфере бухгалтерского учета. Доказано, что институциональная модель как совокупность общих принципов является базисом
социально-экономического института, в котором через формальные и неформальные правила и механизмы их соблюдения
реализуются эти общие принципы.
Научная новизна. Проведенный комплексный анализ позволил выявить факторы, влияющие на формирование
институциональной модели бухгалтерского учета при различных институциональных систем, по результатам которого есть основания
утверждать, что развитие института бухгалтерского учета определяется внешними факторами и задается на высшем уровне базовых институтов общества, а институциональная модель должна соответствовать институциональной системе.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для формирования научного и
информационно-аналитического обеспечения государственного регулирования бухгалтерского.
Ключевые слова. Бухгалтерский учет, институциональная модель, собственность, право.
Kantsurov O.O. FACTORS FOR FORMATION THE INSTITUTIONAL MODEL OF ACCOUNTING
Purpose. The aim of the article is to study of factors that influence the formation of institutional model of accounting and identify
patterns for institutionalization of accounting by the different institutional systems.
Methodology of research. The methodological and theoretical basis of the article is a modern legislation, works of domestic
scientists on accounting, economics, including institutional approach, theory of law and the results of their own researches. The
dialectical method of cognition and systematic approach and also techniques of abstract and logical method were used in this article,
namely, analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and comparison in the formation of institutional model of accounting.
Findings. It has been established that the institutional model of accounting is influenced by the institutional system of society
through its basic institutions taking into account the trajectory of the institutional development of this type of social and economic activity.
It has been determined that the institution of property decisive extent affect on the institutional model of accounting. That institution of
property provides its content, and the Institute of Law, which determines the shape of social regulation (normative and legal, moral and
ethical) activities in accounting.
It has been proved that the institutional model as a set of general principles is the basis of social and economic institution, which
these general principles implemented through formal and informal rules and their enforcement mechanisms.
Originality. The conducted comprehensive analysis allowed to reveal factors that influence on the formation of institutional
models of accounting by the different institutional systems. According to the results of that analysis are reasons to believe that the
development of the Institute of Accounting is determined by external factors and is set at a higher level – the basic institutions of society
and institutional model must correspond to the institutional system.
Practical value. The obtained results of research are the basis for the formation of scientific information and analytical support
of state regulation of accounting.
Key words: accounting, institutional model, property, right.

Очеретько Л.М., Подольська А.О. АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Мета полягає в удосконаленні методики та послідовності проведення аудиту товарних запасів підприємств роздрібної
торгівлі шляхом чіткого виокремлення етапів аудиту за стадіями обігу товарів у роздрібній торгівлі.
Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям розробки схеми
послідовності аудиту товарних запасів торговельних підприємств. Логічний метод, методи індукції та дедукції, групування та
узагальнення виступили основою обґрунтування потреби виокремлення етапів аудиту за стадіями обігу товарів у роздрібній
торгівлі. Метод монографічний використано при викладенні результатів дослідження.
Результати дослідження полягають в удосконаленні методики та послідовності проведення аудиту товарних запасів
торговельних підприємств роздрібної торгівлі шляхом чіткого виокремлення етапів аудиту за стадіями обігу товарів у роздрібній
торгівлі.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у розробці практичних рекомендацій щодо удосконаленні методики
та послідовності проведення аудиту товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі шляхом чіткого виокремлення етапів
аудиту за стадіями обігу товарів у роздрібній торгівлі, що сприятиме підвищенню ефективності збутової (операційної) діяльності
торговельного підприємства та забезпеченню його сталих позицій на ринку.
Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі
пропозицій та методичних рекомендацій можуть бути використані при аудиті товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі.
Ключові слова: товарні запаси, процес постачання, процес зберігання, процес реалізації, роздрібна торгівля.
Очеретько Л.М., Подольская А.О. АУДИТ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Цель состоит в усовершенствовании методики и последовательности проведения аудита товарных запасов предприятий
розничной торговли путем четкого определения этапов аудита согласно стадий обращения товаров в розничной торговле.
Методика исследования. Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой разработки схемы
последовательности аудита товарных запасов торговых предприятий. Логический метод, методы индукции и дедукции,
группировки и обобщения выступили основой обоснования необходимости выделения этапов аудита по стадиям обращения
товаров в розничной торговле. Монографический метод использован при изложении результатов исследования.
Результаты исследования состоят в усовершенствовании методики и последовательности проведения аудита
товарных запасов предприятий розничной торговли путем четкого определения этапов аудита согласно стадий обращения
товаров в розничной торговле.
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ABSTRACTS

Научная новизна исследования состоит в разработке практических рекомендаций по усовершенствовании методики и
последовательности проведения аудита товарных запасов предприятий розничной торговли путем четкого определения этапов
аудита согласно стадий обращения товаров в розничной торговле, что будет способствовать повышению эффективности
сбытовой (операционной) деятельности торгового предприятия и обеспечению его постоянных позиций на рынке
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что основные положения данного исследования в
форме предложений и методических рекомендаций могут быть использованы при аудите товарных запасов предприятий
розничной торговли.
Ключевые слова: товарные запасы, процесс снабжения, процесс хранения, процесс реализации, розничная торговля
Ocheretko L.M., Podolska A.O. THE AUDIT OF COMMODITY STOCKS OF RETAIL TRADE ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is to improve the methods and consistently conduct an audit of commodity stocks of retail trade
enterprises by clearly distinguishing stages of audit according to the stages of goods circulation in retail trade.
Methodology of research. The method of theoretical generalizations and comparisons became the foundation of the
development of the scheme for sequences of audit of commodity stocks of commercial enterprises.
The logical method, the method of induction and deduction, grouping and generalization were the basis for the substantiation of
need for distinguishing stages of audit by the stages of goods circulation in retail trade.
Findings. The results of the study is to improve the methodology and consistency of the audit of commodity stocks of
commercial retail trade enterprises through a clear distinguishing audit stages by the stages of goods circulation in retail trade.
Originality. Scientific novelty of the research results is to develop practical recommendations for improving the methodology
and consistency of the audit of commodity stocks of retail trade enterprises by clearly distinguishing stages of audit by the stages of
goods circulation in retail trade, which will improve the efficiency of sales (operating) activity of commercial enterprise and ensure its
sustainable positions on the market.
Practical value. The practical significance of the research results is that the main provisions of this study in the form of
suggestions and methodical recommendations can be used for the audit of commodity stocks of retail trade enterprises.
Key words: commodity stocks, process of supplying, process of storage, process of implementation, retail trade.

Абесінова О.К. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Мета статті полягає у визначенні особливої ролі економічного аналізу в управлінні кадровим потенціалом підприємства
в сучасних умовах розвитку економіки.
Методика дослідження. Специфіка предмета дослідження обумовила застосування як загальнонаукових, так і спеціальних
методів пізнання. В процесі дослідження застосовано методи теоретичного узагальнення та порівняння, емпіричні методи.
Результати. Встановлено, що в умовах інноваційної економіки, вкрай важливо приділяти увагу аналітичним
дослідженням кадрового потенціалу підприємства, який формує основу його конкурентоспроможності.
Наукова новизна. Проведене дослідження уможливлює здійснення поглибленого аналізу ефективності управління
персоналом.
Практична значущість. Результати дослідження дають змогу поглибити підходи до аналізу кадрового потенціалу з
точки зору потенційних можливостей персоналу забезпечувати досягнення завдань перспективного розвитку підприємства.
Ключові слова: економічний аналіз, кадровий потенціал, персонал, підприємство, принципи управління.
Абесинова О.К. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель статьи заключается в определении особой роли экономического анализа в управлении кадровым потенциалом
предприятия в современных условиях развития экономики.
Методика исследования. Специфика предмета исследования обусловила применением как общенаучных, так и
специальных методов познания. В процессе исследования применены методы теоретического обобщения и сравнения,
эмпирические методы.
Результаты. Установлено, что в условиях инновационной экономики, крайне важно уделять внимание аналитическим
исследованиям кадрового потенциала предприятия, который формирует основу его конкурентоспособности.
Научная новизна. Проведенное исследование делает возможным осуществление углубленного анализа
эффективности управления персоналом.
Практическая значимость. Результаты исследования позволяют углубить подходы к анализу кадрового потенциала с
точки зрения потенциальных возможностей персонала обеспечивать достижение задач перспективного развития предприятия.
Ключевые слова: экономический анализ, кадровый потенциал, персонал, предприятие, принципы управления.
Abesinova O.K. ECONOMIC ANALYSIS IN THE SYSTEM OF PERSONNEL POTENTIAL MANAGEMENT AT THE
ENTERPRISE
Purpose. Aim of this paper is to determine the specific role of economic analysis in the management of personnel resources
company in the current environment of economic development.
Methodology of research. The specificity of the research subject has led to the use of general and special methods of
learning. The study used the method of theoretical generalizations and comparisons, empirical methods.
Findings. Found that in terms of the innovation economy, it is essential to pay attention to analyse personnel potential of the
company, which forms the basis of its competitiveness.
Originality. The carriedstudies allow for in-depth analysis of the effectiveness of human resource management.
Practical value. The survey results deepen approaches to the analysis of human resource capacity in terms of potential
personnel to ensure long-term goals of the enterprise
Key words: economic analysis, human resources, personnel potential, enterprise management principles.

Брік С.В., Мардус Н.Ю., Мелень О.В. НОВІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ
Мета статті полягає у розробці роз’яснень щодо практичного застосування нових методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку в роботі бухгалтерів та аудиторів, що пов’язане з затвердженням наказу Міністерства фінансів України
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від 30 грудня 2013 року № 1192, яким було внесено зміни до окремих методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку.
Методика дослідження. Методологічною основою статті є принципи діалектичної логіки до вирішення проблемних
завдань з напряму бухгалтерського обліку і аудиту, які ґрунтуються на положеннях сучасної теорії обліку та аудиту, а також на
використанні спеціальних методів. Для досягнення мети використовувались: наукові методи дослідження і емпіричні
дослідження – для визначення основних показників, що характеризують об’єкти дослідження; методи збору інформації,
вивчення джерел та їх аналізу.
Результати. Обґрунтовано потребу адаптування методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, що стосуються
питань обліку та аудиту активів підприємства й відображення результатів цих операцій в фінансовій звітності, а також для
проведення аудиторських перевірок підприємств. Розроблено пропозиції щодо практичного використання методичних
рекомендацій в бухгалтерському обліку та аудиті операцій з активами підприємства й відображення результатів цих операцій в
фінансовій звітності.
Наукова новизна. Визначено зміни до окремих методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку і аудиту, що мають
суттєвий вплив на відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському обліку та при проведенні аудиту, а також
розроблено пропозиції щодо практичного використання методичних рекомендацій в бухгалтерському обліку та аудиті операцій
з активами підприємства й відображення результатів цих операцій в фінансовій звітності.
Практична значущість. Розроблені роз’яснення доцільно застосовувати як для вивчення студентами, так і в практичній
роботі бухгалтерів на підприємствах та при проведенні аудиторських перевірок.
Ключові слова: методичні рекомендації, бухгалтерський облік, аудит, основні засоби, вартість основних засобів,
нематеріальні активи, фінансова звітність.
Брик С.В., Мардус Н.Ю., Мелень А.В. НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ:
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И АУДИТЕ
Цель статьи заключается в разработке разъяснений по практическому применению новых методических рекомендаций
по бухгалтерскому учету в работе бухгалтеров и аудиторов, что связано с утверждением приказа Министерства финансов
Украины от 30 декабря 2013 года № 1192, которым были внесены изменения в отдельные методические рекомендации по
бухгалтерскому учету.
Методика исследования. Методологической основой статьи являются принципы диалектической логики к решению
проблемных задач по направлению бухгалтерского учета и аудита, основанные на положениях современной теории учета, а
также на использовании специальных методов. Для достижения цели использовались: научные методы исследования и
эмпирические исследования - для определения основных показателей, характеризующих объекты исследования; методы
сбора информации, изучение источников и их анализа.
Результаты. Обоснована необходимость адаптации методических рекомендаций по бухгалтерскому учету, касающихся
вопросов учета активов предприятия и отображения результатов этих операций в финансовой отчетности, а также для
проведения аудиторских проверок предприятий. Разработаны предложения по практическому использованию методических
рекомендаций в бухгалтерском учете и аудите операций с активами предприятия и отображения результатов этих операций в
финансовой отчетности.
Научная новизна. Определены изменения в отдельных методических рекомендациях по бухгалтерскому учету и
аудиту, имеющие существенное влияние на отражение финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете и аудита, а
также разработаны предложения по практическому использованию методических рекомендаций в бухгалтерском учете и
аудите операций с активами предприятия и отображения результатов этих операций в финансовой отчетности.
Практическая значимость. Разработанные рекомендации целесообразно применять как для изучения студентами, так
и в практической работе бухгалтеров на предприятиях, а также при проведении аудиторских проверок.
Ключевые слова: методические рекомендации, бухгалтерский учет, аудит, основные средства, стоимость основных
средств, нематериальные активы, финансовая отчетность.
Brick S.V., Mardus N.Y., Melen О.V. NEW METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNTING:
PECULIARITIES OF APPLICATION ACCOUNTING AND AUDIT
Purpose. Aim of this paper is to develop explanations for the practical application of new guidelines on accounting in the work
of accountants and auditors associated with the approval of Ministry of Finance of Ukraine the order of 30 December 2013roku number
1192, which amended the specific guidelines on accounting.
Methodology of research. The methodological basis of the article are the principles of dialectical logic to address problematic
tasks in the direction of accounting and auditing, based on the provisions of the modern theory of accounting, as well as on the use of
special techniques. To achieve the goal were used: scientific research methods and empirical research - to determine the main
indicators characterizing the objects of study; data collection methods, the study of sources and analysis.
Findings. The necessity of adapting guidelines on accounting related to accounting issues the company's assets and display
the results of those operations in the financial statements, as well as to conduct audits of companies. Proposals on the practical use of
guidelines in the accounting and auditing operations with enterprise asset and display the results of those operations in the financial
statements.
Originality. Identified changes in specific methodological recommendations on accounting and auditing, have a significant
effect on the reflection of business transactions in the accounting and auditing, as well as the proposals on the practical use of
guidelines in the accounting and auditing operations with enterprise asset and display the results of these operations in the financial
statements.
Practical value. The recommendation is appropriate to apply for the study of the students, and in the practical work of
accountants in enterprises, as well as audits.
Key words: guidelines, accounting, audit, fixed assets, value of fixed assets, intangible assets and financial reporting.

Неміш Ю. В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Метою статті є висвітлення результатів наукових досліджень проблем формування та управління основними засобами
на м’ясопереробних підприємствах, а також розгляд можливостей удосконалення механізму управління ними.
Методика дослідження. У даній статті розглянуто та обґрунтовано необхідність застосування сукупності
загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема узагальнення для дослідження теоретичних основ інтенсифікації
м’ясопереробної галузі та обґрунтування сутності формування та управління основними засобами; порівняння
використовується при зіставленні показників за певний період; деталізація (поділ загальних та зведених показників на складові).
Результати. Систематизовано та згруповано механізм управління основними засобами м’ясопереробних підприємств;
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розглянуто вплив кожного етапу при прийнятті управлінських рішень, що дає змогу розробити заходи розвитку конкурентних
переваг на ринку й підвищенню рівня якості продукції.
Наукова новизна. Обґрунтовано комплексний підхід до формування та управління основними засобами, що на відміну
від існуючого, охоплює цілий цикл існування основного засобу на підприємстві, що сприяє підвищенню ефективності прийняття
управлінських рішень.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо
вдосконалення формування та управління основними засобами на м’ясопереробних підприємствах.
Ключові слова: механізм, механізм управління, основні засоби, м’ясопереробні підприємства, планування, оновлення,
виведення.
Немиш Ю.В.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Целью статьи является освещение результатов научных исследований проблем формирования и управления
основными средствами на мясоперерабатывающих предприятиях, а также рассмотрение возможностей совершенствования
механизма управления ими.
Методика исследования. В данной статье рассмотрены и обоснована необходимость применения совокупности
общенаучных и специальных методов познания, в частности обобщения для исследования теоретических основ
интенсификации мясоперерабатывающей отрасли и обоснование сущности формирования и управления основными
средствами; сравнения используется при сопоставлении показателей за определенный период; детализация (разделение
общих и сводных показателей на составляющие).
Результаты.
Систематизированы
и
сгруппированы
механизмы
управления
основными
средствами
мясоперерабатывающих предприятий; рассмотрено влияние каждого этапа при принятии управленческих решений, что
позволяет разработать меры развития конкурентных преимуществ на рынке и повышению уровня качества продукции.
Научная новизна. Обоснованно комплексный подход к формированию и управлению основными средствами, который
в отличие от существующего, охватывает целый цикл существования основного средства на предприятии, способствует
повышению эффективности принятия управленческих решений.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения практических
проблем по совершенствованию формирования и управления основными средствами на мясоперерабатывающих
предприятиях.
Ключевые слова: механизм, механизм управления, основные средства, мясоперерабатывающие предприятия,
планирование, обновления, выведение.
Nemish Yu.V. IMPROVING THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF FIXED ASSETS AT MEAT PROCESSING
ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is the lighting of research results problems of formation and management by permanent assets
in meat processing enterprises, as well as consideration of the possibilities of improving the mechanism of the control.
Methodology of research. This article discusses and justifies the need for aggregate general and special methods of learning,
including generalization to study the theoretical foundations of intensification of meat industry and nature study the formation and
management of fixed assets; comparison is used for comparison of the period; detail (separation of general and summary measures
into components).
Findings. Systematized and grouped control mechanism fixed assets meat processing enterprises; The influence of each stage
in management decisions, which makes it possible to develop measures of competitive advantage in the market and improve product
quality.
Originality. Grounded comprehensive approach to the development and management of fixed assets, unlike existing covers a
cycle being the primary means for the enterprise, thereby increasing the efficiency of decision-making.
Practical value. Received results of research is the foundation for solving practical problems to improve and control of fixed
assets at meat processing enterprises.
Key words: mechanism, management mechanism, fixed assets, meat processing enterprises planning, renewal, withdrawal.

Горбачук В.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖНИХ ГАЛУЗЕЙ
Мета статті – вивчити мережні ефекти на основі достатньо стислої аналітичної моделі, що демонструє логіку основних
висновків, огляду літератури та інших результатів.
Методика дослідження В процесі дослідження використано загальні і спеціальні методи дослідження. Зокрема,
дослідження сучасної мережної економіки основане на споживчому попиті за мережних ефектів, рішеннях щодо сумісності та
стандартизації, технологічних просуваннях у мережних галузях, двосторонніх ринках, інформаційних мережах та
інтелектуальній власності, соціальному впливі. Власне мережа – це група користувачів (споживачів або фірм), які
використовують продукти і послуги, основані на подібних технологіях.
Результати. Визначено фактори, що сприяють поширенню нових стандартів. Встановлено, що наявність мережних
ефектів прийняття стандарту може сильно впливати на ринкову поведінку фірм. Конкретна сутність ринкового результату
(скажімо, споживчого прийняття нового стандарту) залежить від того, як споживачі формують сподівання щодо розміру мережі
користувачів. Покладання на спільні споживчі очікування породжує множинні рівноваги, де в одній рівновазі всі споживачі
приймають нову технологію, позаяк в інших рівновагах нову технологію не приймають. Обґрунтовано, що мережні ефекти – це
особливий тип екстерналії, за якого попит споживачів та/або прибутки фірм торкаються числа споживачів та/або виробників, що
використовують ту саму (чи сумісну) технологію.
Наукова новизна. Обґрунтовано умови функціонування мережних галузей як з боку споживачів, так і з боку провайдерів
послуг цих галузей, а також моделі розвитку інноваційних галузей і дифузії технологій.
Практичне значення результатів дослідження полягає у поширенні Internet, поглинанні Lotus фірмою MicroSoft,
конкуренції між стандартами DVD та DIVX, застосуванні ACH у ФРС США, популяризації Amazon Kindle, iTune, FaceBook,
Twitter, LinkedIn, мобільного зв’язку.
Ключові слова: мережні зовнішні ефекти, піратство, абонент, читач, стандарт, соціальні мережі, сумісність.
Горбачук В.М. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ
Цель работы – подробно исследовать рыночные особенности новейших высокотехнологических отраслей. Сетевые
отрасли охватывают такие обыденные вещи, как телефон, Интернет, электронную почту, компьютерное аппаратное

396

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5’2014[54]
Науково-виробничий журнал
обеспечение и программное обеспечение, музыкальные плейеры и видеопроигрыватели, видеофильмы, операции связи в
банковском деле, правовую помощь, авиалинии и так далее.
Методика исследования современной сетевой экономики основана на потребительском спросе при сетевых
эффектах, решениях о совместимости и стандартизации, технологическом продвижении в сетевых отраслях, двусторонних
рынках, информационных сетях и интеллектуальной собственности, социальном влиянии. Собственно сеть – это группа
пользователей (потребителей или фирм), которые используют продукты и услуги, основанные на подобных технологиях.
Результаты. Определены факторы, способствующие распространению новых стандартов. Установлено, что наличие
сетевых эффектов принятия стандарта может сильно влиять на рыночное поведение фирм. Конкретная сущность рыночного
результата (скажем, потребительского принятия нового стандарта) зависит от того, как потребители формируют ожидания о
размере сети пользователей. Полагание на общие потребительские ожидания порождает множественные равновесия, где в
одном равновесии все потребители принимают новую технологию, в то время как в других равновесиях новую технологию не
принимают. Сетевые эффекты – это особенный тип экстерналии, при котором спрос потребителей и/или прибыли фирм
касаются числа потребителей и/или производителей, использующих ту же самую (или совместную) технологию.
Научная новизна. Обосновано условия функционирования сетевых отраслей как со стороны потребителей, так и со
стороны провайдеров, а также модели развития инновационных отраслей и диффузии технологий.
Практическое значение результатов исследования состоит в распространении Internet, поглощении Lotus фирмой
MicroSoft, конкуренции между DVD и DIVX, применении ACH в ФРС США, популяризации Amazon Kindle, iTune, FaceBook,
Twitter, LinkedIn, мобильной связи.
Ключевые слова: сетевые внешние эффекты, пиратство, абонент, читатель, стандарт, социальные сети,
совместимость.
Gorbachuk V.M. ORGANIZATION OF FUNCTIONING FOR NETWORK INDUSTRIES
Purpose of work is in-depth study of the market features for novel high tech industries. Network industries cover such everyday
things as telephone, Internet, email, hardware and software, music and video players, videofilms, communication operations in banking,
legal advises, airlines etc.
Methodology of research of modern network economics is based upon consumer demand at network effects, compatibility and
standartization decisions, technological advances in network industries, bilateral markets, information grids and intellectual rights, social
impacts. The network represents a group of customers (consumers or firms) using goods and services based on similar technologies.
Findings. Detected the factors that contribute to the spread of new standards. Established that presence of network effects at
standard adoption may have strong influence on market behavior of firms. The specific market outcome (say, consumer adoption of a
new standard) depends on how consumers form their expectations about size of network customers. The reliance on joint consumer
expectations generates multiple equilibria, when all consumers adopt a new technology in an equilibrium whereas they do not adopt that
technology in other equilibria. Network effects represent the special type of externality at which consumer demand and/or firm profits
relate to a set of consumers and/or producers using the same (or compatible) technology.
Originality. Substantiated conditions of functioning of network industries on the sides of both consumers and providers in the
industries are obtained as well as the models for development of innovative industries and diffusion of technologies.
Practical value of research results is expansion of Internet, acquisition of Lotus by the MicroSoft, competition between DVD
and DIVX standards, application of ACH within the U. S. FRS, popularization of Amazon Kindle, iTune, FaceBook, Twitter, LinkedIn,
mobile communication.
Key words: network externalities, piracy, subscriber, reader, standard, social networks, compatibility.

Павлова А.М. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ АКТИВІВ, НАБУТИХ
ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Мета статті полягає в розробці першочергових заходів побудови системи повернення в Україну активів, набутих
злочинним шляхом для попередження корупційних злочинів та гарантування національної безпеки України.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано метод системного аналізу та аналогії при виявленні
проблем, з поверненням активів, набутих злочинним шляхом, зокрема слабких місць в національному законодавстві та при
обґрунтуванні пропозицій щодо першочергових заходів побудови системи повернення в Україну незаконно вивезених активів.
Результати. Надано пропозиції щодо першочергових заходів побудови системи повернення в Україну активів набутих
злочинним шляхом. Окреслено проблеми, з якими найчастіше стикаються країни при поверненні активів, набутих злочинним
шляхом. Вказано на слабкі місця в національному законодавстві, які потребують доопрацювання з метою запобігання
виведенню активів з України.
Наукова новизна. Оцінено обсяги активів, які було виведено з України внаслідок системних зловживань владою.
Проаналізовано досвід країн арабського регіону з повернення активів та наведено основні умови, дотримання яких дозволяє
ефективно організувати процес повернення активів та сформувати пропозиції щодо побудови сучасної та ефективної системи
протидії виведенню активів та їх повернення в Україну.
Практична значущість. Розроблені рекомендації доцільно застосовувати міжвідомчому комітету з повернення державі
коштів, одержаних та виведених за кордон внаслідок корупції, Генеральній прокуратурі України, Міністерству юстиції України,
Державній службі фінансового моніторингу з метою побудови ефективної системи повернення в Україну активів, набутих
злочинним шляхом.
Ключові слова: повернення активів, корупція, легалізація (відмивання) коштів, набутих злочинним шляхом.
Павлова А.М. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ В УКРАИНУ АКТИВОВ,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Цель статьи заключается в разработке первоочередных мероприятий построения системы возвращения в Украину
активов, приобретенных преступным путем для предупреждения коррупционных преступлений и обеспечения национальной
безопасности Украины.
Методика исследования: в процессе исследования применены метод системного анализа и аналогии при выявлении
проблем, с возвращением активов, приобретенных преступным путем, в частности слабые места в национальном
законодательстве и при обосновании предложений по первоочередным мерам построения системы возвращения в Украину
незаконно вывезенных активов.
Результаты. Даны предложения по первоочередным мерам построения системы возвращения в Украину активов
приобретенных преступным путем. Обозначены проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются страны при возвращении
активов, приобретенных преступным путем. Указано на слабые места в национальном законодательстве, которые нуждаются в
доработке с целью предотвращения вывода активов из Украины.
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Научная новизна. Оценены объемы активов, которые были выведены из Украины вследствие системных
злоупотреблений властью. Проанализирован опыт стран арабского региона по возврату активов и привести основные условия,
соблюдение которых позволяет эффективно организовать процесс возвращения активов и сформировать предложения по
построению современной и эффективной системы противодействия выведению активов и их возвращения в Украину.
Практическая значимость. Разработаны рекомендации целесообразно применять межведомственным комитетом по
возвращению государству средств, полученных и выведенных за границу вследствие коррупции, Генеральной прокуратуре
Украины, Министерству юстиции Украины, Государственной службе финансового мониторинга с целью построения
эффективной системы возвращения в Украину активов, приобретенных преступным путем.
Ключевые слова: возвращение активов, коррупция, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных
преступным путем.
Pavlova A.M. THE PRIORITY ACTIVITIES OF BUILDING SYSTEM TO RETURN ASSETS ACQUIRED CRIMINAL WAY IN
UKRAINE
Purpose. Aim of this paper is to develop a priority system of building measures in Ukraine return assets obtained illegally to
prevent corruption crimes and safeguard national security of Ukraine.
Methodology of research. The research used methods of system analysis and analogy in identifying problems with the return
of assets obtained illegally, including weaknesses in national legislation and the justification of proposals for priority activities of building
the system of return to Ukraine illegally exported assets.
Findings. Results provided suggestions for priority actions in constructing a system return assets obtained illegally in Ukraine.
Outlined the challenges often faced by the country in return assets obtained illegally. Specified in some places in national legislation that
need to be updated to prevent the removal of assets from Ukraine.
Originality. The volume of assets that have been removed from Ukraine due to systemic abuses of power was reviewed. The
experience of the Arab region in asset recovery and restore basic conditions for effectively organize the return of assets was
considered. Restored basic conditions, compliance with which can effectively organize the return of assets and generated proposals for
building a modern and effective system to counter the removal of assets and their return to Ukraine.
Practical value. Recommendations appropriate to apply the interdepartmental committee, the General Prosecutor of Ukraine,
Ministry of Justice of Ukraine, the State Service for Financial Monitoring for the return of state funds received and bred abroad due to
corruption in order to build an effective system of return assets obtained illegally in Ukraine.
Key words: asset recovery, corruption, legalization (laundering) of money obtained illegally.

Мельников В.В. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо отримання
синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних процесів.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано методи: аналізу публікацій вчених - при обґрунтуванні
потреби досягнення синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних процесів; моделювання на теоретичному рівні – при
доведенні, що синергетичний ефект в моделюванні інноваційних процесів досягається шляхом інтеграції, або координації
множини функції і процесів.
Результати. Обґрунтовано потребу досягнення синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних процесів.
Доведено, що синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів досягається шляхом інтеграції, або координації
множини функції і процесів, і таким чином призводячи до утворення диверсифікованих (багатопрофільних, багатогалузевих)
структур. Одним з ефектів синергізму є поява більшої сукупної рентабельності в результаті узгодженої взаємодії учасників
інноваційних процесів у порівнянні з сумарної рентабельності від їх автономної діяльності.
Наукова новизна. Досліджено синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів для досягнення більшої
рентабельності інноваційних процесів. Подана теоретична оцінка синергетичного ефекту при моделюванні інноваційних
процесів. Встановлено, що при моделюванні інноваційних процесів для досягнення синергетичного ефекту необхідно
враховувати такі рівні: мікрорівень, проміжний рівень та макрорівень.
Практична значущість. Запропоновано методику можна використовувати при моделюванні процесів управління
інноваційних кластерів.
Ключові слова: інновація, синергетика, моделювання, процес, управління, система.
Мельников В.В. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций
по получению синергетического эффекта при моделировании инновационных процессов.
Методика исследования. В процессе исследования применены методы: анализа публикаций ученых - при
обосновании необходимости достижения синергетического эффекта при моделировании инновационных процессов;
моделирования теоретически - при доказывании, что синергетический эффект в моделировании инновационных процессов
достигается путем интеграции или координации множества функции и процессов.
Результаты. Обоснована необходимость достижения синергетического эффекта при моделировании инновационных
процессов. Доказано, что синергетический эффект при моделировании инновационных процессов достигается путем
интеграции, или координации множества функции и процессов, и таким образом приводя к образованию
диверсифицированных (многопрофильных, многоотраслевых) структур. Одним из эффектов синергизма появление большей
совокупной рентабельности в результате согласованного взаимодействия участников инновационных процессов по сравнению
с суммарной рентабельности от их автономной деятельности.
Научная новизна. Исследованы синергетический эффект при моделировании инновационных процессов для
достижения большей рентабельности инновационных процессов. Представленная теоретическая оценка синергетического
эффекта при моделировании инновационных процессов. Установлено, что при моделировании инновационных процессов для
достижения синергетического эффекта необходимо учитывать следующие уровни: микроуровень, промежуточный уровень и
макроуровень.
Практическая значимость. Предложеную методику можно использовать при моделировании процессов управления
инновационных кластеров.
Ключевые слова: инновация, синергетика, моделирование, процесс, управление, система.
Melnikov V.V. SYNERGISTIC EFFECT IN MODELING INNOVATIVE PROCESSES
Purpose of research is to develop theoretical, methodological principles and practical guidelines for obtaining a synergistic
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effect when modeling innovation processes.
Methodology of research. The study used methods: analysis of the publications of scientists - when justifying the need to
achieve synergy in modeling innovation processes; simulation on a theoretical level - the proof that a synergistic effect in modeling
innovation processes is achieved by integrating or coordinating set of functions and processes.
Findings. The necessity of achieving synergies in the modeling of innovation processes. It is proved that a synergistic effect in
the simulation of innovative processes is achieved through the integration or coordination of multiple functions and processes, and thus
leading to the formation of diversified (multi, multi-) structures. One of the effects of synergy appearance better aggregate profitability as
a result of coherent interaction between the participants of innovative processes in comparison with the total profitability of their
autonomous activities.
Originality. Investigated the synergistic effect when modeling innovation processes to achieve greater profitability of innovation
processes. Theoretical synergy in modeling innovation processes. Found that the modeling of innovation processes to achieve synergy
necessary to consider the following levels: micro level, intermediate level and macro level.
Practical value. The method can be used for modeling of managerial processes of innovation clusters.
Key words: innovation, synergy, modeling, process, control, system.

Тимошенко Ю.О. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН ЗНАЧЕНЬ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Мета статті полягає у розрахунку та аналізі значень індикаторів стану складових елементів фінансової безпеки
(валютна, грошово-кредитна, боргова, бюджетна безпеки та ін.) в системі економічної безпеки України та визначенні тенденцій
змін їх значень.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи системного
дослідження: методи аналізу і синтезу; системний аналіз; метод порівняння; статистичний аналіз; фінансово-економічний
аналіз; абстрактно-логічний метод. Обробка вхідних даних та економіко-статистичні прийоми виконувались із застосуванням
пакетів прикладних програм та комп’ютерних технологій.
Результати. В процесі дослідження індикаторів стану фінансової безпеки в системі економічної безпеки України
зафіксовано наявність негативних тенденцій змін розрахованих значень більшості індикаторів стану структурних елементів
фінансової безпеки (валютна, боргова, грошово-кредитна безпеки та ін.), які переважно знаходяться у зоні критичних значень,
що свідчить про незадовільний стан фінансової безпеки України.
Наукова новизна. З’ясовано тенденції змін значень індикаторів стану фінансової безпеки України у розрізі її
структурних елементів за період 2008–2013 рр.
Практична значущість. Розраховані значення індикаторів стану фінансової безпеки держави доцільно застосовувати в
процесі прогнозування найбільш важливих груп показників та розробки системи заходів щодо забезпечення фінансової безпеки
України.
Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, індикатори стану фінансової безпеки.
Тимошенко Ю.А. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Цель статьи заключается в расчете и анализе значений индикаторов состояния составных элементов финансовой
безопасности (валютная, денежно-кредитная, долговая, бюджетная безопасности и др.) в системе экономической безопасности
Украины и определении тенденций изменения их значений.
Методика исследования. В процессе исследования применены общенаучные и специальные методы системного
исследования: методы анализа и синтеза; системный анализ; метод сравнения; статистический анализ; финансовоэкономический анализ; абстрактно-логический метод. Обработка данных и экономико-статистические приемы выполнялись с
применением пакетов прикладных программ и компьютерных технологий.
Результаты. В процессе исследования индикаторов состояния финансовой безопасности в системе экономической
безопасности Украины зафиксировано наличие негативных тенденций изменений рассчитанных значений большинства
индикаторов состояния структурных элементов финансовой безопасности (валютная, долговая, денежно-кредитная
безопасности и др.), которые преимущественно находятся в зоне критических значений, что свидетельствует о
неудовлетворительном состоянии финансовой безопасности Украины.
Научная новизна. Выяснено тенденции изменений значений индикаторов экономической безопасности Украины в
разрезе ее структурных элементов за период 2008-2013 гг.
Практическая значимость. Рассчитанные значения индикаторов состояния финансовой безопасности государства
целесообразно применять в процессе прогнозирования наиболее важных групп показателей и разработки системы
мероприятий по обеспечению финансовой безопасности Украины.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, индикаторы состояния финансовой
безопасности.
Tymoshenko Yu.О. TREND ANALYSIS OF CHANGES IN THE VALUES OF INDICATORS OF FINANCIAL SECURITY IN
THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE
Purpose. The purpose of this article is to calculate the values of indicators of the state of the constituent elements of financial
security (currency, monetary, debt, budget, security and others) in the system of economic security of Ukraine and identify trends in their
values.
Methodology of research. In the research process applied General scientific and special methods of system research:
methods of analysis and synthesis; system analysis; method comparison; statistical analysis; financial and economic analysis; abstractlogical method. Processing of input data and economic-statistical methods were performed using software packages and computer
technologies.
Findings. In the research process state indicators of financial security in the system of economic security of Ukraine registered
the presence of negative trends calculated values of most indicators of the state of structural elements of financial security (currency,
debt, monetary security and others), which are predominantly located in the zone of critical values, indicating a poor state of financial
security of Ukraine.
Originality. It was found trends in the values of indicators of the financial security of Ukraine in terms of its structural elements
during the period from 2008–2013.
Practical value. The calculated values of indicators of financial security should be used in the forecasting process is the most
important groups of indicators and the development of a system of measures to ensure the financial security of Ukraine.
Key words: economic security, financial security, financial security status indicators.
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ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР УНІВЕРСИТЕТІВ
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ»
Оголошує прийом заявок на курси з підготовки фахівців для потреб національного
господарства за наступними напрямами:
Місяці навчання
1
2
3
4
Напрям 1.Підприємництво в системі господарської діяльності
Кваліфікація - фахівець з організації підприємницької діяльності
1. Підприємництво з основами обліку, звітності,
+
оподаткування та бізнес-планування
Вибір організаційно-правової форми господарювання.
+
Обґрунтування розмірів і структури підприємства.
+
2. Економіка, організація і управління підприємства
+
3. Стратегія розвитку підприємства
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Навчальні дисципліни

5

+

Напрям 2. інноваційно-інвестиційна діяльність
Кваліфікація – фахівець з інноваційно-інвестиційного менеджменту
+
1. Інноваційна діяльність з основами оцінки інновацій
2. Інвестиційна менеджмент з основами аналітики
3. Інноваційно-інвестиційне проектування. Управління
проектами
4. Експертна оцінка інвестиційних проектів
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу

+
+
+

Напрям 3. Фінансово-кредитна діяльність
Кваліфікація: фахівець з фінансово-кредитної діяльності
+
1. Теорія фінансів. Бюджетне фінансування
+
2. Фінансова діяльність підприємств і банків
+
3.Розвиток фінансово-кредитної кооперації
4. Фінансово-кредитний менеджмент
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 4. Управління ризиками в економічній діяльності
Кваліфікація: фахівець з управління ризиками
+
1. Ризик- менеджмент
+
2. Управління ризиками
3. Моніторинг, аналіз, контроль і страхування, ризиків
+
в галузях національної економіки
+
4. Страховий менеджмент
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 5. Економічна безпека і антикризове управління підприємством
Кваліфікація: фахівець з економічної безпеки підприємства
+
1. Економічна безпека підприємства
+
2. Економічна діагностика підприємства
+
3. Банкрутство та санація підприємства
+
4. Антикризове управління підприємством
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 6. Готельно-туристична діяльність
Кваліфікація: фахівець з готельно-туристичної діяльності
+
1. Інфраструктура готельно-туристичної діяльності
2. Маркетинг готельно-туристичної діяльності
+
3. Технологія процесів виробництва і реалізації
+
готельно-туристичних послуг
+
4. Менеджмент готельно-туристично діяльності
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
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+

+

+

+

+

Напрям 7. Зовнішньо-економічна діяльність
Кваліфікація: фахівець із зовнішньо-економічної діяльності
1. Зовнішньо-економічна діяльність з основами обліку
+
2. Міжнародна комерційна справа і торгівля

+

+
3. Міжнародна економіка і міжнародні фінанси
4. . Митна справа і СОТ
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 8. Аналітичне дослідження ринків
Кваліфікація: фахівець з аналітики ринків
1. Біржова торгівля (фундаментальний аналіз і оцінка)
+
+
2. Фінансовий ринок (фундаментальн. аналіз і оцінка)
+
3. Товарний ринок (фундаментальний аналіз і оцінка)
4. Продовольчий ринок (фундамент. аналіз і оцінка)
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 9. Маркетингово-логістична діяльність
Кваліфікація: фахівець з маркетинго-логістичного управління
1. Маркетингова діяльність
+
2. Логістична діяльність
+

+
+

+
+

+
3. Виробничий, промисловий маркетинг
+
4. . Соціально-етичний маркетинг. Маркетинг відносин
+
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 10. Управлінське консультування
Кваліфікація: фахівець з управлінського консультування
1. Управлінське консультування
+
2.. Інформаційний менеджмент. Управлінське
+
документознавство
3. Технологія підготовки і прийняття управлінських
+
рішень
+
4. . Стратегічне управління підприємством
+
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 11. Технологія виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва
Кваліфікація: фахівець – технолог в галузях рослинництва
1.Основи землеробства. Екологічне землеробство
+
2. Технологія виробництва продукції рослинництва
+
+
3. Технологія зберігання продукції рослинництва
+
4. . Технологія переробки продукції рослинництва
+
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу
Напрям 12. Технологія виробництва, зберігання і переробки продукції тваринництва
Кваліфікація: фахівець – технолог в галузях тваринництва
1. Технологія виробництва продукції тваринництва
+
2.. Кормозабезпечення і годівля тварин
+
3. Породи тварин і селекційна робота
4. . Заготівля і переробка продукції тваринництва
Практичне освоєння теоретичного навчального матеріалу

+

Учасниками навчання можуть бути всі зацікавлені особи,
включаючи студентів випускних груп ВНЗ
Термін навчання – 5 місяців
Форма навчання - дистанційна
Відносини – договірні
Повна вартість навчання – 1000 грн
Оплата за навчання – помісячно (200 грн)
Випускники отримують Свідоцтво і Сертифікат
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+

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
1. Зацікавлена Особа (потенційний Учасник навчання) звертається до Координатора проекту
(тел. 0674232963), який надає їй контакти конкретного викладача (тьютора) з вибраного напрямку її
навчання;
2. Безпосередньо зв’язавшись з викладачем, узгодивши і погодившись на умови навчання
Учасник передає на електронну адресу Координатора (Stelmaschuk_47@mail.ru) підписаний і
сканований ДОГОВІР, сплачує авансом місячний внесок за навчання. Після виконання зазначених
умов Учасник розпочинає навчання під керівництвом викладача (тьютора);
3. Викладач (тьютор) представляє Учасникам програму навчання, яка складається із розділів,
тем, уроків, порцій і контрольних завдань. Під порцією розуміється мінімальний фрагмент
навчального матеріалу, який повідомляється Учаснику навчання. Декілька порцій об’єднуються в урок,
який Учаснику рекомендується виконувати за один раз.
4. Результати виконання Учасником завдань передаються викладачеві та паралельно
заносяться до моделі Учасника навчання. Викладач відповідає на уточнюючі запитання Учасника,
надає необхідні поради і консультації. Після виконання завдання викладач обирає наступний урок,
передбачений програмою. Вибір наступного уроку може відбуватися автоматично на основі моделі
Учасника і програми навчання.
5. Учасникам пропонується задавати питання, брати участь у формуванні навчальної
програми, розставляти акценти на конкретних темах;
6. Оцінювання результатів виконання Слухачем поставлених завдань проводиться за 100бальною шкалою.
7. Підсумкова оцінка результатів навчання Учасника здійснюється за показниками: поточної
активності, результатів практичних занять та виконаних завдань.
Контактна інформація:
Телефон: (067) 42-32-963
E-mail: Stelmaschuk_47@mail.ru
Веб-сайт: www.Stelmaschuk.info
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ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ,
що подаються для опублікування у науково-виробничому журналі
“ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА”
Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований
ВАК України у переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
(Бюлетень ВАК України № 7 (93) 2007 с. 3;
Постанова Президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2).
Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” виходить щомісячно обсягом до 30 ум.
друк. арк. До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
1. До друку подаються статті (електронний та роздрукований варіанти (1 примірник)) у форматі
MS Word 97-2003 (doc) або (rtf).
2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами (обсягом 1020 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом
Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).
3. Структура статті (1,5 інтервал): рядок 1 — УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 —
прізвище та ініціали автора (співавторів); рядок 3 — науковий ступінь і вчене звання, посада та місце
роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), кожен співавтор з
нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 5 — назва статті (вирівнювання по центру,
напівжирний шрифт, великі літери), рядок 7 — текст статті із зазначенням необхідних елементів
(згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з проведеного дослідження та
використаною літературою.
4. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку,
повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі
проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями
державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними
завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні вченідослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх
досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної
проблеми, яким присвячена стаття.
Постановка завдання, де формулюється мета і завдання, об’єкт та предмет дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти
отриманих результатів дослідження.
Висновки та подальші дослідження, де подаються розгорнуті конкретні висновки (по пунктах)
за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Література (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у
алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і
оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими вимогами
міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
5. Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25;
5, с. 33–38], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга –
відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою
з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
Окрім того, обов’язково подається список літератури англійською мовою (вимоги, що
стосуються анотації та списку літератури англійською мовою продиктовані
обов’язковими вимогами світових реферативних баз даних).
6. Після літератури подається анотація у формі реферату (не менше 200 слів одинарним
інтервалом), який має висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методику
дослідження, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження,
практичну значущість результатів дослідження, ключові слова (додаток 1). Анотація
дублюється російською та англійською мовами (переклад достовірний, а не машинний) (при
наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні).
7. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
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– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його
публікація має бути у загальному списку літератури;
– вторинне цитування не дозволяється;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
8. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал
подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад,
Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість
малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12,
інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та
рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для
рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).
Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим
графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний
матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим, спосіб заливки в діаграмах –
штриховий). Формат таблиць та рисунків лише книжний. Формули (з стандартною нумерацією)
виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для
редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.
9. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід вимкнути
автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). Абзаци
позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не
допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати
прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
10. Порядок подання статті.
10.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див.
додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці та вимогам журналу.
10.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронний пакет документів:
– заявка (див. додаток 2);
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї
установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри
(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження
редколегією статті до друку);
– додатково подається в електронному вигляді розширена анотація статті (резюме)
англійською мовою (обсягом 2 сторінки без виділення розділів ) для розміщення на сайті
журналу.
11. Переклад розширеної анотації (резюме) англійською мовою повинен бути достовірним
(не машинним) (при наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх
вирішенні).
12. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються прізвище
та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
13. Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно вимог гарвардського
стилю (стиль «автор-дата»).
14. Транслітерувати інформацію залежно від мови оригіналу потрібно згідно Постанови КМУ від
27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF) (для української мови) або
вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови). Порядок оформлення україномовних та
російськомовних джерел, наданих мовою оригіналу, повинен відповідати ГОСТу 7.1-2006.
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор), точність
наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а
також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за
собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові
примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою.
Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та
електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись
виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись
та передаватись стороннім особам.
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Додаток 1
ВЗІРЕЦЬ
УДК 631.1
Шевченко О.І.,
к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту
Скакун А.М.,
аспірант∗
Одеський державний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств відбувається в нових
соціально-економічних умовах ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання
персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий аналіз
результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми).
Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність теми, а
відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і
практичних рекомендацій щодо ...
Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється під
впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...
Висновки та подальші дослідження. Таким чином, відтворення персоналу сільськогосподарських
підприємств … .
Література
1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. Антонюк //
Україна : аспекти праці. – 2007. – № 5.– С. 42-47.
…
8. …
References
1. Antoniuk, V. (2007), “Staff for innovation: problems of formation and use”, Ukraina: aspekty pratsi, no. 5, pp.
42-47.
…
8. …
Анотація (не менше 200 слів одинарним інтервалом)
Шевченко О.І., Скакун А.М. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета.
Методика дослідження.
Результати дослідження.
Наукова новизна результатів дослідження.
Практична значущість результатів дослідження.
Ключові слова:

∗
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ПЕРСОНАЛУ

Аннотация
Шевченко О.И., Скакун А.М. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель.
Методика исследования.
Результаты исследования.
Научная новизна результатов исследования.
Практическая значимость результатов исследования.
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